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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 z parcely registra C KN č. 5036/1, zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 50993 m2, zapísaný na LV  č. 1, vo výmere 36 m2, pre Tatianu Přibyl, so sídlom 
Ľ. Ondrejova 845/18, Prievidza, IČO: 46900128, za účelom umiestnenia novinového stánku.  

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 na predmete nájmu je umiestnený novinový stánok vo 
vlastníctve žiadateľky, ktorý bude slúžiť obyvateľom mesta, čo je v súlade so základnými úlohami 
mesta pri výkone samosprávy, t. j. starostlivosťou  o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

c) za podmienok: nájomného: za pozemok pod predajným stánkom v rozsahu výmery 30  m2 vo výške: 
0,20 €/m2/deň, za pozemok pod chodníkom v rozsahu výmery 6  m2 vo výške 1€/mesiac, s prevzatím 
zodpovednosti za starostlivosť o chodník smerujúci k novinovému stánku vo vlastníctve žiadateľky 
a za prípadné škody vzniknuté v spojení s jeho užívaním, po vysporiadaní všetkých záväzkov 
súčasnej nájomníčky a ukončení nájomného vzťahu, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou 
lehotou.  

 

Zámer prenechať do nájmu  prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 
13.05.2020, uznesením   č. 104/20. 

 
Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 08.06.2020. 
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