
VÝPIS UZNESENÍ 

KOMISIE VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  

PRI MZ RAJEC  

....................................................................................................................................................... 

 

Uznesenia boli prijaté na zasadnutí Komisie výstavby a životného prostredia, ktoré sa konalo 

dňa 15.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komisia výstavby a životného prostredia prijíma Uznesenie č. 1/2021 s odporúčaním: 

 

1. Schváliť 

v  súlade s prijatým uznesením  MZ v Rajci č. 110/2020 zo dňa 03. decembra 2020  

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 

v celosti, do nájmu Jozefovi Smieškovi, nar. 28.09.1955, 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 za podmienok: 

a) Cena nájmu:104,65 €/rok + každoročná miera inflácie  

b) Doba nájmu: dva roky 

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. 

 

2. Konštatovať,  

že žiadateľ predložil čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči 

Mestu Rajec po lehote splatnosti.  

 

3. Konštatovať, 

že zámer 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 je zverejnený 

na úradnej tabuli  mesta,  webovom sídle mesta a na Ústrednom portáli verejnej správy 

www.slovensko.sk od 09.02.2021. 

 

4. Poveriť  

primátora mesta, aby s nájomcom dohodol zmluvné podmienky, uzavrel a podpísal v mene 

Mesta Rajec Zmluvu o nájme nebytového priestoru. 

 

 

 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

Mgr. Augustín, p. Rybár, RNDr. Stanková, Ing. Pekara - -  

 

 

 

 

 

 
Mgr. Róbert Augustín, v.r. 

predseda komisie 

http://www.slovensko.sk/


Komisia výstavby a životného prostredia prijíma Uznesenie č. 2/2021 s odporúčaním: 

 

1. Zobrať na vedomie 

žiadosť zaevidovanú pod č. 172/2021 zo dňa 15.01.2021, podanú Jozefína Kollárová – 

RAJKA, IČO: 33 353 352, so sídlom Ul. 1. mája č. 412/1, 015 01  Rajec vo veci prenechanie 

nebytového priestoru - kuchyne a jedálne s príslušenstvom vrátane hnuteľných vecí 

o celkovej výmere 182,23 m2 v Kultúrnom dome 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 - kuchyne a jedálne s príslušenstvom vrátane 

hnuteľných vecí o celkovej výmere 182,23 m2 v Kultúrnom dome 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 - kuchyne a jedálne s príslušenstvom:  

- Nebytový priestor č. 1.01 – sklad o výmere 9,25 m2 

- Nebytový priestor č. 1.02 – sklad o výmere 7,05 m2 

- Nebytový priestor č. 1.03 – chodba o výmere 6,61 m2 

- Nebytový priestor č. 1.04 – WC o výmere 1,85 m2 

- Nebytový priestor č. 1.05 – sklad o výmere 16,39 m2 

- Nebytový priestor č. 1.06 – kuchyňa o výmere 65,11 m2 

- Nebytový priestor č. 1.07 – sklad o výmere 6,05 m2 

- Nebytový priestor č. 1.16 – jedáleň o výmere 69,92 m2 

ďalej hnuteľných vecí – technologických zariadení: 

- Elektrická pec TE31 – 1 ks 

- Miešací stroj – 1 ks  

- Váha stolová kuchynská – 1 ks  

- Panvica kuchynská – 1 ks  

- Elektrický kotol kuchynský – 1 ks   

- Univerzálny kuchynský stroj – 1 ks  

- Prietokový ohrievač PROTHERM – 1 ks  

- Kombinovaný sporák FAGOR CGI – 1 ks 

- Umývačka riadu – 1 ks 

nachádzajúcich sa v Kultúrnom dome súp. č. 412 na Ul. 1. mája v Rajci, evidovaného na 

LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v celosti, do nájmu Jozefína Kollárová – RAJKA, IČO: 

33 353 352, so sídlom Ul. 1. mája č. 412/1, 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 Jozefína Kollárová – RAJKA popri 

podnikateľskej činnosti vykonávanej v predmetných priestoroch poskytuje tieto Mestu 

Rajec na kultúrne, spoločenské, rodinné, firemné, občianske podujatia organizované 

Mestom Rajec a to bezplatne. Jozefína Kollárová - RAJKA má predmetné priestory 

a technologické zariadenia v nájme od 1.8.2011 na účel prevádzkovania kuchyne a jedálne 

s príslušenstvom. 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 - kuchyne a jedálne s príslušenstvom 

vrátane hnuteľných vecí o celkovej výmere 182,23 m2 v Kultúrnom dome 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: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

Mgr. Augustín, p. Rybár, RNDr. Stanková, Ing. Pekara - -  

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Róbert Augustín, v.r. 

predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komisia výstavby a životného prostredia prijíma Uznesenie č. 3/2021 s odporúčaním: 

 

1. Schváliť 

a) Predloženie Žiadosti o  príspevok z Fondu na podporu športu, na základe Výzvy č. 

2020/001 v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry“,  pre projekt s názvom „Mesto Rajec – rekonštrukcia športového areálu 

pri ZŠ Lipová – 1.etapa“ 

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku . 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

z rozpočtu mesta  vo výške minimálne 50 % z celkových oprávnených nákladov na  

projekt v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku, t. j.  v maximálnej výške 

72.000,00 EUR. 

 

 

 

 

Za: 2 Proti: 1 Zdržal sa hlasovania: 1 

p. Rybár, Ing. Pekara RNDr. Stanková Mgr. Augustín 

 
 

 

 

 

 
Mgr. Róbert Augustín,v.r. 

predseda komisie 

 


