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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 ne-

hnuteľný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  

Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, časti pozemkov z parcely reg. CKN č. 

2132/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30m2, z parcely reg. CKN č. 2132/6, zasta-

vaná plocha a nádvorie o výmere 365m2, z parcely reg. CKN č. 2132/8, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 40m2, v celkovej výmere 27m2, podľa zamerania geometrickým plá-

nom, pre Jozefa Kollára- UNISERVIS, IČO: 34 636 412 na účel umiestnenia vonkajšej 

terasy pri kaviarni Eden Cafe s celoročným využitím, nachádzajúcej sa na ulici A. Hlinku, 

za podmienok: nájomného vo výške 0,05 €/m2/deň za obdobie od 15.4. do 15.10. a  0,02 

€/m2/deň za obdobie od 16.10. do 14.4., na dobu neurčitú, s 3- mesačnou výpovednou le-

hotou a podmienkou zrušenia pevného zastrešenia terasy v zmysle dokumentu 

schváleného MsZ: Regulatívy letných terás na Námestí slobody a ostatných plochách 

v centrálnej mestskej zóne v Prievidzi s tým, že prestrešenie bude riešené iba formou sl-

nečníkov a po uplynutí doby nájmu sa žiadateľ zaväzuje, že si nebude nárokovať náhradu 

za zhodnotenie pozemku.  

Dôvodom hodným osobitého zreteľa je skutočnosť, že Jozef Kollár je výlučným vlastníkom 

prevádzky Eden Cafe- budova so súp.č. 102580, ako aj pozemku parcely registra CKN č. 

2132/14 a parcely registra CKN č. 2132/15, ktoré sú bezprostredne priľahlé k pozemkom, 

o nájom ktorých má žiadateľ záujem, ako aj z dôvodu, že medzi základné úlohy mesta 

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení patrí aj starostlivosť o všestranný 

rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov a nájomca bude poskytovať služby, ktoré 

budú slúžiť obyvateľom mesta Prievidza  

Schválenie samotného nájmu prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hod-

ného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

dňa 14.11.2022.  

 

 

JUDr. Katarína Macháčková  

primátorka mesta 

Vyvesené:  

Zvesené: 


