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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 16.2.2012 

 
Prítomní: 10 
Neprítomní: 3 
 
 Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo 
spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta, Ing. Ján Rybárik. 
 
Overovatelia:  Ing. Gustáv Mucha 
  Mgr. Róbert Augustín 
   
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným programom: 
1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Prenájom, kúpa a odpredaj nehnuteľností 
3. Návrh VZN č. 1/2012 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných 

nosičov informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane – voľby do NR SR 
4. Delegovanie členov do rady škôl 
5. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám rozpočtových a príspevkových organizácií 
6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 12/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2012 
7. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 9 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového 

rozpočtu MsKS Rajec 
8. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 10 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu ZŠ Rajec 
9. Oznámenie č. 1 o zmene rozpočtu č. 1 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a 

programového rozpočtu Mesta Rajec a ZUŠ Rajec 
10. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 rozpočtovým 

opatrením č. 2/2012 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 2/2012 

11. Vyradenie majetku v hodnote nad 1000,- € 
12. Žiadosť o poskytnutie príspevku DV na rok 2012 
13. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta za rok 2011 
14. Prerokovanie Správy Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly 

implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese mesta Rajec 
15. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta 
16. Interpelácie 
17. Diskusia 
18. Rôzne 

a) Termíny rozborov v MPO a MRO, určenie členov do komisií 
b) Termíny zasadnutí MZ 
c) Majetkové priznania poslancov MZ 
 
Mgr. Šupka – podať inzerát na odpredaj športovej haly – do celoslovenského periodika. 
Primátor – navrhol dať to do interpelácií alebo do diskusie. 
Mgr. Šupka – súhlasil. 
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Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov: 
za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková 

  

 
         
 
Schválené uznesenia 
1/2012 – kontrola plnenia uznesení 
2/2012 – informácia o dobrovoľnej dražbe – byt po p. Katrenovi 
3/2012 – nájom nebyt. priestoru č. 9 – 13 
4/2012 – nájom pozemku - p. Cibulka Ján 
5/2012 – kúpa pozemku pod autobusovým nástupišťom 
6/2012 – užívanie pozemkov pod garážami – ul. Lipová 
7/2012 – VZN č. 1/2012 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov 
8/2012 – delegovanie členov do rady škôl 
9/2012 – dodatky k zriaďovacím listinám 
10/2012 – dodatok č. 1 k VZN č. 12/2011 
11/2012 – oznámenie o zmene rozpočtu č. 9 – MsKS 
12/2012 – oznámenie o zmene rozpočtu č. 10 – ZŠ 
13/2012 – oznámenie o zmene rozpočtu č. 1 – Mesto Rajec a ZUŠ 
14/2012 – návrh zmeny rozpočtu mesta Rajec – RO č. 2/2012 
15/2012 – vyradenie majetku v hodnote nad 1000 € 
16/2012 – požiadavka riaditeľky DV 
17/2012 – správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2011 
18/2012 – prerokovanie správy NKÚ SR 
19/2012 – správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky (január – február 2012) 
20/2012 – termíny zasadnutí MZ na rok 2012 
21/2012 – termíny rozborov  
22/2012 – oznámenie podaní priznania o majetkových pomeroch poslancov MZ  
 
 
R o k o v a n i e  
 

1. Kontrola plnenia uznesení 
 Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla poslancom hlavná kontrolórka mesta. 
Prehľad o kontrole plnenia uznesení bol poslancom zaslaný písomne ako príloha interného 
materiálu. 
Mgr. Baďura sa informoval, či sa bude vykonávať odhŕňanie snehu pri záhradkách po 
skúšobnom odhrnutí snehu. 
Primátor odpovedal, že táto požiadavka je zapracovaná v pláne zimnej údržby, včera 
(15.2.2012) sa odhŕňal sneh aj pri záhradkách. 
Mgr. Augustín sa spýtal, koľko finančných prostriedkov dlhuje mestu p. Čanda. 
Hl. kontrolórka odpovedala, že k dnešnému dňu je to suma 8220,- €. 
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Primátor doplnil hlavnú kontrolórku, uviedol, že p. Čanda prisľúbil uhradiť túto dlžnú sumu do 
konca marca. Ak tak neurobí, bude mu zrušená kúpno-predajná zmluva. 
P. Špánik navrhol zaslať p. Čandovi oznámenie, resp. stanovenie pevného termínu na úhradu 
dlžnej sumy s tým, že ak tento termín nebude dodržaný, mesto odstúpi od kúpno-predajnej 
zmluvy. Primátor prisľúbil zaslať toto oznámenie p. Čandovi. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
1. Prehľad plnenia uznesení č. 133 - 166/2011, ktoré  boli  prijaté na zasadnutí MZ dňa  

08. decembra 2011. 
2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 8. decembra 2011. 

