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Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne  prebytočný 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 nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN č. 

2565/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 48 m2, pre Máriu Bernátovú, trvalý pobyt Opatovce 
nad Nitrou č. 582, za účelom vybudovania 4 parkovacích plôch, s podmienkami ceny nájmu 
1€/celý predmet nájmu po dobu realizácie parkovacích plôch s tým, že vybudované parkovacie 
miesta odovzdá do majetku mesta najneskoršie do 12-tich mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
nájomnej zmluvy, po odovzdaní stavby parkovacích plôch do majetku mesta sa určuje výška 
nájmu na 1 €/rok/celý predmet nájmu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, 
pričom nájomca mimo prevádzkových hodín umožní verejnosti parkovať na predmetnom 
parkovisku.  

 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadaný pozemok svojím 

umiestnením prináleží k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, ktorý vybuduje parkovacie 
miesta a tieto budú slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta 
pri výkone samosprávy, t. j. starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 
Zámer prenechať do nájmu prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na 
rokovaní dňa 26.03.2018, uznesenie  č. 157/2018.  

 
     Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 
30.04.2018. 
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