
Návrh na uznesenie 
 
 
 
         Mestské zastupiteľstvo 
         Prievidza 

 
 

 Mestské zastupiteľstvo 
 

I. berie na vedomie 
 

a) žiadosť spoločnosti Ados Szibillová s.r.o., so sídlom Poruba 98, 972 11 Lazany, IČO: 
50 619 438, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, 
vložka č. 33961/R, v zastúpení Mgr. Hedvika Szibillová, konateľka, o nájom 
nehnuteľnosti – nebytových priestorov v budove kina Baník Prievidza (bez priestoru 
kinosály) vo výmere 278,34 m2, ktoré sa nachádza na Ulici M.R. Štefánika 1 
v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník zapísaná na LV č. 5632, súpisné číslo 12, parcela 
registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1105m2, na účel 
zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu 
a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného 
novým koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu a to 
v rozsahu a spôsobom, ktoré budú uvedené v zmluve s Ministerstvom zdravotníctva 
Slovenskej republiky,  

 
b) informáciu, že dňa 21.01.2021 bol na úradnej tabuli zverejnený zámer mesta 

prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, nehnuteľnosť k. ú. Prievidza, podľa písmena a) tohto bodu, na účel zriadenia 
odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú 
diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým 
koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu. 

 
II.   schvaľuje – neschvaľuje  

 
a) výnimku z bodu 5.1.5 Internej smernice č. 80 IS-80 Zásady hospodárenia s majetkom 

mesta Prievidza týkajúcu sa prerokovania žiadosti o nájom v orgánoch stanovených 
v tomto bode Internej smernice č.80, a to tak, že žiadosť definovaná v článku I. bod a) 
tohto uznesenia nepodlieha prerokovaniu a vyjadreniu architekta mesta, príslušného 
výboru volebného obvodu, komisií, MsR, ale iba prerokovaniu v MsZ, a to z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa presnejšie špecifikovaných v článku II. písm. b) tohto 
uznesenia súvisiacich s aktuálnou pandémiou koronavírusu SARS- Cov- 2,  
 

b) nájom dočasne prebytočného majetku mesta, nehnuteľnosti – nebytových priestorov 
v budove kina Baník Prievidza (bez priestoru kinosály) vo výmere 278,34 m2, ktoré sa 
nachádza na Ulici M.R. Štefánika 1 v Prievidzi, nehnuteľnosť kina Baník zapísaná na 
LV č. 5632, súpisné číslo 12, parcela registra CKN č. 37, zastavané plochy a nádvoria 
v celkovej výmere 1105m2, pre spoločnosť Ados Szibillová s.r.o., so sídlom Poruba 98, 
972 11 Lazany, IČO: 50 619 438, v zastúpení Mgr. Hedvika Szibillová, konateľka, na 
účel zriadenia odberového miesta pre vykonávanie odberu vzoriek biologického 
materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, 
vyvolaného novým koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénového testu 
a to v rozsahu a spôsobom, ktoré budú uvedené v zmluve s Ministerstvom 
zdravotníctva Slovenskej republiky, spôsobom podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko aktuálna situácia súvisiaca s pandémiou nového 



koronavírusu SARS- Cov-2, spôsobujúceho respiračné ochorenie COVID-19 si 
vyžaduje urýchlené zriadenie odberných miest na vykonávanie odberu vzoriek, čo je 
v súlade so základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy t.j. starostlivosťou o 
všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov, ako aj ochrana zdravých 
podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za podmienok – nájomného  vo 
výške 1 €/mesiac, na dobu určitú do 30.06.2021 s týždennou výpovednou lehotou.  


