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Uznesenia schválené na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci  

konaného dňa 25. augusta 2015 

 

Uznesenie č. 89/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

1. prenechanie lesných  pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajec evidovaných na: 

a/   LV č. 1500 ako : 

KNC parcela č. 2679/2 lesný pozemok o výmere 3812 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 

KNC parcela č. 2680/13 – zastavané plochy o výmere 789 m2 (cesta) 

KNC parcela 2734/2 – zastavané plochy o výmere 1842 m2 (cesta) 

 

b/ LV č. 3333 ako: 

KNE  parcela č. 2554 ostatná plocha  o celkovej výmere 50 744 m
2
, ktorý zodpovedá 

KNC parcele č. 2722 lesný pozemok o výmere 44 710 m
2
 (na parcelu nie je založený 

LV), kde podľa LHP  je les  na výmere 44700 m
2
 

 

c/ LV č. 3333 ako: 

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
 

Tieto pozemky zodpovedajú KNC parcele č. 2662 lesný pozemok o celkovej výmere 

38 933 m
2
 (na parcelu nie je založený LV), podľa LHP je les na výmere 37 400 m

2
.  

Pozemky sa nachádzajú pri obci Šuja od dvora spoločnosti Agroregión, s.r.o.  po areál 

spoločnosti Drevodom, s.r.o. 

 

do nájmu žiadateľovi: spoločnosti Redston, s.r.o. Hollého 203/50,  015 01  Rajec, IČO: 

46 656 111,  zapísanej na Okresnom súde v Žiline, oddiel s.r.o., vložka č. 56594/L 

za účelom:  hospodárenie s lesnými pozemkami, obnova lesných porastov,  

za cenu:  40 €/ha + každoročný miera inflácie 

na dobu : 10 rokov 

za podmienok: 

- vybudovania protipožiarnych komunikácií v lokalite Charubina 

- vedenia evidencie pozemkov, ktoré sú prenajaté 

- platenia dane  z nehnuteľnosti v zmysle zák. 582/2004 Zz. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších zmien  

- prenechanie do nájmu tretej osobe len so súhlasom vlastníka 

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

predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadateľ  má záujem 

vykonávať hospodársku činnosť v lesoch, obnovu lesných porastov, a zároveň vybudovať 

protipožiarne komunikácie,  čo prispeje k lepšiemu sprístupneniu lesných, pozemkov a zvýši sa 

hodnota lesných pozemkov vo vlastníctve mesta, uvedené pozemky sú v súčasnosti v nájme 

u prenajímateľa Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, ktoré súhlasí 

s ponížením predmetu nájmu o uvedené pozemky. 
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II. konštatuje, 

že zámer prenechanie lesných pozemkov do nájmu je  zverejnený na úradnej tabuli a webovej 

stránke mesta v termíne od 27.07.2015 do dňa konania MZ. 

 

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 2 

p. Matejka, Mgr. Hanus,  p. 

Koledová Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara 

 p. Pekara, MVDr. Polačková 

 

Uznesenie č. 90/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. odporúča 

MsÚ vypracovať dodatok k Zmluve o nájme lesných pozemkov podpísanej dňa 30.05.2007 

medzi prenajímateľom Mestom Rajec a nájomcom Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, 

pozemkové spoločenstvo, ktorým sa upraví čl. II. Predmet zmluvy, poníži sa o parcely, ktoré 

budú dané do nájmu spoločnosti Redston s.r.o. Rajec. 

 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus,  p. 

Koledová Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, 

MVDr. Polačková 

 p. Pekara 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Ján   R y b á r i k , v.r. 

primátor mesta 

 

 

            


