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ZVEREJNENIE ZÁMERU 
prenechania majetku obce  do nájmu  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. 9/ písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 

 

zverejňuje  zámer prenechania  majetku mesta  do nájmu, 

a to nebytového priestoru číslo 12 o výmere 18 m2, ktorý sa nachádza na prízemí budovy Polikliniky, 

v 1. vchode domu súp. č. 200, ktorá je postavená na pozemku CKN  parcelné číslo 1102 na ulici 

Hollého v Rajci, vedeného na liste vlastníctva č. 2410 vo vlastníctve Mesta Rajec v celosti, podľa ust. 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že predmetný nebytový priestor mesto Rajec 

prenechalo do nájmu Mgr. Petre Harantovej, na základe Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 

25022/231 zo dňa 30.08.2022. Mgr. Petra Harantová medzičasom založila spoločnosť s ručením 

obmedzeným, ktorá bude logopedickú ambulanciu prevádzkovať, z ktorého dôvodu táto spoločnosť, 

v mene ktorej koná Mgr. Petra Harantová ako konateľka, podala žiadosť o prenechanie predmetného 

nebytového priestoru do nájmu spoločnosť LOGOPÉDIA – Rajec, s.r.o. , nakoľko sa jedná o totožný 

nebytový priestor a totožný účel nájmu, prevádzkovaný iným subjektom. 

Poznámka: 

Uvedený dôvod hodný osobitného zreteľa a nájom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku mesta 

týmto spôsobom boli schválené Mestským zastupiteľstvom uzn. č. 73/2022 dňa 15.12.2022. 

Návrh na prenájom bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa  09.02.2023. 

Doba zverejnenia: 24.01.2023 – 10.02.2023. 

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

portál verejnej správy www.slovensko.sk . 

 

V Rajci, dňa 24.01.2023 

 

 
 
 

 

 

                                                                                                 Mgr. Peter Hanus, v.r.  

                                                                                                 primátor mesta 
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