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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 sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, vedené 

na LV1, časti pozemkov z parcely registra CKN č. 2121, zastavané plochy a nádvorie vo 

výmere 4370 m2 a parcely registra CKN č. 2120/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

6859 m2 , spolu vo výmere 240 m2, nachádzajúce sa na Námestí slobody 12/A, Prievidza, 

na ktorých je umiestnená prevádzka kaviarne Greenbox a terasa, pre Radoslava Hanzela – 

Radeva, s miestom podnikania Nová 598/22, Kanianka, IČO: 37228382, na účel umiestne-

nia prevádzky kaviarne Greenbox a terasy, so záberom pozemku počas celého roka, za 

podmienok: nájomné: za pozemok pod dočasnou stavbou vo výmere 122 m2 vo výške 15 

€/m2 /rok, za pozemky pod vonkajšími sedeniami vo výmere 118 m2 so záberom pozem-

kov počas celého roka – vo výške 0,05 €/m2 /deň za obdobie od 15. 04. do 15.10. a 0,02 

€/m2 /deň za obdobie od 16. 10. do 14.4., na dobu určitú od 01. 09. 2022 do 30. 06. 2023, 

s podmienkou vypratať pozemok a uviesť ho do pôvodného stavu do 2 týždňov od doruče-

nia výzvy mesta na odstránenie stavby kaviarne. 

Dôvodom hodným osobitého zreteľa je skutočnosť, že medzi základne 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 a nájomca bude poskytovať 

služby, ktoré budú slúžiť aj obyvateľov mesta. 

Zámer prenechať do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok bol schválený uzne-

sením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 203/22 dňa 27.06.2022. 

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: 

 