II. odporúča 
MsÚ písomne vyzvať p. Čandu na plnenie uznesenia č. 90/2010 doplnená uznesením č. 
112/2010. Termín úhrady poslednej splátky: k 30.4.2012. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková 

  

 
2. Prenájom, kúpa a odpredaj nehnuteľností  

  a) Informácia o dobrovoľnej dražbe – byt po p. Katrenovi 
 Dňa 16.12.2011 o 13.00 hod. sa uskutočnila opakovaná dobrovoľná dražba 
trojizbového bytu č. 28 nachádzajúceho sa v dome č.s 160 a ul. Hollého v Rajci a podielu  
70/2676 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, zapísané na LV č. 2303 
vlastníka  Mesto Rajec.   Vydražiteľom sa stal p. Ján Fusko, bytom Janka Kráľa  764  Rajec  za 
cenu 46.000 €. 
 Cena bola vydražiteľom zaplatená v troch čiastkach, 16.12.2011  do pokladne mesta 
2000 €, dňa 21.12.2011 na účet  37.000 €,  dňa 27.12.2011 na účet mesta 7.000 €. 
Mestská rada odporučila MZ zobrať na vedomie informáciu o druhom kolo dobrovoľnej 
dražby. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. berie  na vedomie 
výsledok opakovej dobrovoľnej dražby konanej dňa 16.12.2011v prospech vydražiteľa Jána 
Fusku, bytom Rajec, Janka Kráľa 764 za cenu 46.000 € v zmysle Notárskej zápisnice 
N475/2011, NZ 58285/2011.  
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková 

  

 
 b) Nájom nebytového priestoru 9 - 13 
 Dňa  23.1.2012 bola doručená na MsÚ žiadosť pod č. 330/2012  p. Marty Majtanikovej 
– Optika visio, Bajzova 15 Žilina, IČO 46446818 o prenájom nebytových priestorov v budove 
polikliniky č.s. 200 (stará časť budovy) z dôvodu pokračovania prevádzkovania  očnej optiky 
(kancelária, brusiareň, predajňa) v nebytovom priestore č. 13 nachádzajúcom sa na prízemí 
budovy o výmere 14,20 m2. Dňa 12.1.2012 pod č. 166/2012 bolo doručené oznámenie  
o ukončení nájmu  od nájomcu  Dušana Janíka – Očná Optika Žilina pre nebytový priestor č. 
13. P. Majtaníková bola zamestnankyňou p. Janíka. P. Majtaníkovej  bol Zmluvou o nájme  č. 
ZML 2011/191 zo dňa 20.12.2011 prenajatý nebytový priestor č. 9-16  nachádzajúci sa na 1. 
poschodí (po MUDr. Maťaťovej). Uvedený nebytový priestor  si chce naďalej ponechať  ako 
prevádzku očnej optiky. Výška nájmu je podľa Smernice o určovaní cien nebytových 
priestorov a pozemkov bodu 5.3. vo výške 24,90 €/m2/rok. Služby (energie) sú hradené na 
základe fakturácie od spoločenstva Život.  
 Dňa 9.2.2012 prerokovala mestská rada zámer prenechania nebytových priestorov do 
nájmu, odporučila ho mestskému zastupiteľstvu schváliť. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. súhlasí 
s prenechaním nebytového priestoru č. 9-13 nachádzajúceho sa  na prízemí  budovy polikliniky 
č.s. 200 na ul. Hollého  v Rajci o výmere 14,20 m2  do nájmu pre p. Martu Majtanikovú – 
Optika visio,    Bajzova 15   Žilina , IČO 46446818  za nasledovných podmienok: 

a) účel: zriadenie očnej optiky  
b) cenu nájmu:  24,90 €/m2/rok bez služieb 
c) doba nájmu: neurčitá 
d) výpovedná doba: 3 mesiace 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 9 pís. c/ zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že nebytový priestor 
slúžil doteraz ako  prevádzka očnej optiky. Žiadateľka v ňom pracovala ako 
zamestnankyňa u predchádzajúceho nájomcu,  nájom bude  ukončený k 31.1.2012. 
Nebytový priestor sa nachádza na prízemní,  vedľa očnej ambulancie, je ľahko dostupný 
pre zdravotne postihnutých.  Zachovaním  účelu využitia nebytového priestoru 
prevádzky očnej optiky sa prispeje ku skvalitneniu  poskytovania zdravotníckych 
služieb pre občanov mesta a spádovú oblasť. 
 

