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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. 5400/42, ostatná plocha v rozsahu výmery 55 m2, zapísaného na LV č. 1 pre 

spoločnosť Vysočina s.r.o., so sídlom Cesta Vl. Clementisa 243/63, 971 01 Prievidza, IČO: 

52 886 760 zastúpená konateľom spoločnosti pánom Františkom Zubáňom, na účel realizácie  

4 parkovacích miest z eko-drenážných tvárnic – zavlažovacie tvárnice, za podmienok – 

nájomného  vo výške 2,50 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou s 

tým že nedôjde k výrubu vzrastlých stromov a narušeniu zelene, po prevádzkovom čase 

objektu budú parkovacie miesta sprístupnené verejnosti  a po skončení nájmu má prenajímateľ 

prednostné právo odkúpiť od nájomcu vytvorené parkovacie miesta z eko – drenážných tvárnic 

za 1€. 

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

umiestnením prináleží k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, ktorí zrealizoval parkovacie 

plochy, a tie budú slúžiť aj pre obyvateľov mesta, čo je v súlade so základnými úlohami mesta 

pri výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho 

obyvateľov podľa 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 Prievidza na 

rokovaní  dňa 07. 12. 2020, uznesenie č. 337/20.  

Schválenie samotného nájmu prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania na najbližšom Mestskom 

zastupiteľstve.  
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