
          MESTO PRIEVIDZA  
 

            Mestský úrad,  

 

               Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1  
 

 

 

Mesto Prievidza: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1          Bankové spojenie: IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.:  046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02             IČO: 00 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                     e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

 
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta 

Prievidza 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:   

Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 99 – ostatná plocha, s 

výmerou 12713 m2, evidovaná na LV č. 1,  pre spoločnosť Mäsiarstvo Fantura s.r.o., S. Chalupku 

175/55, Prievidza, IČO: 45 438 528, za účelom vybudovania sezónnej terasy pre jedáleň Kolotoč a 

rozšírenia kapacity a spríjemnenia konzumu obedov občanom Prievidze + sprístupnenie imobilným 

zákazníkom a matkám s kočíkmi, v rozsahu výmery 22,4 m2, s celoročným užívaním. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení je odôvodnený tým, že 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 služby, ktoré budú slúžiť aj 

obyvateľom mesta, za podmienok:  

• nájomného vo výške: 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10.  
0,02 €/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4.  

• na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou  

• po uplynutí doby nájmu žiadateľ uvedie nehnuteľnosť do pôvodného stavu 

• vonkajšiu terasu zriadiť podľa predložených vizualizácií. 

 

Zámer prenechať do nájmu  prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 

08.06.2020, uznesením  č. 153/20. 

Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 

29.06.2020. 
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