 II. konštatuje, 
že zámer prenechania nebytového priestoru do nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 
a na webovej stránke mesta od 27.1.2012 do 16.2.2012. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková 

  

 
 c) Nájom pozemku – p. Cibulka Ján s manželkou 
 Dňa  26.1.2012 bola doručená na MsÚ žiadosť pod č. 404/2012  p. Jána Cibulku 
a manželky Márie rod. Fraštiovej bytom Rajec Nádražná 291 o prenájom pozemku parcela č. 
1240 KNC o výmere 326 m2, ktorú užívajú  ako  záhradku. 
Parcelu užívajú na základe Zmluvy o nájme uzavretej dňa 14.11.2001, ktorej platnosť skončila 
31.12.2011. Pozemok sa nachádza v blízkosti rodinného domu. 
Nájomné bolo stanovené podľa zmluvy o nájme vo výške 3,30 €/rok,   t.j.  ...0,01 €/m2/rok. 
Zámer bol prerokovaný na zasadnutí komisie výstavby a životného prostredia dňa 6.2.2012, 
stanovisko komisie :  
- odporúča prenájom formou osobitného zreteľa 
- cena nájmu 0,02 €/m2/rok 
Dňa 9.2.2012 prerokovala mestská rada zámer prenechania pozemku do nájmu, odporučila ho 
schváliť  formou osobitného zreteľa cenu nájmu 0,02 €/m2/rok. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. súhlasí 
s prenechaním pozemku parcela č. 1240 KNC – záhrady o výmere 326 m2   evidovaného  
v Správe katastra Žilina na liste vlastníctve č. 1500 v  podiele 1/1 do nájmu pre p. Jána Cibulku 
a manželku Máriu rod. Fraštiovú, bytom Rajec Nádražná 291    za nasledovných podmienok: 

a) účel :  záhrada na pestovanie plodín 
b) cenu nájmu:  0,02 €/m2/rok 
c) doba nájmu:  neurčitú  
d) výpovedná doba:  ½ roka k 1.11.  príslušného roka 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods 9 pís. c/ zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom,    nájomcovia predmetný 
pozemok užívali  právnym titulom nájmu od roku 2001 na základe Zmluvy o nájme uzavretej 
dňa 14.11.2001, ktorej platnosť skončila 31.12.2011. Predmetný pozemok sa nachádza 
v blízkosti rodinného domu súp. č. 291, ktorý je postavený na KNC parcele č. 1227 a je vo 
vlastníctve Márie Cibulkovej rod. Fraštiovej v 1/1  (LV č. 6 k.ú. Rajec). Nájomcovia  parcelu 
č. 1240 užívali do 31.12.2011 ako záhradu z dôvodu, že priamo pri svojom rodinnom dome 
nemajú záhradu a predmetný pozemok počas celého obdobia trvania nájmu obrábali 
a zhodnocovali. 
 
 II. konštatuje, 
že zámer prenechania pozemku do nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovej 
stránke mesta od 27.1.2012 do 16.2.2012. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková 

  

