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Zverejnenie zámeru prenecha ť do nájmu do časne  prebyto čný majetok mesta 
z dôvodu hodného osobitného zrete ľa: 

 
 

     Mesto Prievidza v zmysle   § 9a)   ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  
znení neskorších predpisov  zverejňuje zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný 
majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

 
     Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN č. 

3256/8, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 25 m2, na  Ulici Matici slovenskej (vedľa 
Gymnázia V.B.N.) na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou jedálne, so 
záberom pozemku počas celého roka, pre TRIKOSTRAV, s. r. o., so sídlom Prievidza, Ľ. Ondrejova 
38,  spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základné úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta 
a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať výdaj obedov a občerstvenie 
v kultúrnom prostredí, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta, za podmienok  -  nájomného vo výške 0,05 
€/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.04., na 
dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou zabezpečiť kvetinovú výzdobu v okolí 
vonkajšieho sedenia – terasy.   

 
        Zámer prenechať do nájmu  prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 
27.06.2016, uznesenie  č. 306/2016. 
 
       Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 22.08.2016. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
        JUDr. Katarína Machá čková 
                 primátorka mesta 
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