
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU 

prevodu majetku obce  odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení 

o majetku obcí  

Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575 

podľa  § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

zverejňuje  zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to : 

pozemok KNC parcela č. 703/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m², ktorá bola 

vytvorená odčlenením od KNC parcely č. 703/5 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej 

výmere 995 m² evidovanej na LV č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec na základe geometrického 

plánu č. 43432611-060/2017 zo dňa 27.04.2017, ktorý vyhotovil Ing. Radomír Blažek – 

Geodetic v prospech žiadateľa:  

 

Miroslava Vereša, bytom Hlavná 412, 013 14 Kamenná Poruba v celosti 

 

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

pozemok KNC parcela číslo 703/7 v súčasnosti tvorí verejné priestranstvo – zeleň, pozemok je 

dlhodobo nevyužívaný. Pozemok na nachádza na Hviezdoslavovej ulici v Rajci. Žiadateľ p. 

Miroslav Vereš je vlastníkom susediaceho pozemku a to KNC parcely č. 734/3 a pozemku KNC 

parcely č. 734/7. Na pozemku KNC parcele číslo 734/7 je postavená stavba rodinného domu, 

ktorý vlastní dcéra p. Miroslava Vereša (Mgr. Miroslava Mihalcová s manželom Antonom 

Mihalcom). Od roku 2013 manželia užívajú pokojne a nerušene rodinný dom s priľahlým 

pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. P. Vereš požiadal o odpredaj pozemku z dôvodu 

vyrovnania tvaru pozemku a z dôvodu realizácie jednoduchšieho oplotenia pozemku. Odčlenená 

parcela sa pripojí k jestvujúcemu pozemku p. Vereša, a tým dôjde k vyrovnaniu tvaru pozemku. 

V budúcnosti bude uskutočnení prevod pozemku na dcéru p. Vereša - Mgr. Miroslavu 

Mihalcovú a jej manžela. Pozemok svojim umiestnením, výmerou nie je možné využiť ako 

samostatnú parcelu na iné účely. O odpredaj pozemku doteraz nik iný neprejavil záujem. 

 

Lehoty zverejnenia zámeru 

Zverejnenie zámeru prenechať  majetok mesta do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa:  

- Úradná tabuľa Mesta Rajec : od 05.05.2017 do dňa konania mestského zastupiteľstva    

(vrátane tohto dňa ) 

- Internetová stránka Mesta Rajec: od 05.05.2017 do dňa konania mestského 

zastupiteľstva (vrátane tohto dňa ). 

 

Rajec, 05.05.2017 

                                                                                                 Ing. Ján Rybárik  

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

 


