
          MESTO PRIEVIDZA  
 

            Mestský úrad,  

 

               Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1  
 

 

 

 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1                IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.:  046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44                            IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

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

 
pre Jaroslava Štrbíka ALFA TRADING 

 
 

 
 
 

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 je prebytočný majetok: nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov na 

Hviezdoslavovej ulici, Ulici A. Hlinku, Staničnej ulici, Rastislavovej ulici a Ulici G. Švéniho parcela 
registra E KN č. 423, parcela reg. C KN č. 2157/2, parcela reg. C KN č. 2374/8, parcela reg. C KN č. 
2089, parcela reg. E KN č. 3983/2, parcela reg. E KN č. 3493 a parcela reg. C KN č. 1835/6 spolu v 
rozsahu výmery 14 m², na ktorých je umiestnených 9 kusov reklamných pútačov vo vlastníctve 
žiadateľa, pre Jaroslava Štrbíka ALFA TRADING, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská ulica 10/6, 
spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov za podmienok nájomného vo výške 0,25 €/m2/deň na dobu určitú do 31.12.2017 
s jednomesačnou výpovednou lehotou s tým, že žiadateľ do času uzatvorenia nájomnej zmluvy uhradí 
mestu jednorazovú náhradu za doterajší záber verejného priestranstva a od uzatvorenia 
zmluvy zostávajúci nájom uhradí do 31.10.2017.  

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

predpisov, ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, že umiestnené reklamné pútače 
nachádzajúce sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta sú vo vlastníctve žiadateľa. 

 
Zámer prenechať do nájmu prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 
26.06.2017, uznesenie  č. 268/17. 
 
     Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa  21.08.2017. 
 
 
 

 
 
 

        JUDr. Katarína Macháčková 
                 primátorka mesta 
Vyvesené:  
 
Zvesené: 


