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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 parcely registra CKN č. 2122/1, zapísaný na LV č. 1, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3102 m2, vo výmere 25 m2, nachádzajúci sa na Námestí 

slobody, pre Jozefa Polkorába, so sídlom Gazdovská ulica 1338/13, Prievidza, IČO: 11 695 820, 

za účelom predaja pečených gaštanov, vareného vína, údenárskych výrobkov, varenej kukurice 

a nealko nápojov v termíne od 01.12.2020 do 03.01.2021.  

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 0,20 €/m2/deň,   

• na dobu určitú  od 1.12.2020 do  03.01.2021 

• spotrebované energie bude znášať na vlastné náklady 

• stánok prispôsobí architektonickému vzhľadu susedných drevených stánkov vrátane 
farebnosti strechy. 

 

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. 154/20. 

Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 

29.06.2020. 

 

 
 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
                 primátorka mesta 

                 v. r. 
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