 
 d) Nadobudnutie pozemku p.č. 1385/9 KNC 
 Mestské zastupiteľstvo  uznesením č. 89/2011  dňa 9. júna 2011 prijalo ponuku ŽSR na 
odpredaj pozemku parcela č. 1385/9 KNC o výmere 1369 m2 zapísanú na liste vlastníctva č. 
1847 v Správe katastra Žilina  vlastníka SR – Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 
Bratislava, SR v podiele 1/1 za ponukovú cenu 20,38 €/m2 bez DPH. Pozemok sa nachádza 
pod stavbou autobusového nástupišťa  na ul. Nádražnej v Rajci, ktoré je vo vlastníctve mesta 
Rajec. Dňa 10.1.2012 bol zo stany ŽSR emailovou  poštou doručený návrh  kúpnej zmluvy.  
ŽSR Bratislava ako predávajúci je vlastníkom  pozemku  parcela č. 1385/9 KNC - zastavané 
plochy a nádvoria  o výmere 1369 m2 zapísané na LV č. 1847 v podiele 1/1 na Správe katastra 
Žilina. Celková  kúpna cena  s DPH je  33 480,26 €. 
Doručený návrh kúpnej zmluvy bol predložený na pripomienkovanie JUDr. Kecerovej Veselej. 
Následne pani advokátka vyzvala dňa 30.1.2012 ŽSR listom o doplnenie listín potrebných 
k prevodu a zároveň im zaslala  pripomienky ku zneniu zmluvy. Zástupca ŽSR emailovou 
poštou dňa 8.2.2012  doručil p. advokátke požadované listiny a dal súhlas s vypracovaním 
nového znenia kúpnej zmluvy. 
Dňa 9.2.2012 prerokovala na svojom zasadnutí mestská rada kúpu pozemku a odporučila ju 
mestskému zastupiteľstvu schváliť. 
P. Albert sa spýtal, či mesto plánuje s týmto pozemkom niečo urobiť. 
Primátor odpovedal, že v súčasnosti je tam vybudované autobusové nástupište, ŽSR 
odpredávajú nadbytočný majetok. Ak to neodkúpi mesto, tak to kúpi niekto iný. Mesto tam 
chce to autobusové nástupište ponechať.  
Ing. Pekara informoval, že vybudované autobusové nástupište je stavba mesta. Do budúcnosti 
môže MZ s ohľadom na okolnosti, podľa toho, ako sa vyvinú, pokračovať v dobudovaní tohto 
nástupišťa. Keby mesto toto predkupné právo nevyužilo, tak ZŠR ponúknu pozemok inému 
záujemcovi. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
nadobudnutie v celosti pozemku nachádzajúceho sa  pod autobusovým nástupišťom  k.ú. 
Rajec, parcela č. 1385/9 KNC - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1369 m2 zapísané na 
liste vlastníctva č. 1847 v Správe katastra Žilina odkúpením od vlastníka SR – Železnice 
Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava, SR za cenu 20,38 €/m2 bez DPH.  Poplatky 
spojené s vkladom do katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
 II. odporúča 
MsÚ Rajec pripraviť kúpnu zmluvu  do 30 dní. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková 

  

 
 e) Užívanie pozemkov pod garážami na ul. Lipovej 
 Pri inventarizácii mesta 2011 bolo zistené užívanie pozemkov bez právneho titulu pod 
stavbami garáží na ul. Lipovej (školský areál) pri bytovom dome č.s. 154. Bola vykonaná 
obhliadka, pri obhliadke bolo ziskné, že na pozemku 1020/7 KNC je postavených 6 drevených 
garáží. Ďalšia drevená garáž je postavená na časti pozemku p.č. 1020/9 KNC. 
Bolo zistené, že vlastníkmi garáží sú: Mgr. Jozef Pauko, Boris Rizman, Mgr. Estera 
Uhláriková, Ing.Jozef Ftáčik, Marián Sikeľ, Mgr. Alojzia Krňanová a Mgr. Štefan Jasenovec. 
Garáže boli zamerané a bolo zistené, že celková plocha 6 garáží je 103,35 m2, na jednu garáž 
pripadá pozemok o výmere 17 m2. Garáž č. 7 je osadená samostatne a jej výmera je 26,80 m2. 
Jednotliví vlastníci boli písomne upozornení na neoprávnené užívanie pozemku a bolo im 
oznámené, že im bude zaslaná zmluva o nájme. 
Mestská rada tento prenájom prerokovala a navrhla prenechať pozemok do nájmu a pri tomto 
prenechaní uplatniť § 9a písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
formu osobitného zreteľa. Cenu za nájom odporučila mestská rada stanoviť na sumu 0,59 
€/m2/rok. Táto cena je podľa Smernice o určenovaní cien, postupu a podmienok pre nájom 
nebytových priestorov a ostatného nehnuteľného majetku schválenej 3.9.2009. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. berie na vedomie 
Informáciu o užívaní pozemkov pod garážami na ul. Lipová Rajec. 
 
