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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 sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, a to:  

- pozemok parcela registra C KN š. 1184/81, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 27 

m2 v celosti, vedený na liste vlastníctva č. 1 

- pozemok parcela registra C KN č. 2374/7, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 

1 546 m2 v celosti, vedený na liste vlastníctva č. 1   

- pozemok parcela registra C KN č. 2262/9, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 207 

m2 zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra C KN č. 2262/1, zastavaná 

plocha a nádvorie s výmerou 6 607 m2 Geometrickým plánom č. 52433927-22/2022, 

vyhotovený spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o, so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 

Prievidza dňa 27. 01. 2022 úradne overeným Ing. Barborou Petriskovou dňa 31. 01. 

2022 pod číslom 71/2022, pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1  

za účelom prevádzkovania autobusovej stanice, pre spoločnosť ADVANCE INVESTMENTS 

a.s., so sídlom Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, IČO: 36 394 891, v zastúpení Ing. Maroš 

Buocik, predseda predstavenstva a Ing. Jaroslav Štrba člen predstavenstva,  za podmienok: 

nájomného vo výške 13 240,08 €/ rok, na dobu určitú od 13. 09. 2022 do 13. 09. 2042  s 3 – 

mesačnou výpovednou lehotou s tým, že nájomca sa zaviaže  najneskôr do 15 mesiacov odo 

dňa schválenie projektu mestom Prievidza zrekonštruovať prístrešky a nástupné ostrovčeky 

na pozemkoch vo vlastníctve mesta s tým že, v prípade nedodržania termínu bude zmluva 

vypovedaná mestom Prievidza a zároveň sa nájomca zaväzuje, že vjazd do priestoru 

autobusovej stanice pre taxikárov a iné obslužné vozidlá nebude spoplatnený.  

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadané pozemky sú  svojim 

umiestnením bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude na 

pozemkoch prevádzkovať autobusovú stanicu, ktorá bude slúžiť pre obyvateľov mesta a ktorú 

zároveň zrekonštruuje, čo je v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, 

t.j. starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov podľa zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania na Mestskom zastupiteľstve 

v mesiaci marec 2022 

 
 

 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
                 primátorka mesta 
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