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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:   

Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN č. 2059/1 – ostatná plocha, 36031 
m2, vedenom na LV 1 (Šumperská ulica), v rozsahu výmery podľa zamerania geometrickým plánom, 
pre spoločnosť Ubyfo – servis, s.r.o., Športová 32, Prievidza, IČO: 36 032 824, v zastúpení: Ing. Emília 
Slaninová, konateľ, za účelom vybudovania vstupu do budovy a parkovacích miest  pred nebytovou 
budovou súp. č. 39, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, parcela reg. CKN č. 2057. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení je odôvodnený tým, že pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve 
žiadateľa, žiadateľ vybuduje parkovaciu plochu na vlastné náklady a prevedie ju bezodplatne do 
vlastníctva mesta Prievidza, čím mesto získa zhodnotený majetok, ktorý bude slúžiť na 
verejnoprospešné služby v miestnej doprave, t. j. na bezplatné parkovanie verejnosti na 
novovybudovanej parkovacej ploche, a to mimo prevádzkových hodín spoločnosti, čo je v súlade so 
základnými úlohami mesta pri výkone samosprávy, t. j. o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby 
jeho obyvateľov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  
za podmienok: nájomného vo výške: 1,00 €/za celý predmet nájmu, a to po dobu realizácie 
parkovacích plôch (vybudované najneskôr do 1 roka od vydania Oznámenia stavebného úradu 
k drobnej stavbe), a vo výške 5,00 €/m2/rok po odovzdaní stavby parkovacích plôch do majetku 
prenajímateľa, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou, žiadateľ doloží: a) časť 
projektovej dokumentácie k vybudovaniu parkovacích plôch odsúhlasenej cestným správnym 
orgánom, b) stanovisko ODI, c) geometrický plán, v ktorom bude vyznačený rozsah záberu pozemku, 
ktorý bude zaznamenaný v popisnej časti GP ako diely, spevnené plochy pre parkovanie a nový vstup 
do budovy vybuduje žiadateľ na vlastné náklady, parkovacie miesta  žiadateľ po ukončení stavebných 

prác (a to do 30 dní po ich ukončení), resp. po kolaudácii stavby, odovzdá do majetku mesta 
s vyhotovením zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oddelením výstavby a ŽP, ktorý bude podkladom 
pre Zmluvu o bezodplatnom prevode stavebného objektu, parkovacie miesta budú mimo 

prevádzkových hodín spoločnosti slúžiť verejnosti, čo žiadateľ vyznačí na tabuli. 
 

Zámer prenechať do nájmu  prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 
30.09.2019, uznesením  č. 336/19. 

Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 28.10.2019. 
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