 II. odporúča 
MsÚ zverejniť zámer prenechania majetku mesta do nájmu. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková 

  

 
 

3. Návrh VZN č. 1/2012 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných 
nosičov informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane – Voľby do NR SR  

 V zmysle § 24 ods. 13 Zákona je mesto povinné vyhradiť plochu na umiestňovanie 
volebných plagátov pre voľby do NR SR konané dňa 10.3.2012. Z toho dôvodu bol predložený 
návrh VZN č. 1/2012. 
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Mestská rada tento návrh prerokovala a odporučila ho MZ na schválenie. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
VZN č. 1/2012 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov 
informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane – Voľby do NR SR. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková 

  

 
4. Delegovanie členov do rady škôl 

    Rady školy pri školách sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú 
a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov 
a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 
   Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských 
zariadení, orgánov obcí z pohľadu školskej problematiky. 
Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je štyri roky. Funkčné obdobie Rady školy pri 
Základnej škole, Lipová 2, Rajec, Rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1. mája 412/1, 
Rajec, Rady školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec a Rady školy pri Materskej 
škole, Obrancov mieru 400/51, Rajec končí 19.3.2012. 
Uplynutím funkčného obdobia členstvo v orgánoch školskej samosprávy v zmysle § 25 ods. 12 
písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaniká. 
Mestská rada prerokovala návrh počtu členov v jednotlivých školských radách ako aj 
delegovanie zástupcov mesta a odporúča tento návrh MZ schváliť. 
 
        Počas rokovania o 17.00 h prišiel 
        Mgr. Jonek – počet poslancov 11. 
 
Mgr. Jonek poukázal na to, že sa rodičia na ZUŠ pýtajú, kde sa použijú peniaze, ktoré sa 
vyberajú, aký je chod tých financií. 
Primátor odpovedal, že pokiaľ nebola v rade školy p. Zbýňovcová, tak im to nemal kto 
vysvetliť, preto ju znovu do tejto rady školy navrhol. 
Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. určuje 
v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15.apríla 
2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, 
o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení 
Počet členov rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec – 11, v zložení: 
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- dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov 
- jeden volený zástupca ostatných zamestnancov 
- štyria volení zástupcovia rodičov žiakov 
- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 
 
Počet členov rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1.mája 412/1, Rajec – 9, v zložení: 
- dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov 
- jeden volený zástupca ostatných zamestnancov 
- traja volení zástupcovia rodičov žiakov 
- traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 
 
Počet členov rady školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec, Materskej škole, 
Obrancov mieru 400/51, Rajec – 7 v zložení: 
- jeden volený zástupca pedagogických zamestnancov  
- jeden volený zástupca ostatných zamestnancov 
- dvaja volení zástupcovia rodičov žiakov 
- traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 
 
 II. deleguje 
 1. do rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec štyroch zástupcov zriaďovateľa: 
  Gabriel Špánik 
  Ing. Gustáv Mucha 
  Zuzana Ščasná 
  Ivana Zbýňovcová 
 2. do rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1.mája 412/1, Rajec troch zástupcov 
      zriaďovateľa: 
  Mgr. Peter Hanus 
  Anna Tordová 
  Ivana Zbýňovcová 
 3. do rady školy pri Materskej škole, ul. Mudrochova 930/10, Rajec troch zástupcov 
     zriaďovateľa: 
  Ing. Jozefa Blažeková 
  Ing. Peter Pekara 
  Ivana Zbýňovcová 
 4. do rady školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51, Rajec troch zástupcov 
      zriaďovateľa: 
  Mgr. Bohdan Jonek 
  Mgr. Róbert Augustín 
  Ivana Zbýňovcová 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 1 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková 

 Mgr. Jonek 
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5. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám 
 Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám predniesla poslancom vedúca finančného 
oddelenia, p. Záborská. Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrhy 
dodatkov k zriaďovacím listinám a odporúčajú ich MZ na schválenie. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
1. Dodatok č. 2 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Základnej školy, 
Lipová 2, Rajec 
2. Dodatok č. 3 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Základnej 
umeleckej školy, 1.mája 412/1, Rajec 
3. Dodatok č. 2 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny rozpočtovo-preddavkovej organizácie 
Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec 
4. Dodatok č. 2 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny rozpočtovo-preddavkovej organizácie 
Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec 
5. Dodatok č. 2 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny rozpočtovo-preddavkovej organizácie 
Školskej jedálne pri Materskej škole, Mudrochova 930/10 
6. Dodatok č. 2 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny rozpočtovo-preddavkovej organizácie, 
Školskej jedálne pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51, Rajec 
7. Dodatok č. 2 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Mestské 
kultúrne stredisko Rajec 
8. Dodatok č. 2 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Domov vďaky. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková, Mgr. Jonek 

