
 

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU 

prenechania majetku obce  do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 

ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) 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. 9, písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  

zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to: 

pozemky evidované na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec nachádzajúce sa v lokalite Charubina: 

  KNC parcela č. 2679/2 – lesný pozemok o výmere 3 812 m
2
 

  KNC parcela č. 2688/2  - lesný pozemok o výmere 169 559 m
2
 

  KNC parcela č. 2681 – lesný pozemok o výmere 64 408 m
2
 

 

pozemky evidované  na  LV č. 3333 vlastníka Mesto Rajec nachádzajúce sa v lokalite Vojtová 

a pri obci Šuja: 

  KNE parcela č. 2554 – ostatná plocha o celkovej výmere 50 744 m
2
,  predmetom nájmu je 

časť uvedenej parcely uţívanej ako lesný pozemok   o výmere 44 700 m
2
 

  KNE parcela č. 1040 – ostatná plocha o celkovej výmere 31 102 m
2
,  

  KNE parcela č. 1002 – ostatná plocha o celkovej výmere 16 093 m
2
 

predmetom nájmu je časť uvedených parciel č. 1040 a č. 1002  uţívaných  ako lesný pozemok 

o výmere 37 400 m
2
, tieto parcely podľa ROEP Rajec zodpovedajú KNC parcele č. 2662 

 

v prospech spoločnosti Redston, s.r.o. Hollého 203/50, 0105 01  Rajec, IČO: 46 656 111, 

zapísanej na Okresnom súde v Ţiline, oddiel sro., vloţka č. 56594/L 

 

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

 

ţiadateľ má záujem vykonávať hospodársku činnosť v lesoch, obnovu lesných porastov 

a zároveň vybudovať protipoţiarne komunikácie,  čo prispeje k lepšiemu sprístupneniu lesných 

pozemkov a zvýši sa hodnota lesných pozemkov vo vlastníctve mesta. Uvedené pozemku sú 

v súčasnosti v nájme u prenajímateľa Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové 

spoločenstvo, ktoré súhlasí s poníţením predmetu nájmu o uvedené pozemky. 

 

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 


