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Zverejnenie zámeru prenecha ť do nájmu do časne prebyto čný majetok mesta Prievidza 
z dôvodu hodného osobitného zrete ľa: 

 
 

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, pozemky parcela registra C KN  č. 5627, 
záhrady  s výmerou 131 m2   a parcela registra C KN  č. 5628, zastavané plochy a nádvoria   
s výmerou 147 m2   pre Tibora Králika, trvalý pobyt Poľná ulica  1, Prievidza, na účel  
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov priľahlých k pozemkom v spoluvlastníckom podiele 
žiadateľa  spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení,  ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko 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, na žiadané pozemky nemá mesto zabezpečený prístup, a tieto sú 
bezprostredne priľahlé k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude zabezpečovať správu 
a údržbu verejnej zelene, za podmienok - nájomného vo výške 0,10 €/m2/rok 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 
03.10.2016, uznesenie  č. 402/16. 
 
     Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 31.10.2016. 

 
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Machá čková 
                 primátorka mesta 
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