  

 
6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 12/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2012 

 Návrh dodatku k VZN predniesla poslancom vedúca finančného oddelenia, p. 
Záborská. Mestská rada návrh dodatku k VZN prerokovala a odporučila ho MZ na schválenie. 
Ing. Pekara sa spýtal k zariadeniam školského stravovania – prečo je u štátnej školy menšia 
sadzba ako u cirkevnej. 
P. Záborská vysvetlila výpočet sadzby stravného.  
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 12/2011 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2012. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
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za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková, Mgr. Jonek 

  

     
7. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 9 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 
a programového rozpočtu MsKS Rajec 

 Oznámenie o zmene rozpočtu č. 9 predniesla poslancom p. Záborská, ved.finančného 
oddelenia. Finančná komisia a následne mestská rada oznámenie o zmene rozpočtu č. 9 
prerokovali a odporučili ho MZ zobrať na vedomie. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. berie na vedomie 
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 9 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového 
rozpočtu MsKS Rajec. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková, Mgr. Jonek 

  

 
8.  Oznámenie o zmene rozpočtu č. 10 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a 
programového rozpočtu ZŠ Rajec 

 Oznámenie o zmene rozpočtu č. 10 predniesla poslancom p. Záborská, ved. finančného 
odd. Finančná komisia a následne mestská rada oznámenie o zmene rozpočtu č. 10 prerokovali 
a odporučili ho MZ zobrať na vedomie. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. berie na vedomie 
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 10 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového 
rozpočtu ZŠ Rajec. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková, Mgr. Jonek 
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9. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 1 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a 
programového rozpočtu Mesta Rajec a ZUŠ Rajec 

 Oznámenie o zmene rozpočtu č. 1 predniesla poslancom p. Záborská, ved. finančného 
odd. Finančná komisia a následne mestská rada oznámenie o zmene rozpočtu č. 1 prerokovali a 
odporučili ho MZ zobrať na vedomie. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. berie na vedomie 
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 1 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového 
rozpočtu Mesta Rajec a ZUŠ Rajec Rajec. 

 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková, Mgr. Jonek 

  

 
 

10. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 
 rozpočtovým opatrením č. 2/2012  

Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 2/2012 

 Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 predniesla 
poslancom p. Záborská, ved.finančného oddelenia. Finančná komisia a následne mestská rada 
návrh zmeny rozpočtu prerokovali a odporučili ju MZ na schválenie. 
 V prílohe interného materiálu predložila hl. kontrolórka mesta odborné stanovisko 
k návrhu zmeny rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012, ktorým odporučila návrh zmeny rozpočtu 
schváliť. Toto odborné stanovisko predniesla poslancom aj ústne na zasadnutí MZ. 
Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
 Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 2/2012. 

II. schvaľuje 
Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 rozpočtovým 
opatrením č. 2/2012. 
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  Rozpočet Mesta Rajec na rok 2012 - rozpočtové opatrenie č. 2 

Bežný, kapitálový rozpočet - sumarizácia Schválený Schválené Návrh Návrh 

  Rozpočet  Rozpočtové  Zmena Rozpočtové 

  na rok 2012 opatrenie   opatrenie 

  v EUR č. 1 v EUR č. 2 

Bežné príjmy spolu: 3 114 936 3 115 536 85 634 3 201 170

Bežné výdavky spolu: 3 114 711 3 115 311 38 708 3 154 019

Schodok/prebytok         

bežného rozpočtu: 225 225 46 926 47 151

Kapitálové príjmy spolu: 765 011 765 011 0 765 011

Kapitálové výdavky spolu:  285 781 285 781 10 000 295 781

Schodok/prebytok         

kapitálového rozpočtu: 479 230 479 230 -10 000 469 230

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 3 879 947 3 880 547 85 634 3 966 181

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 3 400 492 3 401 092 48 708 3 449 800

