
 

Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 132/2015 

konaného dňa 10. decembra 2015 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže,  ktorých úplné znenie je súčasťou uznesenia  

 

A. Predmet nájmu 

 

Pozemky evidované na LV č. 1500 
P.č. KNC parcela  

Číslo 

Výmera  

(m2) 

Druh pozemku Podiel Lokalita Charubina 

1. 2679/2 2537 Lesný pozemok 1/1 Charubina, zmena výmery parcely 2679/2 – 

lesný pozemok o výmere 3812 m
2
 na základe 

GP č. 43432611-101/2015, overený OkÚ pod 

č. 1782/2015 z 09.10.2015, t.č. vyznačená  

plomba Z 9365/201, zameranie jestvujúcej 

cesty 

2. 2679/6 571 Lesný pozemok (cesta) 

3. 2679/7 704 Lesný pozemok 

4. 2680/13 734 Zastavané plochy a nádvoria 

– cesta 

Charubina, zmena výmery parcely 2680/13 – 

zast- plocha o výmere 789 m
2
 na základe GP 

č. 43432611-101/2015, overený OkÚ pod č. 

1782/2015 z 09.10.2015, t.č. vyznačená  

plomba Z 9365/2015, zameranie jestvujúcej 

cesty 

5. 2688/2 169 559 Lesný pozemok Charubina 

6. 2681 64 408 Lesný pozemok Charubina 

7. 2734/2 861 Zastavané plochy a nádvoria 

– cesta 

Charubina, zmena výmery parcely 2734/2 – 

zast. plocha  o výmere 1842 m
2
 na základe 

GP č. 43432611-101/2015, overený OkÚ pod 

č. 1782/2015 z 09.10.2015, t.č. vyznačená  

plomba Z 9365/201,  zameranie jestvujúcej 

cesty 

8. 2734/4 544 Zastavané plochy a nádvoria 

– les 

8. 2734/5 862 Zastavané plochy a nádvoria 

– les 

9. 2734/6 17 Zastavané plochy a nádvoria 

– cesta 

Výmera celkom 240 797  

 

 

 

Pozemky evidované na LV č. 3333 

P.č. KNE parcela 

Číslo 

Výmera (m2) Druh pozemku Podiel Lokalita 

10. 2554 50 744 Ostatné plochy 1/1 Vojtová, z časti zodpovedá KNC parcele  

2722 – lesný pozemok  o výmere 44 710 m
2
. 

11. 1040 31 102 Ostatné plochy Borový les – Šuja, z časti zodpovedajú KNC 

parcele 2662 – lesný pozemok o výmere 38 

933 m
2
 

12. 1002 16 093 Ostatné plochy 

13 6488 53 792 Trvalý trávnatý porast  Porubská 

14. 6494/1 46 393 Trvalý trávnatý porast  Porubská 

15. 6494/3 59 630 Trvalý trávnatý porast  Porubská 

16. 6505 60 198 Trvalý trávnatý porast  Porubská 

17. 6512 43 161 Trvalý trávnatý porast  Porubská 

Výmera celkom 361 113  

 

Výmera pozemkov k nájmu:      601 910 m
2
 = 60,19 ha 



B.  Podmienky nájmu:  vykonávania  hospodárskej  činnosti v lesoch, obnovy lesných 

porastov v súlade s lesnohospodárskym plánom . 

C.  Dobu nájmu : 10 rokov.  

D.  Termíny zverejnenia:  

a) oznamu v  regionálnej tlači do 22.12.2015. 

b) podmienok  obchodnej verejnej súťaže min. na dobu 15 dní: 

                      Úradná tabuľa mesta:          od  22.12.2015 do 22.01.2016 (piatok) 

                      Webová stránka mesta:       od  22.12.2015 do 22.01.2016 

E. Termín predloženia ponuky a jej vyhodnotenie: 

a) termín a čas doručenia:  do 22.01.2016 (piatok)  do 15.00 hod.,  

b) forma a počet: písomná forma v  jednom vyhotovení  

c) označenie návrhu/ponuky: zalepená obálka s výrazným označením „ Verejná 

obchodná súťaž – Nájom lesných  pozemkov - NEOTVÁRAŤ“   

d) spôsob a adresa doručenia:  :  

- poštou na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, alebo osobne 

do podateľne Mestského úradu v Rajci. 

e) vyhodnotenie ponúk: dňa 22.01.2016 o 15.30 hod. 

F.  Kritérium hodnotenia: najvyššia cena za m
2
 (s prepočtom na „ha“),, pričom min. cena 

nájmu je 30 eur/ha/rok  + každoročná miera inflácie v zmysle Smernice č. 1/2013. Hodnotenie 

ceny bude 50%, skúsenosť s hospodárením v lese 50% 

G.  Ukončenie súťaže:  

a) Komisia po vyhodnotení predložených návrhov/ponúk prostredníctvom zapisovateľky 

vyhotoví Zápisnicu z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov/ponúk. 

Výsledok súťaže uvedený v zápisnici oznámi každému  z účastníkov súťaže písomne 

listom či uspel alebo neuspel  do 10 dní odo dňa vyhotovenia zápisnice. Zároveň 

výsledok oznámi na webovej stránke mesta. 

b) Vyhlasovateľ a úspešný účastník uzatvoria nájomnú zmluvu do 30 dní odo dňa 

oznámenia výsledku úspešnému uchádzačovi na základe výsledku vyplývajúceho  zo 

Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov/ponúk. 

H. Návrh nájomnej zmluvy: Súčasťou podmienok je aj návrh nájomnej zmluvy, ktorá tvorí 

prílohu – časť B. Túto nájomnú zmluvu je povinný predkladateľ návrhu svojim podpisom 

potvrdiť. Prípadné zmeny sa riešia vzájomnou dohodou. 

CH. Komisia pre otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov/ponúk: 

2. členov komisie pre otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení: 

Mestské zastupiteľstvo v Rajci 

3. za zapisovateľku komisie p. Alenu Uríkovú, ktorá zabezpečí administratívne práce. 

 

 

Ing. Ján   R y b á r i k , v.r. 

primátor mesta 

 

Za správnosť výpisu: Alena Uríková 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 133/2015 

konaného dňa 10. decembra 2015 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Výzvu na podávanie návrhu tak ako bola upravená na zasadnutí MZ dňa 10.12.2015. 

 

 

 

 

Ing. Ján   R y b á r i k , v.r. 

primátor mesta 

 

Za správnosť výpisu: Alena Uríková 

 

 

 
 


