
 

 

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU  

prenechať majetok obce  do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení 

o majetku obcí  

Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575 

podľa  § 9a, ods. 9, písm. c/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  

zverejňuje  zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to : 

pozemok KNC parcelu číslo 1401/3 o výmere 56 m
2
. Uvedený pozemok vznikol na základe 

geometrického plánu odčlenením od parcely KNE 7082, ktorá je zapísaná v katastri 

nehnuteľností na liste vlastníctva č. 3333 vedenom pre kat. úz. Rajec, na ktorom je v zápise pod 

B1/ zapísaný ako vlastník Mesto Rajec v celosti,
 
 nájomcovi:  

 

Mgr. RNDr. Anna Majerčíková,  bytom Jánošíkova 535/42, 015 01 Rajec 

 

 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :  

 

Predmetom je prenájom pozemku, ktorý sa nachádza pred rodinným domom na ul. Jánošíkova 

súp.č. 535. Jedná sa o parcelu KNE č. 7082, z ktorej bola vytvorená geometrickým plánom č. 

43432611-128/2014 parcela č. KNC 1401/3 - zastavaná plocha o výmere 56 m². Pozemok 

v súčasnosti tvorí verejné priestranstvo – zeleň, na ktorom sú vybudované prípojky 

inžinierskych sietí k rodinnému domu a zároveň je vstupom k rodinnému domu a dvora. 

Pozemok je oplotený, oplotenie bolo realizované v stavebnej čiare jestvujúcich susedných 

oplotení. Žiadatelia chcú upraviť pozemok ako predzáhradku pred rodinným domom a vstup do 

rodinného domu. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. 

 

 

 

Lehoty zverejnenia zámeru 

Zverejnenie zámeru prenechať  majetok mesta do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa:  

- Úradná tabuľa Mesta Rajec : od 09.02.2016 do dňa konania mestského zastupiteľstva    

(vrátane tohto dňa ) 

- Internetová stránka Mesta Rajec: od 09.02.2016 do dňa konania mestského 

zastupiteľstva (vrátane tohto dňa ). 

 

Rajec, 09.02.2016 

 

 

                                                                                                 Ing. Ján Rybárik  

                                                                                                    primátor mesta 

 


