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MESTO PRIEVIDZA 
 

Námestie slobody 14 
971 01  Prievidza 

 
 

 

 

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 nebytové priestory 
mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  
 

 

Predmetom nájmu je majetok vo vlastníctve mesta Prievidza v správe Základnej školy 
s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza – nehnuteľnosť, časť nebyto-
vého priestoru, a to: 
a. malá telocvičňa v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 144 m2 , 
b. veľká telocvičňa v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 276 m2 , 
c. sklad v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 18 m2 , 
d. kabinet  v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 15 m2 , 
nachádzajúceho sa v budove Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 
206/37, Prievidza, súpisné č. číslo 206 postavenej na pozemkoch parc. CKN č. 6628/51, 
CKN č. 6628/53, CKN č. 6628/55, CKN č. 6628/61, CKN č. 6628/65, CKN č. 6628/66, CKN 
č. 6628/68, CKN č. 6628/70, CKN č. 6628/72, CKN č. 6628/74, CKN č. 6628/76, CKN č. 
6628/77, CKN č. 6628/80, CKN č. 6628/81, CKN č. 6628/84, CKN č. 6628/85, CKN č. 
6628/88, CKN č. 6628/90, CKN č. 6628/91, CKN č. 6628/94, CKN č. 6628/97, CKN č. 
6628/100, CKN č. 6628/101, CKN č. 6628/103, CKN č. 6628/108, CKN č.6628/110, CKN č. 
6628/112, CKN č. 6628/114, CKN č. 6628/126, CKN č. 6628/130, CKN č. 6628/131 v k. ú. 
Prievidza vedenej na LV č. 8485 Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, za 
podmienok – malá telocvičňa v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 144 m2  za 5 €/hod, 
veľká telocvičňa v pavilóne telocviční v rozsahu výmery 276 m2  za 7 €/hod, sklad v pavi-
lóne telocviční v rozsahu výmery 18 m2 za 5 €/týždeň, kabinet v pavilóne telocviční v 
rozsahu výmery 15 m2 za 5 €/týždeň na dobu určitú 3 roky s tým, že za mesiace júl a au-
gust bude nájomca uhrádzať nájomné len za tie nebytové priestory, ktoré bude užívať. 
Okrem nájomného bude nájomca platiť prenajímateľovi prevádzkové náklady za užívanie 
telocviční na základe prepočtu z aktuálne platných cien energií podľa zmlúv s dodávateľmi 
energií uzatvorených prenajímateľom a upravených v internej smernici prenajímateľa. 
Spôsob podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa je odôvodnený tým, že Súkromná 
základná umelecká škola Fantastic, 972 32 Chrenovec – Brusno 395 zabezpečuje záuj-
movú umeleckú činnosť detí, obyvateľov mesta Prievidza, čo je v súlade so základnými 
úlohami mesta pri výkone samosprávy, t.j. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spô-
sob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre 
vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, podľa § 4 ods.3 
písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
Zámer prenechať do nájmu nebytové priestory mesta z dôvodu hodného osobitného zre-
teľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi na rokovaní dňa 
27. 06. 2022, uznesením č. 223/22.  
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Schválenie samotného nájmu nebytového priestoru majetku mesta z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 30. 
08. 2022.  
 

 

 

 

                                                                     

                                                                            JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                             primátorka mesta, v.r.  
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