
 1 

Uznesenie č. 254/2022 

z 25. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva 

Obce Rajecká Lesná 

dňa 22. 04. 2022 

 

K bodu č. 7 

Schvaľovanie nájomnej zmluvy pre umiestnenie Z-BOXU.  

Obecné zastupiteľstvo obce Rajecká Lesná v súlade s § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z. n. p.  

a) prerokovalo  

Návrh zmluvy Nájomná zmluva pre umiestnenie Z-Boxu o prenájme časti pozemku o zábere 

0,68 m2, parcely CKN 129/5 - zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 1 pre katastrálne 

územie Rajecká Lesná, obec Rajecká Lesná, okres Žilina, ktorej výlučným vlastníkom je Obec 

Rajecká Lesná, medzi Prenajímateľom „Obec Rajecká Lesná“ a Nájomcom „Packeta Slovakia 

s. r. o., sídlo: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999“.  
b) konštatuje, že 

Zmluva je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí   
c) schvaľuje 

Nájomná zmluva pre umiestnenie Z-Boxu o prenájme časti pozemku medzi Prenajímateľom 

„Obec Rajecká Lesná“ a Nájomcom „Packeta Slovakia s. r. o., sídlo: Kopčianska 3338/82A, 

851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999“ ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 

9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  

Predmetom zmluvy je prenájom časti pozemku o zábere 0,68 m2, parcely CKN 129/5 - 

zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 1 pre katastrálne územie Rajecká Lesná, obec 

Rajecká Lesná, okres Žilina, ktorej výlučným vlastníkom je Obec Rajecká Lesná. Prenajímaná 

časť pozemku sa nachádza na obecnom námestí, oproti obecnému úradu. Prenájom je na dobu 

neurčitú za cenu 10,00 €/ rok.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v platnom znení je, že sa jedná o prenájom za účelom zabezpečenia služby 

nájomcu v prospech obyvateľov obce, o ktorej poskytovanie doteraz nikto neprejavil záujem. 
 

HLASOVANIE:   

ZA: 8 

Rudolf Kolár, Ing. Jaroslav Ligas, PhD., Miroslav Majbík, Mária 

Rolinčinová, Róbert Šustek, Vladimír Tepličanec, Mgr. Katarína 

Vencelová, Pavol Vričan 

PROTI: 0   

ZDRŽALI SA: 0   

NEPRÍTOMNÍ: 1 Ján Kollár 

NEHLASOVALI: 0   

 

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t. j. 5 a viac 
V Rajeckej Lesnej, 22. 04. 2022. 

      

        ............................................... 

                    Miloš Mikula 

          starosta obce 

 


