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Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný nehnuteľný majetok mesta  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
 

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 prebytočný majetok: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela 

registra E KN  č.  3871/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 57 m², pre Detský domov, so sídlom Ulica 
Š. Závodníka 494/24, Prievidza, ktorý je dlhodobo  užívaný ako súčasť areálu detského domova, na 
záhradkárske účely,  spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov za podmienok - nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok na dobu neurčitú s 3-
mesačnou výpovednou lehotou a s podmienkou úpravy  oplotenia pri vjazde  k susednému rodinnému 
domu na parc. č. 3029/32 skosením a zachovania  existujúceho stromu.  

 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že časť žiadaného pozemku je dlhodobo 

oplotená a celý pozemok je súčasťou areálu detského domov a svojím umiestnením bezprostredne 
priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude zabezpečovať správu a údržbu verejnej 
zelene. 

  
     Zámer prenechať do nájmu prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 
30.04.2018, uznesenie  č. 215/2018. 
 
     Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 28.05.2018.  
 
 

 
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
                 primátorka mesta 
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