
          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                IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.:  046/ 517 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 prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza 
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 prebytočný majetok mesta, časť nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  pozemok 
parcela registra CKN  č. 4993/1,  zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 473 m2, evidovaný na 
LV č. 1, nachádzajúci sa na ulici Rad L. N. Tolstého na účel majetkovoprávneho usporiadania pre 
spoločnosť SLOVNAFT, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, spôsobom  podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za podmienok: 

a) nájomného vo výške: 

pozemok pod reklamnou stavbou (totem) 0,20 €/m2/deň, 

pozemok pod spevnenými plochami 2,50 €/m2/rok, 

pozemok pod trávnatou plochou 0,10 €/m2/rok, 

na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace 

a s jednorazovou náhradou  za doterajšie užívanie  pozemku za obdobie od mája 2015 do mája 
2018.  
 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že medzi základné úlohy mesta v zmysle 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj 
územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, nakoľko nájomca bude poskytovať služby, ktoré budú 
slúžiť obyvateľom mesta. 

 
Zámer prenechať do nájmu prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 
28.05.2018, uznesenie  č. 250/18. 
 
Schválenie samotného prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa  25.06.2018. 
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