
Mesto Prievidza 

oznamuje 

 

zámer prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho prenájmu podľa ustanovenia 

§ 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, s výškou nájomného 

minimálne 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú, s 3-mesačnou výpovednou lehotou, v zmysle 

uznesenia Mestskej rady v Prievidzi č. 454/11 zo dňa 22.11.2011. 

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, z parc. č. 45/1, 

ostatná plocha s výmerou 6 m2 na Ul. M. R. Štefánika, za účelom prevádzkovania stánku na 

predaj novín, časopisov  tabakových výrobkov.  

Návrh nájomného č. 1 v písomnej forme môžu záujemcovia zasielať na adresu – Mesto 

Prievidza, Mestský úrad, právna kancelária, Námestie slobody č. 14, 971 01  Prievidza, 

doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne MsÚ v zalepenej obálke 

s označením „Návrh nájomného č. 1 – priamy prenájom – NEOTVÁRAŤ“, v termíne do 

30.12.2011  do 12.00 hod. 

Mesto Prievidza nemôže prenechať do nájmu predmetnú nehnuteľnosť priamym nájmom 

osobám uvedeným v ods. 6 a 7 § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení.  

Záujemcovia spolu s návrhom nájomného doložia aj čestné prehlásenie a prehlásenie 

o záväzkoch a iných povinnostiach s overeným podpisom  (v prípade, ak ho už nedoložili na 

MsÚ). Tlačivá je možné získať na prvom kontakte v budove MsÚ, v právnej kancelárii, na 

internetovej stránke mesta Prievidza www.prievidza.sk v sekcii obyvateľ (tlačivá a formuláre 

– právna kancelária). 

  

 

      

          

  JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 

 

http://www.prievidza.sk/
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zámer prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho prenájmu podľa ustanovenia 

§ 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, s výškou nájomného 

minimálne 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú, s 3-mesačnou výpovednou lehotou, v zmysle 

uznesenia Mestskej rady v Prievidzi č. 452/11 zo dňa 22.11.2011. 

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku, z parc. č. 893/6, 

ostatná plocha s výmerou 8 m2 na Ul. B. Björnosna, za účelom prevádzkovania stánku na 

predaj novín, časopisov  tabakových výrobkov.   

Návrh nájomného č. 2 v písomnej forme môžu záujemcovia zasielať na adresu – Mesto 

Prievidza, Mestský úrad, právna kancelária, Námestie slobody č. 14, 971 01  Prievidza, 

doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne MsÚ v zalepenej obálke 

s označením „Návrh nájomného č. 2 – priamy prenájom – NEOTVÁRAŤ“, v termíne do 

30.12.2011  do 12.00 hod. 

Mesto Prievidza nemôže prenechať do nájmu predmetnú nehnuteľnosť priamym nájmom 

osobám uvedeným v ods. 6 a 7 § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení.  

Záujemcovia spolu s návrhom nájomného doložia aj čestné prehlásenie a prehlásenie 

o záväzkoch a iných povinnostiach s overeným podpisom  (v prípade, ak ho už nedoložili na 

MsÚ). Tlačivá je možné získať na prvom kontakte v budove MsÚ, v právnej kancelárii, na 

internetovej stránke mesta Prievidza www.prievidza.sk v sekcii obyvateľ (tlačivá a formuláre 

– právna kancelária). 

  

      

          

 

 

  JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 

 

 

http://www.prievidza.sk/

