
 

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 : 

časti pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajec, ktoré sú evidované na Okresnom úrade v Žiline, 

katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1500 vedenom pre kat. úz. Rajec:  

CKN 2135/9   -  ostatné plochy o výmere 40 m²  

CKN 2135/10 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m²  

CKN 2136/24 -  orná pôda o výmere 40 m² 

CKN 2136/25 -  orná pôda o výmere 2 m² 

CKN 2136/24 – orná pôda o výmere 16 m² 

 nájomcovi:  

    Asnet, s.r.o., so sídlom Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, DIČ: 2021869982, IČO: 

36420581, zastúpená Ing. Františkom Podmanickým, konateľom 

 

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

Predmetom nájmu je pozemok pod jestvujúcou stavbou obslužnej stanice, ktorá je postavená na 

pozemku CKN parcele č. 2135/10, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m² 

a na pozemku CKN parcele č. 2136/25, druh pozemku orná pôda o výmere 2 m².  

Ďalej je predmetom nájmu časť pozemku, ktorý sa nachádza pod stavbou telekomunikačného 

stožiara  postaveného  na časti CKN parcely č. 2136/24 o výmere 16 m
2
.   

Predmetom nájmu je aj obslužný priestor a prístupová plocha k stavbe obslužnej stanice a 

telekomunikačného stožiaru, ktorá je tvorená časťami parciel CKN parcelou č. 2135/9, druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 40 m²,  parcelou CKN 2136/24, druh pozemku - orná pôda o 

výmere 40 m
2
. Celková výmera obslužného priestoru je 80 m² v zmysle priloženého situačného 

nákresu. 

Pozemok v súčasnosti tvorí verejné priestranstvo – zeleň. Predmetné pozemky sa nachádzajú 

v katastrálnom území Rajec, priamo v areáli mestského cintorína. Žiadateľ užíva uvedené 

pozemky pre potreby umiestnenia stavby obslužnej stanice, telekomunikačného stožiaru a  

prevádzkovania telekomunikačných služieb. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. 

V užívaní pozemkov ho doteraz nik nerušil. 

 

Lehoty zverejnenia zámeru 

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

- Úradná tabuľa Mesta Rajec : od 25.11.2016 do dňa konania mestského zastupiteľstva    

(vrátane tohto dňa ) 

- Internetová stránka Mesta Rajec: od 25.11.2016 do dňa konania mestského 

zastupiteľstva (vrátane tohto dňa ). 

 

Rajec, 25.11.2016 

                                                                                                 Ing. Ján Rybárik  

                                                                                                  primátor mesta 