Schodok/prebytok 479 455 479 455 36 926 516 381

F I N A N Č N É   O P E R Á CI E *         

Príjmy* 254 833 254 833 22 772 277 605

Výdavky* 733 554 733 554 0 733 554

Schodok/prebytok -478 721 -478 721 22 772 -455 949

Výsledok hospodárenia 734 734 59698 60 432
 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková, Mgr. Jonek 
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11. Vyradenie majetku v hodnote nad 1000,- € 
 Návrh vyradenia majetku v hodnote nad 1000 € predniesla poslancom MZ p. Záborská, 
ved. finančného oddelenia. Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh 
vyradenia majetku na útvare MsÚ a odporučili ho MZ na schválenie. Jedná sa o majetok, ktorý 
sa používaním poškodil, je nefunkčný. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
návrh na vyradenie majetku Mesta Rajec. 
 II. schvaľuje 
vyradenie a zlikvidovanie majetku Mesta Rajec vo výške 2481,24 €. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková, Mgr. Jonek 

  

 
 

12. Žiadosť o poskytnutie príspevku DV na rok 2012  
 Riaditeľka DV predložila žiadosť o poskytnutie príspevku na vykrytie bežných 
výdavkov v DV na rok 2012. Žiadosť o poskytnutie príspevku DV na rok 2012 prerokovala 
finančná komisia, ako aj sociálno-zdravotná komisia. Obe komisie neodporúčajú túto žiadosť 
schváliť. 
Mestská rada žiadosť taktiež prerokovala, zobrala na vedomie požiadavky riaditeľky DV, 
skonštatovala, že ekonomická situácia v DV je vážna. Ďalej skonštatovala, že legislatíva, na 
ktorú sa odvoláva riaditeľka DV ešte nie je v platnosti a nebola zverejnená v zbierke zákonov. 
Mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu, aby sa touto situáciou zaoberalo až po 
zverejnení zákona v zbierke zákonov. Ďalej odporučila mestskému zastupiteľstvu, aby uložilo 
riaditeľke DV vypracovať návrh, ako znížiť ekonomické oprávnené náklady. Termín: do 
termínu predloženia rozborov predložiť návrhy na zníženie EON. 
Riaditeľka DV uviedla, že EON sú podľa zákona a vyratávajú sa v zmysle zákona o sociálnych 
službách, konkrétne podľa § 72 ods. 5 a sú podľa nákladov minulého roku. V minulom roku 
bolo maximálne šetrenie. Oproti predchádzajúcemu roku sa tieto EON zvýšili len o 2 €. Robím 
veci, ktoré jej vyplývajú zo zákona. Nevie, ako ešte môže ubrať z EON, lebo týmto sa 
zaoberala celý január a február s tým, že sa snažila nastaviť platby od obyvateľov DV. 
Riaditeľka DV požiadala o príspevok aj starostov okolitých obcí, ktorých občania sú 
obyvateľmi DV. Príspevok, ktorý požaduje od mesta je len pre občanov mesta Rajec, ktorí sú 
v DV umiestnení. 
Riaditeľka DV vypracovala tabuľku – menovite ľudí, ktorí sú z Rajca, ktorí majú deti, majú 
trvalý pobyt v Rajci (je ich 22) – tam je vyčíslený jeho finančný príjem, koľko mu musí zostať 
jeho príjem (20% zo živ. minima). Domov vďaky oslovil aj rodinných príslušníkov, aby 
uhradili časť príspevku. Písomné materiály dala poslancom z dôvodu, aby sa nad týmto stavom 
mohli zamyslieť a dala im otázky: 
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Čo s rozdielom 15 €, resp. kto ich vykryje? Ak jej poslanci povedia, že tí obyvatelia DV, čo 
majú deti, musia to zaplatiť deti a ak deti nemajú, tak to musí zaplatiť mesto. 
Kto má doplácať na tých, čo majú deti, sú tieto deti v hmotnej núdzi, nemajú majetok, lebo sú 
aj také prípady. Čiže ako sa bude postupovať u takýchto prípadov. 
Deti majú vyživovaciu povinnosť voči rodičom, ale nechcú si ju plniť. Vyhrážajú sa DV 
právnikmi a súdmi. 
Upozornila, že DV nemá finančné prostriedky na vykrytie rozdielov. Minulý rok dostal DV 
