
Uznesenia schválené na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 17.07.2017 

 

Uznesenie č. 46/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

1. Berie na vedomie žiadosť  spoločnosti BINEKO, spol. s.r.o.   so sídlom Javorová 164 

Rajec  zo dňa 11.7.2017 vo veci zosúladenia predmetu nájmu o KNC parcelu č. 1070/35 

so stavebným povolením a projektovou dokumentáciou stavby: Výmena vonkajších 

rozvodov ÚK a TV v tepelnom okruhu Kotolňa Sever, Rajec. .  

2. Berie na vedomie stanovisko Mestskej rady zo dňa 17. 07.2017, ktorá odporučila schváliť 

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti pozemku v kat. území Rajec uzavretej dňa 31.5.2017 

pod č. ZML 2017/101,  predmetom ktorého bude  nájom časti KNC parcely č. 1070/35 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m
2
. 

3. Schvaľuje  uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme  časti pozemku v katastrálnom území 

Rajec uzavretej dňa 31.5.2017 pod č. ZML 2017/101 medzi prenajímateľom Mesto Rajec, 

so sídlom Námestie SNP 2/2, 015  01 Rajec, IČO: 00 321 575 a nájomcom: BINEKO, 

spol. s.r.o., so sídlom Javorová 164, 015 01 Rajec, IČO:36 013 391, ktorým sa dopĺňa  

predmet nájmu  o KNC parcelu č. 1070/35 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej 

výmere 416 m
2
 v časti o výmere 29 m

2
 pod jestvujúcim teplovodom na sídlisku Sever 

a zároveň sa mení výmera už prenajatej KNC parcely č. 1040/1 – zastavané plochy 

a nádvoria o celkovej výmere 20 028 m
2
 v časti o výmere 304 m

2
. Dodatok č. 1 sa 

vyhotovuje z dôvodu zosúladenia nájomnej zmluvy so stavebným povolením č. 

01/1637/2017/ST/35-Ďu vydaným dňa 23.06.2017 stavebným úradom Mesto Rajec 

a projektovou dokumentáciou stavby: Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV v tepelnom 

okruhu Kotolňa Sever, Rajec. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy (účel nájmu, cena 

nájmu, doba nájmu) zostávajú nezmenené.  

4. Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora podpísaním Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme 

časti pozemku v kat. území Rajec. 
 

 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, Ing. Pekara,  p. Matejka, Mgr. Bohdan 

Jonek, Ján Pekara, Ing. Zuzana Žideková 

  

 

 

 

Ing. Ján Rybárik 

primátor mesta, v.r. 

 
 

 


