MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č.14, 971 01 Prie vidza 1
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta
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:
Predmetom nájmu je nebytový priestor na Ul. J. Hollého č. 2 v Prievidzi, kanceláriu č. 109
nachádzajúcu sa na 1. poschodí uvedeného objektu, vo výmere 23,00 m2, pre Zväz diabetikov
Slovenska, ZO DIAPREUGE Prievidza, so sídlom Prievidza, Hviezdoslavova ul. č. 3, ktorý sa
k 1.1.2018 sťahuje z priestorov budovy Priemstav, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza, na účel
stretávania sa členov organizácie a poskytovania všeobecne prospešných služieb za podmienok:
účel nájmu: poskytovanie všeobecne prospešných služieb
doba nájmu: od 1.1.2018 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou
výška nájmu: 1,00 €/rok
spotreba energií a vody: 10 % platí nájomca, 90 % platí mesto Prievidza, úhrada za ostatné
plnenia spojená s užívaním objektu bude stanovená pomerne a určená v splátkovom kalendári
Dôvodom hodný osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení 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 činnosti, telesnej kultúry
a športu.
Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa
11.12.2017.
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