
 

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 : 

 časť pozemku KN C parcelu č. 1040/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 333 m² nachádzajúci sa v katastrálnom území Rajec. Pozemok KN C parcela č. 

1040/1 je zapísaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1500 

vedenom pre kat. úz. Rajec, na ktorom je v zápise pod B1 zapísaný ako vlastník Mesto Rajec 

v celosti, nájomcovi:  

   

  BINEKO spol, s.r.o. so sídlom Javorová 164, 015 01 Rajec, IČO: 36 013 391 zastúpená 

Ing. Ivanom Bajzíkom, Ľubomírom Pialom konateľmi spoločnosti 

 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že: predmetom nájmu je časť 

pozemku KN C parcely č.1040/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 333 m2 

cez ktorý vedú tepelno-technické zariadenia CZT vo vlastníctve nájomcu - spoločnosti 

BINEKO, spol. s.r.o. Žiadateľ je stavebníkom stavby Výmena vonkajších rozvodov ÚK A TV 

v tepelnom okruhu Kotolňa Sever, Rajec. Žiadateľ predložil mestu Rajec projektovú 

dokumentáciu za účelom rekonštrukcie resp. výmeny vonkajších teplovodných rozvodov, 

slúžiacich pre vykurovanie a distribúciu TV + TÚV s cirkuláciou na sídlu Sever v meste Rajec. 

Výmena sa vykonáva na základe opotrebovanosti, vysokej poruchovosti a zvýšenia 

hospodárnosti distribúcie tepla. Rekonštruovaná trasa rozvodov ÚK a TV s cirkuláciou 

(teplovodu) sa nachádza medzi existujúcimi obytnými blokmi na uliciach Hollého a Lipová. 

Trasy jednotlivých vetiev sa začínajú na výstupe z kotolne Sever hlavnými uzávermi a končia 

uzávermi v jednotlivých objektoch – merných bodoch. Žiadateľ bude časť pozemku užívať len 

na účel vedenia potrubných trás slúžiacich na centrálne zásobovanie teplom. 

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 05.05.2017 do dňa konania mestského zastupiteľstva    

(vrátane tohto dňa ) 

- Internetová stránka Mesta Rajec: od 05.05.2017 do dňa konania mestského 

zastupiteľstva (vrátane tohto dňa ). 

 

Rajec, 05.05.2017 

                                                                                                    Ing. Ján Rybárik  

Príloha : Situácia                                                                           primátor mesta 

 


