
Mesto Rajec, Námestie SNP 2, 015 01  Rajec 

oznamuje zámer  prenechať majetok mesta do nájmu podľa zákona 138/1991 Zb. 
o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov  § 9a,  ods. 9  pís. c)  prípad  osobitného 

zreteľa a to 
pozemky užívané ako záhrady  za  bytovým domom č.s. 387 na ul. Obrancov mieru v Rajci : 

1. Parcela č. 1832/5 KNC o výmere  608 m2 vytvorenej z neknihovanej parcely  v zmysle 
geometrického plánu č. 1/2001 overeného SK Žilina dňa  29.10.2001 pod č. 1524/01 
nachádzajúcej sa v intraviláne mesta k.ú. Rajec pre žiadateľa  Ing. Katarína Jasenovcová  
a manžel, bytom Rajec Obrancov mieru č. 387  

      Nájom hodný osobitného zreteľa  spočíta v tom že: 
- parcela č. 1832/5 KNC je súčasťou jednej záhrady, kde časť záhrady parcela č. 1822/15 je 

vo vlastníctve  žiadateľov, vlastníctvo je evidované na SK Žilina  zapísané na LV č. 2364, 
- parcelu č. 1832/5 KNC  žiadatelia  užívajú  v dobrej viere od roku 2005 nerušene,  v 

užívaní ich doteraz nikto nerušil,  pred rokom 2005 užívali parcelu rodičia p. Jasenovcovej 
a tak isto  ich v užívaní nikto nerušil. 

 
2. Parcela č.1832/4 KNC o výmere 74 m2 vytvorenej z neknihovanej parcely  v zmysle 

geometrického plánu č. 1/2001 overeného SK Žilina dňa  29.10.2001 pod č. 1524/01 
nachádzajúcej sa v intraviláne mesta k.ú. Rajec pre žiadateľa  Novanský Vladimír 
a manželka Hana rod. Šindlerová, bytom Rajec Obrancov mieru č. 387  

      Nájom hodný osobitného zreteľa  spočíta v tom, že: 
- parcela č. 1832/4 KNC je súčasťou jednej záhrady, kde časť záhrady parcela č. 1822/14 je 

vo vlastníctve  žiadateľov, vlastníctvo je evidované na SK Žilina  zapísané na LV č. 2363, 
- parcelu č. 1832/4 KNC  žiadatelia   užívajú  v dobrej viere od roku 2001 nerušene,  v  

užívaní ich doteraz nikto nerušil. 
 

Zámer prenechania pozemkov do nájmu  sa uskutočňuje v zmysle  prijatého uznesenia MZ 
v Rajci z 20.1.2011  pod č. 1/2011  časti IV.  a odporúčania MR  z 2.6.2011. 

 
 
Predkladá:  Tomčíková 
Príloha: výrez z GP  
Zverejnené dňa : 25.8.2011 na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta 
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