
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 OO 321 575

podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona Č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to :

pozemok KNC parcela č. 467/2 - zastavaná plocha o výmere 657 m2 evidovaná na LV Č. 4113
v podiele 159/904 vlastníka Mesto Rajec v prospech kupujúcich žiadateľov:

1. Sabol Tomáš, bytom Edelényska 1988/30 Rožňava a manželka Soňa Sabolová, bytom
Konská 325 v podiele 8411808 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
2. Barinková Oľga, bytom Alexyho 931/2 Rajec v podiele 5011808,
3. Košš Miloš, bytom Fullova 937/7 Rajec a Kmeťová Miroslava, bytom Fullova 936/5 Rajec
v podiele 841180 a v podiele 1611808 do podielového spoluvlastníctva,
4. Lichner Ľuboš, bytom Továrenská 647/3 Kremnica a manželka Jana Lichnerová bytom
Sládkovičova685/12 Rajec v podiele 8411808 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

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

predmetom prevodu je pozemok v podiele 159/904 nachádzajúci sa pod bytovým domom s.Č.

931 na ul. Alexyho, kde žiadatelia sú vlastníci bytov Č. 5, 11, 17, 18 a nebytového priestoru 
garáže Č. 2-54 v bytovom dome. Bytový dom je evidovaný na liste vlastníctva 2145 pre k,ú.
Rajec. Žiadatelia nie sú prvonadobúdateľmi bytov a nebytového priestoru, preto sa nich
nevzťahuje ustanovenie § 18a! ods. 3 zákona 18211993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov.

Lehoty zverejnenia zámeru

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

Úradná tabuľa Mesta Rajec : od 11.04.2016 do dňa konania mestského zastupiteľstva

(vrátane tohto dňa)

Internetová stránka Mesta Rajec: od 11.04.2016 dňa konania mestského zastupiteľstva

(vrátane tohto dňa).

V Rajci, 11.04.2016

Príloha: snímka z mapy


