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MESTO PRIEVIDZA 
 

Námestie slobody 14 
971 01  Prievidza 

 
 

 

 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok z dôvodu hod-

ného 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 preby-

točný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  

Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza,  časť z pozemku parcely regis-

tra C KN č. 2870/1, záhrada v rozsahu s výmery 231 m2 , a časť z pozemku parcela 

registra C KN č. 2857/61, ostatná plocha v rozsahu výmery 15 m2, oba vedené na liste 

vlastníctva č. 1, pre Ľubomíra Mečiara a manž. Vieru spoločne trvalý pobyt Ul. J. Zábor-

ského 516/18, 971 01 Prievidza na záhradkárske účely, za podmienok – nájomného vo 

výške 0,10 €/m2 /rok, na dobu neurčitú s 3- mesačnou výpovednou lehotou, s podmienkou 

úhrady bezdôvodného obohatenia z titulu užívania pozemkov bez právneho titulu za obdo-

bie od 01.01. 2020 do uzatvorenia nájomnej zmluvy. 

Dôvodom hodným osobitého zreteľa je skutočnosť, že žiadané pozemky sú svojím 

umiestnením bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, ktorí ich 

budú využívať na záhradkárske účely, čo je zároveň v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nakoľko medzi základne úlohy mesta patrí 

aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov. 

Zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dô-

vodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom 

v Prievidzi na rokovaní dňa 27. 06. 2022, uznesením č. 217/22.  

Schválenie samotného nájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku mesta z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva 

v Prievidzi dňa 30. 08. 2022.   

 

      

   

                                                                                      JUDr. Katarína Macháčková 

                 primátorka mesta                                                                                                               
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