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ZVEREJNENIE ZÁMERU 
prevodu majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení  

§ 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí 
 

Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 

podľa  § 9a  ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 

zverejňuje  zámer prevodu  majetku mesta, zámenu pozemkov 
 

v rámci ktorej Mesto Rajec prevedie pozemky v k.ú. Rajec: 

- parcela E-KN č. 3737/2, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 1019 m2, evidovanú na liste 

vlastníctva 3333, vo vlastníctve Mesta Rajec 

- parcela C-KN č. 2124/217, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m2, evidovanú 

na liste vlastníctva 1500, vo vlastníctve Mesta Rajec 
 

do vlastníctva  Ing. arch. Bronček Miloš, ako náhradné pozemky  zámenou za pozemky v k.ú. Rajec: 

- E-KN parcela č. 3735, orná pôda, výmera 352 m2, k.ú. Rajec, LV 2988, Ing. arch. Miloš Bronček 

v celosti, 

- E-KN parcela č. 3732, orná pôda, výmera 78 m2, k.ú. Rajec, LV 3764, Ing. arch. Miloš Bronček 

v podiele ½, výmera podielu 39 m2, 

- C-KN parcela č. 2124/527, orná pôda, výmera 131 m2, k.ú. Rajec, LV 2970, Ing. arch. Miloš Bronček 

v podiele 1/3, výmera podielu 43,67 m2, 

- E-KN parcela č. 3683, orná pôda, výmera 378 m2, k.ú. Rajec, LV 3744, Ing. arch. Miloš Bronček 

v celosti, 

- E-KN parcela č. 3685, orná pôda, výmera 541 m2, k.ú. Rajec, LV 2849, Ing. arch. Miloš Bronček 

v celosti, 

- E-KN parcela č. 3684, orná pôda, výmera 286 m2, k.ú. Rajec, LV 3745, Ing. arch. Miloš 

Bronček v podiele ½ , výmera podielu 143 m2, 
 

v celosti alebo v spoluvlastníctve Ing. arch. Miloša Brončeka, podľa  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je  daný tým, že predmetné pozemky bezprostredne susedia s pozemkom 

vo vlastníctve TSMR, s.r.o. “r.s.p.“ a zámena je vykonávaná za účelom vybudovania zariadenia určeného na 

verejnoprospešné účely v prospech občanov mesta. 
 

Poznámka: 

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku mesta týmto 

spôsobom boli schválené Mestským zastupiteľstvom uzn. č. 41/2022 dňa 21.06.2022. 

Návrh na prevod bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva dňa  22.09.2022. 

Doba zverejnenia: 07.09.2022 – 23.09.2022. 

Spôsob zverejnenia: webové sídlo Mesta Rajec www.rajec.sk , úradná tabuľa Mesta Rajec, ústredný portál 

verejnej správy www.slovensko.sk . 
 

V Rajci, dňa 07.09.2022 

                                                                                                              Ing. Milan Lipka 

                                                                                                                 primátor mesta 
Spis: 252/2022/OIVaŽP-4699, Vybavuje: Halková 
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