
ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenechat' majetok obce do nájmu alebo výpožičky 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 OO 321 575

podľa § 9a, ods. 9, písm. cl zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

zverejňuje zámer prenechaťmajetok mesta do nájmu alebo výpožičky, a to :

časť pozemku KNE parcela č. 5064/2 , druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere
104 547 n12

, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnon1 odbore na liste
vlastníctva Č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v celosti, za účelom realizácie výsadby
ovocných drevín, výsadby krov a osadenia doplnkového luobiliáru popri ceste do Porubskej,
v lokalite Skotňa a Hranice, nájomcovi alebo vypožičiavateľovi:

Občianske združenie Tilia, so sídlom Jilemnického 6, Rajec, IČO: 37977300

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané týn1, že : žiadateľ má záujem a zán1er
realizovať výsadbu stromoradia z ovocných stromov, výsadbu krov a osadenia doplnkového
mobiliáru (informačná tabula a drevená lavica) popri komunikácii - cesty do Porubskej
v lokalite Skotňa (od židovského cintorína po manipulačný sklad CS Rajec, PS) a v lokalite
Hranice (od manipulačného skladu CS Rajec, po križovatku do obce Kmnenná POl"uba). Záluer
výstavby je pokračovanín1 už realizovanej výssadby v časti Hranice v roku 2016. CieľOlu

zámeru je priniesť verejnosti nové krajové vysokokmenné odrody drevín, vytvoriť alej a oživiť

danú lokalitu.

Lehoty zverejnenia zámeru

Zverejnenie zán1eru prenechať majetok mesta do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa:

Úradná tabul'a Mesta Rajec: od 01.08.2017 do dňa konania mestského zastupitel'stva
(vrátane tohto dňa)

Internetová stránka Mesta Rajec: od 01.08.2017 do dňa konania mestského
zastupitel'stva (vrátane tohto dňa ).

Rajec, O1.08.20 l 7
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