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Zverejnenie zámeru prenecha ť do nájmu majetok mesta Prievidza 
z dôvodu hodného osobitného zrete ľa 

 
 
 
Mesto Prievidza zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa.  
 
Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – nebytové priestory v rozsahu výmery 189,86 
m2, t.j. dve miestnosti (jedna administratívna miestnosť a jedna bývalá učebňa) s priľahlým skladovým 
priestorom na prízemí budovy Centra voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14, Prievidza,so 
súpisným číslom 40501, postavenej na parcele registra C KN parc. číslo 5293 a parcele registra C KN 
parc. číslo 5294 v k. ú. Prievidza vedenej na LV č. 1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 4 
684 m2, 
 
prenechávané do nájmu pre Materské centrum Slniečko (MCS), o.z., sídlo Ul. Športová 134, Prievidza, 
na účel poskytovania vzdelávacích, športových, spoločenských a voľnočasových aktivít pre matky 
s deťmi, a to za podmienok: nájmu na dobu neurčitú od 01.07.2016, nájomného vo výške 1,- € /rok a 
prevádzkové náklady vo výške prevádzkových nákladov prenajímateľa 5 500,-€/rok, v ktorých sú 
zahrnuté náklady za energie a služby. 
 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy 
patrí okrem iného aj utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov 
obce, utvárať podmienky na zabezpečenie vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry 
a športu, čo bude zabezpečovať občianske združenie Materské centrum Slniečko, o.z., sídlo Ul. K. 
Športová 134, Prievidza. 
 
Schválenie nájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude 
predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva Prievidza dňa 30.05.2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Machá čková 
                 primátorka mesta 
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