
MESTO KROMPACHY 

Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Krompachy 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

zmysle § 9a ods. 8, písm. e) a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení predkladáme návrh na prenájom majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

(zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na 

úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ) 

 

prenájom nebytového priestoru č. 9 nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom dome súp. č. 1119 na ulici 

Mlynská č. 5 v Krompachoch vo výmere 71 m2  za účelom prevádzky všeobecnej ambulancie pre deti 

a dorast pre MUDr. Annu Petrekovú, za stanovené nájomné vo výške 18,59 €/m2/rok. 

 

MUDr. Anna Petreková má zriadenú ambulanciu pre deti a dorast v priestoroch bytového domu od čias 

výstavby sídliska JUH v osemdesiatych rokoch, kedy bol tento priestor vybudovaný ako súčasť širšej 

občianskej vybavenosti.  

 

MUDr. Petreková mala do súčasnej doby uzatvorenú nájomnú zmluvu, predmetom ktorej bol vyššie 

uvedený nebytový priestor so Spoločenstvom vlastníkov bytov Mlynská 5, Krompachy.  Po vzájomných 

rokovania medzi Spoločenstvom vlastníkov bytov a mestom Krompachy a v súvislosti s faktom, že 

vlastníkom nebytového priestoru je mesto Krompachy, bude zmluvný nájomný vzťah uzavretý priamo 

medzi nájomcom a výlučným vlastníkom nebytového priestoru, t.j. mestom Krompachy.  

 

Využitie inštitútu osobitného zreteľa navrhujeme z dôvodu, predkladaný návrh prevodu majetku mesta 

spĺňa podmienku verejnoprospešného účelu využitia nehnuteľnosti z dôvodu, že ide o zariadenie na 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré  bude zabezpečovať celkové zlepšenie kvality a účinnosti 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti v meste s dôrazom na dlhoročné poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti MUDr. Anny Petrekovej pre obyvateľov mesta Krompachy.  

 

S prihliadnutím na tento fakt navrhujeme uskutočniť prenájom nebytového priestoru ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa príslušných ustanovení Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení. 

V zmysle §9a) ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme 

schváliť predmet prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov. 



 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 09.08.2017 

Zverejnené na web stránke mesta dňa: 09.08.2017 

 

Vypracoval: Mgr. Miloš Klein 

  referent oddelenia majetku a regionálneho rozvoja 

 


