
ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenechaťmajetok obce do výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

podl'a 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 n1ajetku obcí v znení neskorších
predpisov

zverejňuje zámer prenechaťmajetok mesta do výpožičky, a to :

pozemok KNC parcela č. 1103/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4115
m2 a pozemok KNC parcela č. 1103/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výl11ere
129 m2

, bývalý sklad horl'avín postavený na pozemku KNC parcela Č. 1103/2. Nehnuteľnosti
sú evidované na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva Č. 1500 vo
vlastníctve Mesta Rajec v celosti za účelon1 výstavby nového bytového dOl11U s 33 bytovýn1i
jednotkaI11i vypožičiavateľovi: Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov, IČO:

34347470
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :

vypožičiavateľ má na základe výsledku verejného obstarávania uzavretú s požičiavateľom

Mesto Rajec Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov Č. ZML 2017/168, predmetOl11
ktorej je výstavba 33 nájomných bytov bežného štandardu na ul. Hollého v Rajci s následným
prevodom vlastníckych práv uzavretín1 Kúpnej zmluvy. Pre potreby územného a stavebného
konania sa počas doby výstavby bytového domu poskytujú vyššie uvedené pozemky a stavba do
bezplatného užívania.

Lehoty zverejnenia zámeru

Zverejnenie zámeru prevodu l11ajetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Úradná tabuľa Mesta Rajec : od 28.11.2017 do dňa konania mestského zastupiteľstva

(vrátane tohto dňa)

Internetová stránka Mesta Rajec: od 28.11.2017 dňa konania mestského zastupiteľstva

(vrátane tohto dňa ).

Rajec, 28.11.2017

Príloha: situácia

Vybavuje: Tomčíková
Spis: 131/2017/0VS-3318



Kataster nehnuteľností I ZBG IS
https:llzbgis.skgeodesy.sklmkzbgis/sk/katasterl?bm=zbgis&z= 18&c= 18.63822,49.09446#
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