VÝPIS UZNESENÍ
KOMISIE VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
PRI MZ RAJEC
.......................................................................................................................................................
Uznesenia boli prijaté na zasadnutí Komisie výstavby a životného prostredia, ktorá sa konala
dňa 23.11.2020.

Komisia výstavby a životného prostredia prijíma Uznesenie č. 46/2020 s odporúčaním:
1. Schváliť
v nadväznosti na Uznesenie MZ v Rajci č. 89/2020 zo dňa 28. septembra 2020, prenechanie
majetku mesta, pozemkov v katastrálnom území Rajec, pozemku KNC parcelné číslo 2156/50
o výmere 18 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, evidovaného v katastri nehnuteľností
na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore, na LV č. 3333, v celosti vo vlastníctve Mesta
Rajec a pozemku KNC parcelné číslo 467/38 o výmere 1 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, evidovaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom
odbore na LV č. 1500, v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec, na ktorých je postavená stavba
garáže č. 9, ktorá patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov p. Ladislava Tabačka
a Otílie Tabačkovej rod Šujanskej, do nájmu (dočasného užívania za odplatu) nájomcom:
Ladislavovi Tabačkovi, nar. ..... a jeho manželke Otílii Tabačkovej, rod Šujanskej, nar. .....,
obaja bytom Mudrochova 909/6, 015 01 Rajec, podľa ustanovenia §9a, ods. 9, písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodov hodných osobitného
zreteľa ktoré sú dané tým, že nájomcovia vlastnia stavbu garáže, ktorá je postavená na
pozemkoch v k. ú. Rajec, ktoré sú predmetom nájmu, KNC parcele č. 2156/50 a KNC parcele
č. 467/38, z ktorého dôvodu nie je možné dotknuté pozemky v majetku mesta využiť na iný účel,
alebo pre iného nájomcu a uzavretím nájomnej zmluvy budú dočasne usporiadané práva
nájomcov k majetku mesta;
za podmienok :
a) cena nájmu : 0,66 €/m2/rok + každoročná miera inflácie
b) doba nájmu: neurčitá
2. Konštatovať,
že zámer prenechania pozemkov do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §
9a, ods. 9 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je
zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta od 16.11.2020.
3. Poveriť
primátora mesta, aby s nájomcami dohodol zmluvné podmienky, uzavrel a podpísal v mene
Mesta Rajec Zmluvu o nájme pozemkov.
Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

Mgr. Augustín, p. Rybár, RNDr. Stanková

-

-

Mgr. Róbert Augustín, v. r.
predseda komisie

Komisia výstavby a životného prostredia prijíma Uznesenie č. 47/2020 s odporúčaním:
1. Schváliť
v nadväznosti na Uznesenie MZ v Rajci č. 68/2020 zo dňa 13. augusta 2020, prevod
majetku mesta, pozemku v k. ú. Rajec, KNC parcelné č. 37/7, druh pozemku zastavaná
plocha o výmere 16 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 43432611-146/2020
vyhotoveným Ing. Radomír Blažek – Geodetic, Rajec, IČO: 43432611, overený Okresným
úradom Žilina dňa 23.09.2020 pod č. G1-1805/2020, odčlenením od pozemku KNC
parcelné č. 37/1, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 596 m2, ktorý je evidovaný na
liste vlastníctva č. 1500 vedenom pre k. ú. Rajec, v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec,
predajom majetku mesta do vlastníctva spoločnosti KLUCHO, s.r.o., so sídlom Ďurčiná
354, 015 01 Rajec, IČO 46 813 438, za kúpnu cenu 20,00 Eur/m2, celkom vo výške 320,00
Eur podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že predávaný
pozemok užíva spoločnosť KLUCHO, s.r.o. ako prístup k stavbe domu súp. č. 23 postavenej
na pozemku CKN parc. č. 37/5, v k.ú. Rajec (LV č. 2352), ktoré nehnuteľnosti v celosti
vlastní spoločnosť KLUCHO s.r.o., a na účel prevádzkovania existujúcej nakladacej
rampy, ktorá je súčasťou obchodnej prevádzky nachádzajúcej sa v dome súp. č. 23.
Pozemok je pre mesto neupotrebiteľným a svojim umiestnením a rozmerom nie je
využiteľný pre iné subjekty, s tým, že kupujúci zaplatí všetky poplatky spojené s prevodom
vlastníctva pozemku súvisiace.
2. Konštatovať,
že žiadateľ na svoje náklady zabezpečil vyhotovenie geometrického plánu č. 43432611146/2020, ktorý vyhotovil Ing. Radomír Blažek – Geodetic, Rajec, IČO: 43432611, overil
Okresný úrad Žilina dňa 23.09.2020 pod č. G1-1805/2020, ktorým bol vytvorený
predávaný pozemok KNC parcelné číslo 37/7 v kat. úz. Rajec, druh pozemku zastavaná
plocha o výmere 16 m2, odčlenením od pozemku KNC parcelné č. 37/1, druh pozemku
zastavaná plocha o výmere 596 m2 evidovaného na liste vlastníctva č. 1500 vedeného pre
k.ú. Rajec, v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec.
3. Konštatovať,
že zámer prevodu pozemku mesta predajom, z dôvodov hodných osobitného zreteľa v
zmysle § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta od 16.11.2020.
4. Poveriť
primátora mesta, aby s kupujúcim dohodol zmluvné podmienky, uzavrel a podpísal v mene
Mesta Rajec Kúpnu zmluvu.
Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

