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Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný  majetok 
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 
majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  

 
 

Predmetom nájmu je  nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza časť pozemku parcela registra C 
KN č. 5399/2 zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 26 m2, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1, pre Mgr. Mariána Zaťku, trvalý pobyt Ulica energetikov 193/29 C, 971 01 
Prievidza a Petra Wesserleho, trvalý pobyt Ulica energetikov 193/29 C, 971 01 Prievidza, na 
účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia – terasy s celoročným užívaním pri prevádzke 
KEBAB, ktorá sa nachádza na nehnuteľnosti - pozemku vo vlastníctve Mgr. Mariána Zaťku a 
Petra Wesserleho, za podmienok nájomné za pozemok pod vonkajšími sedeniami so 
záberom pozemku počas celého roka vo výške 0,05 €/m2/deň  za obdobie od 15. 04. do 15. 
10. a vo výške 0,02 €/m2/deň za obdobie od 16. 10  do 14. 04., na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou, s povinnosťou vzhľad terasy riešiť z architektkou mesta, ku 
dňu skončenia nájmu uviesť pozemok do pôvodného stavu, a s podmienkou úhrady 
bezdôvodného obohatenia z titulu užívania pozemku bez právneho titulu za obdobie od 
01.01. 2020 do uzatvorenia nájomnej zmluvy s udelením  súhlasu Mgr. Mariánovi Zaťkovi, 
trvalý pobyt Ulica energetikov 193/29 C, 971 01 Prievidza a Petrovi Wesserlemu, trvalý pobyt 
Ulica energetikov 193/29 C, 971 01 Prievidza prenechať do podnájmu časť pozemku parcela 
registra C KN č. 5399/2 zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu výmery 26 m2, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1, tretej osobe – Milanovi Šovčíkovi, miesto podnikania Šulekova 886/33, 
971 01 Prievidza, IČO: 46596003, ktorý bude pozemok využívať na účel prevádzkovania 
vonkajšieho sedenia -  celoročnej terasy pre prevádzku KEBAB, podnájomca nie je 
oprávnený prenechať predmet podnájmu do užívania tretej osobe, nájomca bude 
zodpovedať prenajímateľovi za akékoľvek porušenie podmienok nájomnej zmluvy 
podnájomcom, akoby ich porušil sám.  

 
Spôsob nájmu podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko medzi základne 
úlohy mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho 
obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať služby, ktoré budú slúžiť aj obyvateľom mesta 
a tiež z dôvodu, že pozemok je priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve Mgr. Mariana Zaťku a 
Petra Wesserleho.  

 
Zámer prenechať do nájmu prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na 
rokovaní dňa 28.03.2022, uznesením č. 93/22. 
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Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
dňa 09. 05. 2022.   
 
 

 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
                 primátorka mesta 
 
 
 
Vyvesené:  
 
Zvesené: 
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