
          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    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200 
Tel.:  046/ 5179 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 prenecha ť do nájmu do časne  prebyto čný majetok mesta 
z dôvodu hodného osobitného zrete ľa: 

 
 

Mesto Prievidza v zmysle   § 9a)   ods. 8 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,  pozemok parcela registra C KN č.4861/14, 
diel 1, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 5 m2, odčlenený a zameraný Geometrickým plánom č. 
166/2015, vypracovaným spoločnosťou GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o., úradne overeným Ing. 
Júliou Bartošovou dňa 25.08.2015 pod č. 701/2015,  z pozemku parcela registra C KN č 4861/1, 
ostatné  plochy s  výmerou 3 754 m² (v čase vypracovania GP), vedeného na LV č. 1 (nový stav 
parcela registra C KN č. 4861/14 s výmerou 201 m2) a pozemok parcela registra C KN č.4861/8, diel 1, 
zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 42 m2, odčlenený a zameraný Geometrickým plánom č. 
348/2014, vypracovaným spoločnosťou GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. r. o., úradne overeným Ing. 
Júliou Bartošovou dňa 16.09.2014 pod č. 896/2014,  z pozemku parcela registra C KN č 4861/1, 
ostatné  plochy s  výmerou 3 754 m²  (v čase vypracovania GP), vedeného na LV č. 1, do doby 
splnenia podmienky podľa písmena a)  pre spoločnosť VIP invest, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Ul. 
energetikov č. 191/17,  na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou vo  
vlastníctve spoločnosti , vzhľadom na skutočnosť, že žiadané pozemky sú zastavané stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou, do 30.09.2016, za podmienok: nájomného vo výške 1,00 €, na dobu 
určitú do 30. 09. 2016, s jednomesačnou výpovednou lehotou. 

 
Dôvodom osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadané pozemky sú zastavané stavbou vo 

vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou.  

  
     Zámer prenajať prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol 
predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 26.04.2016, 
uznesenie  č. 205/16. 
 
    Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 30.05.2016. 

 
    Prevod vlastníctva horeuvedeného majetku v zmysle horeuvedeného uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi  č. 205/16 zo dňa  26.04.2016 bude zrealizovaný po splnení  odkladacej 
podmienky opláštenia bočnej steny stavby vrátane schodiska. 

 
 
        JUDr. Katarína Machá čková 
                 primátorka mesta 
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