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K bodu 1.   RZP, a.s. Trenčín – nájom nebytových priestorov v poliklinike – schválenie 

 
 

Komisia výstavby a životného prostredia prijíma uznesenie s odporúčaním:  

 

I. Schváliť 

v  súlade s uznesením  MZ v Rajci č. 88/2019 zo dňa 12.12.2019  prenechanie  časti 

pozemku o výmere 20 m2  KNC parcely č. 1101/1 , druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria o celkovej výmere  4515 m2  zapísaného na LV č. 1500 v  k.ú. Rajec vlastníka 

Mesto Rajec do nájmu  spoločnosti RZP, a.s.  Legionárska 7158/5, 911 01  Trenčín, IČO: 

36 331 023 za  podmienok:  

a) Účel nájmu:  užívania  pozemku pod stavbou  garáže pre vozidlá  záchrannej 

zdravotnej služby 

b) Cenu za nájmu :  3,63 €/m2/rok + každoročná miera inflácie 

c) Doba nájmu: neurčitá 

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

neskorších predpisov, prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že doterajší 

nájomca spoločnosť FALCK Záchranná a.s. Košice oznámil ukončenie svojej činnosti na 

stanici ZZS Rajec a ukončenie platnosti Zmluvy o nájme pozemku pod garáž č. 2013/93 zo 

dňa  29.11.2013. Nová spoločnosť RZP, a.s. Trenčín na základe vydaného  povolenia  na 

prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby bude pokračovať v poskytovaní 

záchrannej zdravotnej služby a v užívaní pozemku pod stavbou garáže pre záchranné 

vodidlá.   

 

II. Konštatovať,  

že  zámer  prenechania  časti pozemku  do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli  mesta,  

webovej stránke mesta a na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk od 

14.01.2020.  

 

III. Schváliť  

      v nadväznosti na prijaté uznesenie MZ v Rajci č. 88/2019  zo dňa 12.12.2019 uzatvoriť 

Dohodu o ukončení  Zmluvy o nájme pozemku pod garáž č. 2013/93 zo dňa 29.11.2013 

uzavretú medzi prenajímateľom: Mesto Rajec a nájomcom : Falck Záchranná, a.s. Košice, 

IČO: 35 900 130 

 

Odporúča  Neodporúča Zdržal sa 

Mgr. Augustín,   P. Kardoš, p. Rybár, Ing. Pekara - -  

 

Za správnosť: 

Bc. Júlia Tomčíková, tajomník komisie 
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K bodu 2.  Podanie žiadosti o dotáciu na spracovanie Zmien a doplnku ÚP č. 2 mesta 

 

Komisia výstavby a životného prostredia prijíma uznesenie s odporučením: 

 

Súhlasiť,  

že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny  a doplnky 

č. 2 Územného plánu mesta Rajec,  potrvá  najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy 

o poskytnutí dotácie s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Mestom 

Rajec. 

 

Odporúča  Neodporúča Zdržal sa 

Mgr. Augustín,   P. Kardoš, p. Rybár, Ing. Pekara - -  

 

 
Za správnosť: 

Bc. Júlia Tomčíková, tajomník komisie 

 


