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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  reg. EKN č. 417, zastavaná plocha 

a nádvorie s výmerou 293 m2, nachádzajúcom sa na Námestí slobody v Prievidzi, pre  spol. 

HistoryCaffe s.r.o., so sídlom  Priehon 112/37, Sebedražie, IČO: 53208951, na účel 

umiestnenia terasy bez zastrešenia pred prevádzkou History Caffe vo výmere 34 m2, so 

záberom pozemku počas celého roka. 

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: nájomné za pozemky pod vonkajšími 

sedeniami so záberom pozemkov počas celého roka - určené smernicou IS – 80 Zásady 

hospodárenia s majetkom mesta, za obdobie od 15.4. do 15.10. vo výške 0,05 €/m2/deň a za 

obdobie od 16.10. do 14.4. vo výške 0,02 €/m2/deň, na dobu neurčitú s 1-mesačnou 

výpovednou lehotou, vzhľad terasy riešiť v zmysle Regulatív letných terás na Námestí slobody 

a ostatných plochách v centrálnej mestskej zóne v Prievidzi. 

Zámer prenechať do nájmu  prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na 

rokovaní dňa 09.05.2022, uznesením  č. 129/22. 

Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 

27.06.2022. 
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