
          MESTO PRIEVIDZA  
 

            Mestský úrad,  

 

               Námestie slobody č.14,  971 01 Prievidza  
 

 

 

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza                                                    IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.: 046 5179 110, 046 542 69 41                              IČO: 318442 
www.prievidza.sk                                                                                                                                                                     e-mail: info@prievidza.sk 

Zámer na prenájom majetku mesta Prievidza  
 
Mesto Prievidza v súlade s Internou smernicou mesta Prievidza IS - 80 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia MsZ v Prievidzi č. 
301/17 zo dňa 26.6.2017 zverejňuje zámer na prenájom nehnuteľností z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 
 
Predmetom prenájmu je prebytočný majetok - nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. 
Prievidza, zap. na LV č. 1: 
 

- parc. reg C KN, parc .č 8114/267, ostatné plochy s výmerou 1828 m2, odčlenená 
z parciel reg. C KN č. 8114/58, ostatné plochy  o výmere 10091m2, parcela reg. C 
KN č. 8114/96, ostatné plochy o výmere 2977m2, parc. reg. C KN č. 8114/99 ostatné 
plochy o výmere 600m2 GP č. 44 169 647 – 47/2017 vypracovaným Ing. Petrom 
Hankom dňa 26.7.2017 

- parc. reg. C KN č. 8114/270, ostatné plochy s výmerou 30m2, odčlenená z 
parcely reg C KN č. 8114/ 196 ostatné plochy vo výmere 44m2  GP č. 44 169 647 – 
47/2017 vypracovaným Ing. Petrom Hankom dňa 26.7.2017 

- parc. reg. C KN č. 8114/272 ostatné plochy s výmerou 398m2, odčlenená 
z parcely reg. C KN č. 8114/198, ostatné plochy  výmere 6012m2 GP č. 44 169 647 
– 47/2017 vypracovaným Ing. Petrom Hankom dňa 26.7.2017 

 
pre MH Invest II, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, na účel 
zhotovenia stavby zmena - zabezpečenie protipovodňovej ochrany na dobu neurčitú, za 
nájomné vo výške 1,00 € za celú dobu nájmu, za podmienok vedenia stavby popri hranici 
pozemkov (pri plote), úhrady nákladov na prekládku oplotenia, prekládku inžinierskych sietí 
a ostatných so stavbou súvisiacich nákladov jej vlastníkovi – Správa majetku mesta 
Prievidza, s. r. o., spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, 
odôvodnený tým, MH INVEST II na vlastné náklady a vo verejnom záujme na predmete 
nájmu zhotoví stavbu, ktorá zlepší ochranu pred povodňami verejnoprospešných stavieb 
ako aj majetku fyzických a právnických osôb a infraštruktúru Priemyselného parku v 
Prievidzi. 
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