Mgr. Augustín, p. Rybár, RNDr. Stanková

-

-

Mgr. Róbert Augustín, v. r.
predseda komisie

Komisia výstavby a životného prostredia prijíma Uznesenie č. 48/2020 s odporúčaním:
1. Vziať na vedomie
žiadosť p. Štefana Turanca a jeho manželky Aleny Turancovej, bytom Ul. 1. mája 485, 015
01 Rajec, doručenú na MsÚ Rajec dňa 30.03.2020, zaevidovanú pod č. 1445/2020,
predmetom ktorej je žiadosť o kúpu časti pozemku KNE parcela č. 7106, druh pozemku
ostatná plocha o výmere 299 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 3333 pre k.ú. Rajec,
od vlastníka Mesto Rajec, v časti podľa priloženého návrhu o približnej výmere 130 m2, za
účelom zabezpečenia vstupu na pozemok v k.ú. Rajec, parc. KNC č. 1412/2, ktorý vlastní
Štefan Turanec, nar. ..... a Alena Turancová, rod. Rybáriková, nar. ..... v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, z dôvodu zámeru realizácie prístavby a nadstavby rodinného
domu súp. č. 485 s vybudovaním samostatnej bytovej jednotky.
2. Schváliť
prebytočnosť majetku, časti pozemku o približnej výmere 130 m2 v katastrálnom území
Rajec, parcely KNE č. 7106, druh pozemku ostatná plocha o výmere 299 m2, evidovaná na
liste vlastníctva č. 3333 pre k.ú. Rajec, vlastníka Mesto Rajec v celosti, ktorá bude
zameraná geometrickým plánom vyhotoveným pre účel prevodu vlastníctva.
3. Schváliť
spôsob prevodu majetku mesta a to predaj časti pozemku v k.ú. Rajec, KNE parcela č. 7106,
približne o výmere 130 m2, ktorá bude presne zameraná geometrickým plánom, za kúpnu
cenu 20,00 Eur/m2,do vlastníctva manželov Štefan Turanec a Alena Turancová, bytom Ul.
1. mája 485, 015 01 Rajec, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým,
že pozemok bude využitý na prístavbu rodinného domu.
4. Schváliť,
- aby žiadatelia na svoje náklady zabezpečili vyhotovenie geometrického plánu, ktorým
bude odčlenená časť pozemku KNE parcela č. 7106 v kat. úz. Rajec, cca o výmere 130
m2, podľa skutočného zamerania pozemku,
- aby žiadatelia zaplatili poplatky spojené s prevodom vlastníctva pozemku, najmä
správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
5. Schváliť
zverejnenie zámeru mesta predať časť pozemku v k. ú. Rajec, KNE parcela č. 7106,
približne o výmere 130 m2, ktorá bude presne zameraná geometrickým plánom, za kúpnu
cenu 20,00 Eur/m2,, do vlastníctva manželov Štefan Turanec a Alena Turancová, bytom Ul.
1. mája 485, 015 01 Rajec, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že
pozemok bude využitý na prístavbu rodinného domu. Pozemok je pre mesto
neupotrebiteľným a svojim umiestnením a rozmerom nie je využiteľný pre iné subjekty.
Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

