
 

 

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU 

 

prevodu majetku obce  odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 

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

 

Mesto Rajec, Námestie SNP 2, 015 01 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 odpredajom, a to : 

pozemok KNC parcela č. 2124/33 – orná pôda o výmere 339 m
2
, ktorý vznikol odčlením od 

KNE parcely č. 3609/2 ako diel 5,  evidovanej na LV č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec na 

základe geometrického plánu č. 30579864-37/2015, overeného Okresným úradom Žilina dňa 

17.04.2015 pod č. 610/2015 v   prospech kupujúcich žiadateľov: Mgr. Danuty Cingelovej 

a Ivana Cingela, obidvaja bytom Dolný Moštenec 144, 017 01  Považská Bystrica do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

 

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

 

pozemok KNC parcela č. 2124/33 je súčasťou jedného pozemku užívaného ako záhrada, tesne 

nadväzuje na susedný pozemok KNC parcelu č. 2124/281 – orná pôda o výmere 317 m
2
  vo 

vlastníctve žiadateľov, evidovaný na LV č. 1848, pozemok nadobudli kúpou v roku 2010 

a rozostavanej stavby záhradnej chatky postavenej na pozemku KNC parcela č. 2124/531. 

Všetky pozemky sú súčasťou záhradkárskej osady  Rajec - Tŕstie II.  Pozemok, ktorý je 

predmetom odpredaja  užívajú žiadatelia na základe nájomnej zmluvy ZML 2010/141 zo  dňa 

4.6.2010. Pozemok je žiadateľmi užívaný  už niekoľko rokov pokojne a nerušene,  o pozemok 

doteraz nik iný neprejavil záujem. 

 

Lehoty zverejnenia zámeru 

Zverejnenie zámeru prevodu  majetku mesta odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  

- Úradná tabuľa Mesta Rajec : od 27.07.2015 do dňa konania mestského zastupiteľstva    

(vrátane tohto dňa ) 

- Internetová stránka Mesta Rajec: od 27.07.2015  dňa konania mestského zastupiteľstva 

(vrátane tohto dňa ). 

 

V Rajci, 27.07.2015 

 

                                                                                                    Ing. Ján Rybárik, v.r. 

                                                                                                      primátor mesta 

 
Príloha:  snímka z mapy 


