
 

 

 

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. 9-23 o výmere 18,00 m², ktorý sa nachádza na 1.poschodí, vchod 1 

v budove  č.s. 200 na ul. Hollého v Rajci (budova polikliniky) zapísaný na Okresnom úrade 

v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2410. Podiel priestoru na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel Mesta Rajec k pozemku je 

180/7550, nájomcovi: 
 
  

 

DENTAL PREVENT s.r.o., zastúpená MUDr. Zuzanou Chovancovou, konateľkou 

spoločnosti, so sídlom Hollého 200, 015 01 Rajec, IČO 46 735 305, 

 

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

 

nebytový priestor č. 9-23 o výmere 18,00 m² nachádzajúci sa na 1.poschodí, vchod 1 v budove 

s.č. 200 na ul. Hollého (budova polikliniky) v Rajci je dlhodobo nevyužívaný. O uvedený 

nebytový priestor prejavila záujem MUDr. Zuzana Chovancová, konateľka spoločnosti 

DENTAL PREVENT s.r.o. za účelom zabezpečenia prevádzky stomatologickej ambulancie. 

Žiadateľka užíva na základe nájomnej zmluvy č. ZML 2012/133 uzatvorenej dňa 05.10.2012 

v budove polikliniky v Rajci nebytový priestor č. 9-21 za účelom prevádzkovania 

stomatologickej ambulancie a nebytový priestor č. 9-15, ktorý je využívaný ako šatňa na sklad 

stomatologického materiálu.   

Žiadateľka požiadala Mesto Rajec o prenájom ďalšieho nebytového priestoru z dôvodu 

rozšírenia prevádzky a okruhu služieb pre občanov mesta.    

K dnešnému dňu nik iný neprejavil záujem o prenájom nebytového priestoru.  

       

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 

 


