
 

 

 

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 : 

pozemky vo vlastníctve Mesta Rajec evidované na liste vlastníctva č. 1500 nachádzajúce sa 

v katastrálnom území Rajec: 

CKN 2672/26 - ostatné plochy o výmere 45 m² 

CKN 2672/28 - ostatné plochy o výmere 124 m² 

CKN 2672/29 - ostatné plochy o výmere 2183 m² 

CKN 2676/5   - trvalé trávnaté porasty o výmere 1607 m² 

o celkovej výmere 3959 m² 

 nájomcovi: 

Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, so sídlom Námestie SNP 18/18,               

015 01 Rajec, IČO 31 930 387, v mene združenia koná Anna Paulinyová 
 

 

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

 

Nájomca predmetné pozemky užíva na základe Zmluvy o nájme pozemkov uzatvorenej dňa 

02.01.2007 a dodatkov k nájomnej zmluve. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú 

a to na dobu 10 rokov. Zmluvný vzťah medzi účastníkmi tejto nájomnej zmluvy končí 

31.12.2016. Nájomca prejavil záujem naďalej užívať predmetné pozemky za účelom zriadenia 

a prevádzkovania skládky odpadu a vykonávania činnosti v oblasti nakladania s odpadmi. Po 

ukončení platnosti pôvodnej nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 02.01.2007 bude s nájomcom 

uzatvorená nová zmluva o nájme pozemkov (nemení sa predmet nájmu, účel nájmu ani výmera). 

Pozemky, ktoré sú predmetom nájmu mesto v súčasnej dobe nevyužíva, o prenájom 

predmetných pozemkov nikto iný neprejavil záujem.  

 

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: 25.11.2016 do dňa konania mestského zastupiteľstva 

(vrátane tohto dňa ). 
 

                                                                                                  Ing. Ján Rybárik  

                                                                                                    primátor mesta 

 


