ZVEREJNENIE ZÁMERU
prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) 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 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to :
v celosti pozemok KNC parcelu č. 1240 o výmere 326 m², druh pozemku: záhrada,
nachádzajúci sa v katastrálnom území a obci Rajec, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade
v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č.1500 vo vlastníctve Mesta Rajec
v prospech žiadateľa:
Peter Cibulka, bytom Nádražná 291/20, 015 01 Rajec
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že :
prevádzaný pozemok v súčasnosti užíva žiadateľ s rodinou ako záhradu na záhradkárske účely.
Od roku 2001 užívali pozemok rodičia žiadateľa p. Jozef Cibulka s manželkou Máriou a to na
základe Zmluvy o nájme pozemku. Počas celého obdobia trvania nájmu pozemok obrábali,
udržiavali na vlastné náklady a zhodnocovali. V minulosti pozemok KN C p.č. 1240 vlastnil p.
Jozef Cibulka (starý otec žiadateľa). Z dôvodu investičného zámeru výstavby autobusovej
stanice ČSAD v Rajci Československý štát – Mestský národný výbor vykupoval pozemky od
vlastníkov za účelom výstavby autobusovej stanice. Kúpna zmluva bola uzavretá v roku 1979.
Investičný zámer výstavby autobusovej stanice v Rajci mal byť zrealizovaný za účelom
nevyhovujúceho stavu státia autobusov a ich nástupíšť v priľahlých uliciach. Mestu chýbalo
sústredenie týchto nástupíšť, zastávok do jedného centra – autobusovej stanice, čím doprava
cestujúcej verejnosti na úseku kultúry a bezpečnosti zaostávala. Realizácia výstavby
autobusovej stanice sa však neuskutočnila.
Uvedený pozemok mesto nevyužíva na svoje účely. Predmetnú parcelu užíva žiadateľ a pred
ním parcelu užívali predchádzajúce generácie jeho príbuzných. O pozemok doteraz nik iný
neprejavil záujem.
Lehoty zverejnenia zámeru
Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa:
- Úradná tabuľa Mesta Rajec : od 09.10.2018 do dňa konania mestského zastupiteľstva
(vrátane tohto dňa )
- Internetová stránka Mesta Rajec: od 09.10.2018 do dňa konania mestského
zastupiteľstva (vrátane tohto dňa ).
Rajec, 09.10.2018
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta
Spis. zn.: 312/2969/2018
Príloha: snímka z katastrálnej mapy

