
 

 

 

ZÁMER  
prenechania majetku mesta do bezplatného užívania formou výpožičky 

 z dôvodov hodných osobitného zreteľa  

 

Mesto Rajec, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575 
na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Rajec číslo 4/2022 zo dňa 31.1.2022, 

podľa  § 9a, ods. 9, písm. c/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

v znení neskorších predpisov,    

 

zverejňuje  zámer prenechať majetok mesta: 
 

1. hnuteľné veci, súpis ktorých je uvedený v prílohe 1/ tohto zámeru, v celosti vo vlastníctve 

Mesta Rajec 
 

do bezplatného užívania formou výpožičky,  

vypožičiavateľovi Technické služby mesta Rajec, s. r. o., IČO 53 708 725,  

so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, 

podľa  § 9a, ods. 9, písm. c/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

v znení neskorších predpisov,  v spojení s ustanovením  § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka,   
 

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

spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená  ako integračný sociálny podnik zameraný 

na zamestnávanie zdravotne znevýhodnených a zraniteľných osôb, na vykonávanie 

spoločensky prospešných služieb a verejnoprospešných prác pre  objednávateľa Mesto Rajec, 

najmä  v oblasti letnej a zimnej údržby verejných priestranstiev mesta, údržby a opráv bytového 

a nebytového fondu a pod. s tým, že mesto poskytne spoločnosti s ohľadom na jej zameranie  

a prevádzkovanie činnosti majetok na tento účel potrebný. 

 
 

Lehoty zverejnenia zámeru o bezplatnom užívaní majetku mesta formou výpožičky  

 

Zverejnenie zámeru mesta prenechať majetok mesta do bezplatného užívania formou 

výpožičky z dôvodov hodných osobitného zreteľa: úradná tabuľa obce a internetová stránka 

mesta 

- Úradná tabuľa Mesta Rajec :      od 13.04.2022 do  dňa konania mestského   

zastupiteľstva ( vrátane tohto dňa ) 

 

- Internetová stránka Mesta Rajec  :  od 13.04.2022 do  dňa konania mestského 

zastupiteľstva ( vrátane tohto dňa ) 

 

 

Rajec, 12. apríla 2022 

                                                                                               

   

 

Ing. Milan Lipka v.r. 

    primátor mesta    



 

 

Príloha č. 1 

 

Súpis hnuteľných vecí 

 
P.č. Inv. č. Názov Cena za ks  

v € 

Počet 

kusov 

Spolu 

1. 6-04/03557 Elektromobil Nissan typ N1 35 682,00 1 35 682,00 

 
 

 


