
Z á m e r 
 

Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Prievidza 

prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov a za podmienok uvedených v článku 26 Zásad hospodárenia s majetkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 07.07.2014  

 

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,  

 

zverejňuje svoj zámer 
prenajať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

 

nebytové priestory nachádzajúce sa v poliklinike „B“, Svätoplukova 96/30, vchod č. 30, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území: Prievidza, par. reg. „C“, par. č.: 21, súpisné číslo: 20096, 

evidované na LV č. 3425, prízemie vpravo: 

Miestnosť č. Názov výmera v m
2
 

PB+001 predsieň 10,74 

PB+002 predsieň k WC 5,20 

PB+003 pracovňa (kuch.) 9,27 

PB+004 sklad s výlevkou 1,32 

PB+005 pracovňa 14,49 

PB+006a pracovňa  14,28 

PB+027 1/3 vstup. schodiska 2,40 

- pre občasné využitie 

k dispozícii využívaného 

ďalšieho WC oproti cez 

chodbu (spolu 

s upratovačkou) 

  

PB+10 predsieň a WC 1/2 2,65 

 Spolu: 60,35 m
2 

 

Minimálna cena nájmu: 10,00 € (bez DPH) /mesiac. V cene nájmu sú zahrnuté prevádzkové 

náklady ako sú elektrická energia, vodné, stočné, kúrenie, upratovanie, likvidácia odpadu 

a prípadne ostatné poplatky priamo súvisiace s prevádzkovaním predmetu nájmu. 

Spôsob nájmu: priamy nájom 

 

Doba nájmu: 1 rok 

 

Žiadateľ (Nájomca):  Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY, so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 

01 Prievidza, IČO:  36 130 796, VVS/1-900/90-188 20-3, konajúce prostredníctvom: Eva 

Fulajtárová, štatutárny zástupca, právna forma: občianske združenie 

  

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 

Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  
Osobitný zreteľ: Občianske združenie úzko spolupracuje s psychiatrickým oddelením našej 

nemocnice 13 rokov na rôznych projektoch. Práca občianskeho združenia je prepojená s činnosťou 

nášho psychiatrického stacionára. Členovia občianskeho združenia sú v pravidelnom kontakte 

s lekármi a sestrami psychiatrického oddelenia NsP Prievidza. Z tohto dôvodu považujeme činnosť 

občianskeho združenia za istú formu pokračovania poskytovania zdravotnej starostlivosti a jej 

ukončenie by bolo na škodu našich pacientov.  


