
Dodatok č. 3 

 

k Smernici o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý nájom  

– poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku  

v meste Rajec č. 1/2013 zo dňa 24.05.2013 
 

Mestské zastupiteľstvo v Rajci v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Rajec a v súlade s §6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

mení Smernicu o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý nájom – 

poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec č. 1/2013 zo dňa 

24.05.2013 takto: 

1. Mení sa článok 5 Cena dlhodobého nájmu majetku, bod 1 Cena nebytových priestorov     

nasledovne: Podľa charakteru, povahy vykonávanej činnosti, účelu využitia nebytových 

priestorov sa nájomné za prenájom nebytových priestorov určuje dohodou, pričom 

minimálna ročná sadzba nájomného za 1 m2 plochy je stanovená nasledovne. Ostatné 

ustanovenia čl. 5 bodu 1 zostávajú nezmenené.  

2. Mení sa článok 5. Cena dlhodobého nájmu majetku, bod 2. Cena pozemkov, poradové číslo 9  

nasledovne:  

P.č. Účel využitia Cena za 1 m²/€/rok 

9. Pred rodinným domom ako predzáhradka 0,30 

 

    3.  Mení sa článok 5. Cena dlhodobého nájmu majetku, bod 4 nasledovne: 

Cena nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov uvedená v čl. 5 bode 1, 2 a 3 je 

minimálna. Mesto Rajec každoročne po oficiálnom oznámení inflácie za predchádzajúci 

kalendárny rok prepočíta výšku nájomného platnú pre príslušný rok trvania nájmu. Ceny nájmu 

budú aktualizované a zverejnené na úradnej tabuli Mesta a webovej stránke Mesta Rajec. Nájomné 

sa v nadväznosti na zmeny indexu nebude znižovať, len zvyšovať. 

Ostatné ustanovenia smernice zostávajú nezmenené. 

Dodatok č.3 bol schválený na zasadnutí MZ dňa 25.02.2016  uznesením č. 10/2016.   

Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť 15 dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Rajec. 

V Rajci dňa 26.2.2016                                                                   

                                                                                                       

                                                       

                                                                                                            Ing. Ján Rybárik, v.r.     

                                                                                                              primátor mesta 

 

 

 

 

Vyvesené:  26.02.2016 

Zvesené:    14.03.2016 

 


