
 

 

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. 1536 – orná pôda o výmere 130 m
2
  evidovaná na LV č. 1500, 

pozemok KNC parcela č. 1533/2 – záhrady o výmere 28 m
2
, ktorá vznikla odčlenením od KNC 

parcely č. 1533,  pozemok KNC parcela č. 1534/2 – zastavaná plocha o výmere 2 m
2
, ktorá 

vznikla odčlenením od KNC parcely č. 1534  obidve evidované na LV č. 1500 na základe 

geometrického plánu č. 238/2010  v   prospech kupujúceho žiadateľa  Fraštia František, bytom 

Záhradnícka 523 Rajec  v celosti 

 

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

 

pozemok KNC parcela č. 1536 sa nachádza v tesnej blízkosti ich rodinného domu s.č. 523. 

Parcela je využívaná  žiadateľom ako záhrada už niekoľko rokov pokojne a nerušene,  záhrada 

je oplotená dreveným latkovým plotom.  

Pozemky KNC parcela č. 1533/2 a KNC parcela č. 1534/2 vytvorené geometrickým plánom 

odčlenením od pôvodných parciel  sa nachádzajú  tesne pri pozemku KNC parcela č. 1536 . V 

súčasnosti sú súčasťou verejného priestranstva – zeleného pásu pri miestnej komunikácii ul. 

Záhradníckej. Žiadateľ má záujem o tieto novovytvorené parcely predĺžiť stavebnú  čiaru 

oplotenia budúcej záhrady v nadväznosti na  jestvujúci plot susedného pozemku. Toto oddelenie 

od pôvodných parciel a pričlenenie k parcele KNC 1536 nie je na úkor znehodnotenia verejného 

priestranstva. Pozemky chce žiadateľ využívať ako  záhradu pri rodinnom dome, o pozemky 

doteraz nik neprejavil záujem. 

Zámer prevodu pozemkov bol schválený MZ dňa 26.2.2015 pod číslom uznesenia 17/2015 pre 

žiadateľa a jeho manželku Jozefu. V novembri 2015 p. Fraštiová zomrela, preto sa navrhuje 

zrušiť zámer prevodu pozemkov na obidvoch žiadateľov a navrhuje sa prevod v prospech 

žiadateľa, nakoľko ešte nebol podaný na vklad do katastra nehnuteľnosti.  

Lehoty zverejnenia zámeru 

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

- Úradná tabuľa Mesta Rajec : od 24.11.2015 do dňa konania mestského zastupiteľstva    

(vrátane tohto dňa ) 

- Internetová stránka Mesta Rajec: od 24.11.2015  dňa konania mestského zastupiteľstva 

(vrátane tohto dňa ). 

 

V Rajci, 23.112015 

 

 

                                                                                                    Ing. Ján Rybárik 

                                                                                                      primátor mesta 


