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MESTO PRIEVIDZA 
 

Námestie slobody 14 
971 01  Prievidza 

 
 

 

 

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievi-

dza 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 ma-

jetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť z pozemku parcely registra C KN 

č. 3256/8, zastavaná plocha a nádvorie  v rozsahu  s výmery 11 m2, vedený  na liste vlast-

níctva č. 1, pre Seljmu Iljjazi, miesto podnikania Ulica A.Hlinku 445/37, 971 01 Prievidza, 

IČO: 52344096,  na účel prístavby zmrzlinárne a rekonštrukciu existujúcej predajne zmrz-

liny, za podmienok – nájomného  vo výške 0,20 €/m2/deň s podmienkou predloženia a 

schválenia architektonickej štúdie dostavby vrátane bezprostredného okolia stánku (sadové 

úpravy) architektom mesta, ešte pred podaním Žiadosti o stavebné povolenie na stavebný 

úrad.  

Dôvodom osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa odôvodnený tým, 

že žiadaný pozemok je bezprostredne priľahlý k prevádzke žiadateľky a 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 ná-

jomca bude poskytovať služby obyvateľom mesta. 

Zámer prenechať do nájmu prebytočný nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného oso-

bitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi  na 

rokovaní dňa 30.08.2020, uznesením č. 245/22.  

Schválenie nájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude 

predmetom rokovania v najbližšom Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi. 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková  

         primátorka mesta 

Vyvesené:  

Zvesené: 

  


