
 

 

 

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 : 

nebytový priestor č. 9-18 o výmere 31,30 m² nachádzajúci sa na 1.poschodí  v budove  č.s. 200 

na ul. Hollého v Rajci (budova polikliniky) evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, 

katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2410. Podiel na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel Mesta Rajec k pozemku je 313/7550, nájomcovi: 
 
  

 

MUDr. Pavol Lenhart, s.r.o., so sídlom Športová 313/19, 015 01 Rajec, IČO 36 435 121, 

 

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

 

nebytový priestor č. 9-18 o výmere 31,30 m² nachádzajúci sa na 1.poschodí, vchod 1 v budove 

s.č. 200 na ul. Hollého (budova polikliniky) v Rajci je v súčasnosti voľný, nie je využívaný pre 

účely poskytovania zdravotnej starostlivosti.  

MUDr. Pavol Lenhart, konateľ spoločnosti oznámil ukončenie svojej činnosti a zároveň 

oznámil, že ambulanciu preberá nový lekár MUDr. Eva Podmanická, ktorá je aj novým 

nadobúdateľom spoločnosti MUDr. Pavol Lenhart, s.r.o. s tým, že  prevezme zdravotný obvod 

po MUDr. Lenhartovi.   

Spoločnosť MUDr. Pavol Lenhart, s.r.o. je vlastníkom tesne susediaceho nebytového priestoru 

č. 9-19 o výmere 14 m2, ktorý je priechodný s nebytovým priestorom č. 9-18 vo vlastníctve 

mesta. Zámerom je spojenie týchto dvoch nebytových priestorov do jedného celku.    

Účelom prenájmu bude rozšírené a skvalitnené poskytovanie zdravotníckej služby v odbore 

stomatológia. Bude zabezpečená nová stomatologická súprava a nové vybavenie ambulancie 

spĺňajúce podmienky pre poskytovanie predmetnej činnosti, zostanú zachované uzatvorené 

zmluvy so zdravotnými poisťovňami vykonávajúcimi povinné zdravotné poistenia. 
Rozšírenie ambulancie o uvedený nebytový priestor prispeje k zlepšeniu a rozšíreniu zdravotníckej 

starostlivosti pre občanov mesta a okolia. 

Lehoty zverejnenia zámeru 

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

- Úradná tabuľa Mesta Rajec : od 01.08.2017 do dňa konania mestského zastupiteľstva    

(vrátane tohto dňa ) 

- Internetová stránka Mesta Rajec: od 01.08.2017 do dňa konania mestského 

zastupiteľstva (vrátane tohto dňa ). 

 

Rajec, 01.08.2017                                                                     Ing. Ján Rybárik  

                                                                                                   primátor mesta 
 