p. Rybár, RNDr. Stanková

Mgr. Augustín

Mgr. Róbert Augustín, v. r.
predseda komisie

Komisia výstavby a životného prostredia prijíma Uznesenie č. 49/2020 s odporúčaním:
1. Vziať na vedomie
žiadosť Patrika Pastoreka, bytom Pionierska 985/28, Považská Bystrica zo dňa
03.09.2020, evidovanú pod č. 3729/2020, vo veci odkúpenia pozemku KNC parcelné
č. 1393/3, druh pozemku trvalý trávny porast o celkovej výmere 19 m2, v katastrálnom
území Rajec, za účelom doplnenia oplotenia pozemku žiadateľa.
2. Schváliť
prebytočnosť majetku, pozemku KNC parcela č. 1393/3, druh pozemku trvalý trávny
porast o celkovej výmere 19 m2, v kat. úz. Rajec, ku ktorej nie je založený list
vlastníctva. Táto bude zameraná geometrickým plánom vyhotoveným pre účel prevodu
vlastníctva.
3. Schváliť
spôsob prevodu majetku mesta, predaj pozemku v k. ú. Rajec, KNC parcelné č. 1393/3,
druh pozemku trvalý trávny porast o celkovej výmere 19 m2, ktorý bude presne
zameraný geometrickým plánom, vyhotovenie ktorého zabezpečí na vlastné náklady
záujemca o kúpu, za kúpnu cenu 20,00 Eur/m2 do vlastníctva Patrika Pastoreka, bytom
Pionierska 985/28, Považská Bystrica, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý je daný tým, že pozemok má spoločnú susednú hranicu s pozemkom KNC parcelné
č. 1385/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 811 m2,
zapísaným na liste vlastníctva č. 4375 pre k. ú. Rajec, ktorý v celosti vlastní Pastorek
Patrik, ktorý kúpou pozemku pôdorysne ucelí susedný pozemok vo svojom vlastníctve.
Pozemok svojim umiestnením a rozmerom nie je využiteľný pre iného žiadateľa.
4. Schváliť,
- aby žiadateľ na svoje náklady zabezpečil vyhotovenie geometrického plánu, ktorým
bude identifikovaný predmetný pozemok,
- aby žiadateľ zaplatil všetky poplatky spojené s prevodom vlastníctva pozemku
5. Schváliť
zverejnenie zámeru mesta predať pozemok v k.ú. Rajec, KNC parcela č. 1393/3, druh
pozemku trvalý trávny porast o celkovej výmere 19 m2, ktorá bude presne zameraná
geometrickým plánom, za kúpnu cenu 20,00 Eur/m2 do vlastníctva Patrika Pastoreka,
bytom Pionierska 985/28, Považská Bystrica, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý je daný tým, že pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve
žiadateľa, svojim umiestnením a rozmerom nie je využiteľný pre iného žiadateľa.
Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

Mgr. Augustín, p. Rybár, RNDr. Stanková

-

-

Mgr. Róbert Augustín, v. r.
predseda komisie

Komisia výstavby a životného prostredia prijíma Uznesenie č. 50/2020 s odporúčaním:
1. Vziať na vedomie
žiadosť zaevidovanú pod č. 3793/2020 zo dňa 07.09.2020, podanú Pekarovou Teréziou,
bytom Moyzesova 712/8, 015 01 Rajec vo veci odkúpenia pozemku v k.ú. Rajec KNC
parcela č. 1821/1, druh pozemku orná pôda o výmere 271 m2, evidovaného na LV č. 1500
vlastníka Mesto Rajec v podiele 1/1, za účelom rozšírenia pozemku žiadateľky
v bezprostrednej blízkosti predmetnej parcely, aby ho mohla využiť, napr. na stavbu
rodinného domu.
2. Schváliť
prebytočnosť majetku, pozemku v katastrálnom území Rajec, parcely KNC parcela č.
1821/1, druh pozemku orná pôda o výmere 271 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 1500,
vlastníka Mesto Rajec v celosti, ktorá bude zameraná geometrickým plánom vyhotoveným
pre účel prevodu vlastníctva.
3. Schváliť
spôsob prevodu majetku mesta a to predaj pozemku v k.ú. Rajec, KNC parcela č. 1821/1,
druh pozemku orná pôda o výmere 271 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 1500, vlastníka
Mesto Rajec v celosti, formou obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí.
4. Schváliť
prípravu podmienok verejnej obchodnej súťaže podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č.
138/1991 Z. z. o majetku obcí na predaj pozemku v k.ú. Rajec, KNC parcela č. 1821/1, druh
pozemku orná pôda o výmere 271 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 1500, vlastníka
Mesto Rajec v celosti.

Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

-

Mgr. Augustín, p. Rybár, RNDr. Stanková

-

Mgr. Róbert Augustín, v. r.
predseda komisie

Komisia výstavby a životného prostredia prijíma Uznesenie č. 51/2020 s odporúčaním:
1. Vziať na vedomie
žiadosť zaevidovanú pod č. 4825/2020 zo dňa 10.11.2020, podanú Smieškom Jozefom, nar.
....., bytom Obrancov mieru 362/13, 015 01 Rajec vo veci prenechanie nebytového
priestoru č. P 02 – sklad o výmere 16,14 m2 v suteréne Kultúrneho domu súp. č. 412 na Ul.
1. mája v Rajci, evidovaného na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec, do nájmu.
2. Schváliť
prebytočnosť majetku, nebytového priestoru č. P 02 – sklad o výmere 16,14 m2 v suteréne
Kultúrneho domu súp. č. 412 na Ul. 1. mája v Rajci, evidovaného na LV č. 1500 vlastníka
Mesto Rajec v celosti.
3. Schváliť
spôsob prenechania nebytového priestoru č. P 02 – sklad o výmere 16,14 m2 v suteréne
Kultúrneho domu súp. č. 412 na Ul. 1. mája v Rajci, evidovaného na LV č. 1500 vlastníka
Mesto Rajec v celosti, do nájmu Jozefovi Smieškovi, nar. ....., bytom Obrancov mieru
362/13, 015 01 Rajec, z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ustanovenia §9a, ods.
9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa, je daný tým, že Jozef Smieško je členom hudobnej
skupiny „Rytmus z Rajeckej doliny“, ktorá sa aktívne podieľa na rôznych kultúrnych
podujatiach a tiež slúži pre potreby občanov pri rôznych spoločenských podujatiach ako
sú svadby, jubileá, či iné akcie. Jozef Smieško má predmetný priestor v nájme od 1.1.2019
na účel skladovania hudobných nástrojov a aparatúry. Tento účel využitia ostane
zachovaný.
4. Schváliť,
aby žiadateľ predložil čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky
voči Mestu Rajec po lehote splatnosti, resp. ak ich má, uvedie výšku záväzku a stručné
odôvodnenie záväzku. Zároveň, aby žiadateľ predložil čestné vyhlásenie, že v čase podania
žiadosti nemajú žiadne záväzky voči Mestu Rajec po lehote splatnosti ani právnické osoby,
ktorých je konateľom alebo spoluvlastníkom.
5. Schváliť
zverejnenie zámeru prenechania nebytového priestoru č. P 02 – sklad o výmere 16,14 m2
v suteréne Kultúrneho domu súp. č. 412 na Ul. 1. mája v Rajci, evidovaného na LV č. 1500
vlastníka Mesto Rajec v celosti, do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a, ods. 9 pís. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

Mgr. Augustín, p. Rybár, RNDr. Stanková

-

-

Mgr. Róbert Augustín, v. r.
predseda komisie

Komisia výstavby a životného prostredia prijíma Uznesenie č. 52/2020 s odporúčaním:
1. Schváliť
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. ..../2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec.

Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

Mgr. Augustín, p. Rybár, RNDr. Stanková

-

-

Mgr. Róbert Augustín, v. r.
predseda komisie

Komisia výstavby a životného prostredia prijíma Uznesenie č. 53/2020 s odporúčaním:
1. Schváliť
Stratégiu nakladania s komunálnymi odpadmi v Meste Rajec 2020 – 2030, spracovateľa
Priatelia Zeme – SPZ, Bošáca, rok 2020.

Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

Mgr. Augustín, p. Rybár, RNDr. Stanková

-

-

Mgr. Róbert Augustín, v. r.
predseda komisie

Komisia výstavby a životného prostredia prijíma Uznesenie č. 54/2020 s odporúčaním:
1. Schváliť
opravu uznesenia č. 38/2020 zo dňa 14. mája 2020 takto :
- Odsek č. 3
Schvaľuje
prebytočnosť majetku a to :
- KNC parcela č. 1571/7, druh pozemku ostatná plocha o výmere 26 m2, diel 1
– prístupová cesta
- KNC parcela č.1571/8, druh pozemku ostatná plocha o výmere 65 m2, diel 2
– ochranné pásmo
- KNC parcela č. 1571/9, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 4 m2, diel 3
– regulačná stanica,
ktoré boli vytvorené odčlenením od KNE parcely č. 4-1002/2, druh pozemku ostatná
plocha o výmere 5737 m2 evidovaná na liste vlastníctva č. 6105 pre k.ú. Rajecká Lesná
vlastníka Mesto Rajec v celosti na základe geometrického plánu č. 250/2019
vyhotoveným spoločnosťou Planika s.r.o. Žilina, IČO: 44330227, overený Okresným
úradom Žilina dňa 11.02.2020 pod č. G1-128/2020 .
- Odsek č. 4
Schvaľuje
spôsob prevodu majetku mesta a to:
- KNC parcela č. 1571/7, druh pozemku ostatná plocha o výmere 26 m2, diel 1
– prístupová cesta,
- KNC parcela č.1571/8, druh pozemku ostatná plocha o výmere 65 m2, diel 2
– ochranné pásmo,
- KNC parcela č. 1571/9, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 4 m2, diel 3
– regulačná stanica,
ktoré boli vytvorené odčlenením od KNE parcely č. 4-1002/2, druh pozemku ostatná
plocha o výmere 5737 m2 evidovaná na liste vlastníctva č. 6105 pre k.ú. Rajecká
Lesná vlastníka Mesto Rajec v celosti na základe geometrického plánu č. 250/2019
vyhotoveným spoločnosťou Planika s.r.o. Žilina, IČO: 44330227, overený
Okresným úradom Žilina dňa 11.02.2020 pod č. G1-128/2020 ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa ustanovenia §9a, ods.8, pís. e/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemky sa nachádzajú pod
exitujúcou stavbou regulačnej stanice plynu, jej ochranného pásma a prístupovej
cesty k regulačnej stanice vo vlastníctve spoločnosti LHODOL s.r.o. IČO:
36 009 962 v rámci realizácie stavby s názvom: Rozšírenie výroby dolomitov –
VTL prípojka plynu a ktorá bola daná do užívania Kolaudačným rozhodnutím č.
04/2607/2019/KR/71-Lő dňa 23.12.2019 vydaným stavebným úradom Obec
Rajecká Lesná za podmienok dohodnutých v Zmluve o uzavretí budúcej Kúpnej
zmluvy o prevode vlastníctva pozemkov v k.ú. Rajecká Lesná a o uzatvorení
Zmluvy o zriadení vecného bremena zaevidovanej pod č. 2020/27 zo dňa 3.
februára 2020 za kúpnu cenu 15,00 €/m2.
2. Schváliť
opravu uznesenia č. 67/2020 zo dňa 13. augusta 2020 takto :
- Odsek č. 2
Schvaľuje

v nadväznosti na Uznesenie MZ v Rajci č. 38/2020 zo dňa 14. mája 2020 a Zmluvu o
uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva pozemkov v kat. úz. Rajecká
Lesná zo dňa 03. februára 2020, zaevidovanú na MsÚ Rajec pod č. 2020/27, prevod
majetku mesta, pozemkov v katastrálnom území Rajecká Lesná, ktoré boli vytvorené
odčlenením od pozemku KNE parcelné č. 4-1002/2, druh pozemku ostatná plocha o
výmere 5737 m2 evidovaného v katastri nehnuteľností na OÚ Žilina, katastrálny odbor,
na liste vlastníctva č. 6105 pre k. ú. Rajecká Lesná, v celosti vo vlastníctve Mesta
Rajec, geometrickým plánom č. 250/2019 vyhotoveným spoločnosťou Planika s.r.o.
Žilina, IČO: 44330227, overeným Okresným úradom Žilina dňa 11.02.2020 pod č. G1128/2020, a to :
- pozemku KNC parcelné č. 1571/7, druh pozemku ostatná plocha o výmere 26 m2,
- pozemku KNC parcelné č.1571/8, druh pozemku ostatná plocha o výmere 65 m2,
- pozemku KNC parcelné č. 1571/9, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 4
2
m,
predajom do vlastníctva spoločnosti LHODOL, s.r.o. IČO 36 009 962, so sídlom
Dolkam Šuja, 015 01 Rajec, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka č. 3608/L, za kúpnu cenu spolu vo výške 1.425,00 Eur (15,00 €/m2),
podľa ustanovenia §9a, ods.8, pís. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že
predmetné pozemky sa nachádzajú pod stavbou „Rozšírenie výroby dolomitov – VTL
prípojka plynu“, ktorá pozostáva z VTL prípojky plynu RS 300, regulačnej stanice
plynu, základovej dosky, oplotenia, komunikácie, terénnych úprav, priemyselných
plynovodov, káblovej NN prípojky, elektroinštalácie a bleskozvodu, ktorú stavbu
postavila spoločnosť LHODOL s.r.o. ako stavebník. Stavba s názvom: Rozšírenie
výroby dolomitov – VTL prípojka plynu,
bola daná stavebníkovi do užívania
Kolaudačným rozhodnutím a užívacím povolením č. 04/2607/2019/KR/71-Lő zo dňa
23.12.2019, vydaným stavebným úradom Obec Rajecká Lesná, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 31.12.2019.

Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

Mgr. Augustín, p. Rybár, RNDr. Stanková

-

-

Mgr. Róbert Augustín, v. r.
predseda komisie

