
ZVEREJNENIE ZÁMERU

prc,'odu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podl'a
ustanovenia § 93 ods. 81 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 Ol Rajec, IČO OO 321575

podľa § 9a, ods. 8, pism. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskorších
predpisov

zverejňuje zámer budúceho prc\'odu majetku mesta odpredajom a to :

KNE parcela č. 7101 - ostatné plochy o výmere 23 m2 a KNC parcela č. 1104/1 - ostatné
plochy o výmere S m' pre potreby výstavby stavby: 7991 - RAJEC - ul. Šponová 
Zahustenie T5 pri ihrisku, kde skutočná výmera bude zameraná geometrickým plánom po
realizácii výsťavby stavby v prospech budúceho kupujúceho Stredoslovenská energetika 
Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina, IČO: 36442151

a zámer budúceho zriadenia vecného bremena, a to:

na KNE parcele č. 7101 - ostatné plochy o výmere 270 m2 a KNC parcele č. 110411 - ostatné
plochy o výmere 85 m' , pre potreby výstavby stavby: 7991 - RAJEC - ul. Šponová 
Zahustenie TS pri ihrisku, kde skutočná výmera bude zameraná geometrickým plánom po
realizácii výstavby stavby v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Zilina. Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané t)'m, že :

SSE - Distribúcia, a.s. predložili v rámci územného a stavebného konania žiadosť o uzavretie
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na
stavbu: 7991 - RAJEC - ul. Sponová - Zahustenie TS pri ihrisku. Uvedenou stavbou sa rozšíri
- zahustí energetická sieť v Meste Rajec, realizácia stavby prispeje ku skvalitneniu dodávky
elektrickej energie občanom mesta.

Lehotv zverejnenia zámeru

Zverejnenie zámeru z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Úradná tabul'a Mesta Rajec: od 10.10.2016 do dňa konania mestského zastupitel'stva
(vrátane tohto dňa)

Internetová stránka Mesta Rajec: od 10.10.2016 dňa konania mestského zastupiteľsh'a

(vrátane tohto dňa ).

V Rajci, 10.10.2016

Vyba\'uje: Bc. Tomčiko\·á. 04115076522
Č. spisu: 299nO I6IOVS·2956
Poloha: snimka z mapy
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Ing. Ján Ry rik
primátor mes a
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