viacej financií od štátu, pre tento rok to vychádza tak, že DV dostane o cca 17.tis. € menej. 
Riaditeľka DV uviedla, že nevie ponížiť EON. To, čo vypracovala poslancom, je dôsledná 
analýza všetkého.  
Mgr. Hanus vysvetlil, prečo sociálno-zdravotná komisia zaujala odmietavé stanovisko. Nikto 
nechce ublížiť ľuďom v DV. Komisia požiadala o výpočet EON obdobné zariadenie ako je DV 
v Rajci. Jedná sa o zariadenie v Terchovej. Je tam menej zamestnancov, o 5 obyvateľov viac 
a nižšie EON (619 €). 
Riaditeľka DV uviedla, že zariadenie v Terchovej štátne zariadenie, ktoré patrí pod VÚC. 
Mgr. Hanus oponoval, že predsa dostávajú rovnakú sumu financií ako Rajec. Ďalšia vec – 
v zákone sa píše, že občan má prispievať minimálne 50% príspevku. Nikde nie je napísané, že 
to nemôže byť 55% príspevku. Od detí sa platba dá vymáhať. Dokonca v tom zariadení sa 
využívajú aktivačné práce. V Rajci je vysoká čiastka EON, preto komisia chcela, aby 
riaditeľka DV vypracovala návrh na zníženie týchto EON.  
Riaditeľka odpovedala, že nemôže ponížiť EON, nakoľko v minulom roku sa dával príspevok 
na zariadenie, teraz sa dáva príspevok na človeka.  Čo sa týka zariadenia v Terchovej, 
riaditeľka DV tam bola osobne na návšteve, majú 34 obyvateľov, ale v kuchyni napríklad majú 
menej ľudí. Dodala, že DV robí pre Rajec varenie obedov a ich rozvoz. 
Mgr. Hanus upozornil, že predsa z varenia a rozvozu obedov je aj určitý príjem. 
Riaditeľka DV uviedla, že predsa poslanci MZ schvaľovali príspevok na stravnú jednotu 
a zamestnanci, ktorí pracujú v kuchyni pracujú nielen pre DV, ale pre Rajec. Sleduje sa tam 
strava, réžia a pod. 
Primátor upozornil, že zariadenie v Terchovej majú v kuchyni 2 zamestnancov, DV má 4 
zamestnancov. Oni majú príjem z kuchyne nula eur, DV má príjem z kuchyne cca 21.tis. € pri 
poskytovaní stravy cudzím stravníkom. 
Riaditeľka DV oponovala, že zariadenie v Terchovej má 2 zdravotné sestry, DV ich má 5. Oni 
majú opatrovateľky. V tomto je problém. Plat zdravotnej sestry je vyšší ako plat opatrovateľky. 
Primátor sa spýtal, či DV potrebuje 5 zdravotných sestier, či nepostačia aj opatrovateľky. Ďalej 
dodal, že výdaje na réžii by mali vyrovnať príjmy, takže počty kuchárov by sa mali eliminovať 
príjmom. Teraz sa bude prejednávať ďalšia veľká položka, ktorou sú mzdy zdravotných sestier. 
Otázka znie: potrebuje mať DV 5 zdravotných sestier, keď v iných zariadeniach majú 2 
zdravotné sestry? Nemôže sa to poriešiť opatrovateľkami? 
Riaditeľka DV opäť poukázala na to, že zariadenie v Terchovej je strašne ťažko porovnateľné 
zariadenie. Ako príklad uviedla zariadenie vo Varíne, ktoré je také isté zariadenie ako DV v 
Rajci, sú na tom tak isto. Oni majú EON o nejakých 10 € menej, lebo vlani dostali väčší 
príspevok od štátu. Ďalšie zariadenie je v Predmieri. S týmito sa treba porovnávať. Ťažko sa 
analyzuje štátne zariadenie (aj keď sa tak podľa zákona nevolajú). Ale dostávajú väčší 
príspevok.  
Primátor znovu zdôraznil, že tu nejde o príspevok, tu ide o náklady. 
Riaditeľka DV požiadala, aby DV porovnávali poslanci s obecnými zariadeniami. 
Primátor sa spýtal riaditeľky, či všetky zdravotné sestry vykonávajú 8 hodín úkon zdravotnej 
sestry alebo či by nebolo efektívnejšie rozrátať, koľko objemu práce vykonáva zdravotná sestra 
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zdravotné úkony a koľko úkon opatrovateľky. Toto im následne dať do pracovnej náplne. 
Treba sa tým zaoberať. 
Taktiež DV prepláca náklady na všetky lieky, dnes si 50 % platí občan, 50% prepláca DV 
z EON. Otázka je: či sme toto povinní preplácať a na čo im slúži tých 20% životného minima. 
Či si z týchto svojich financií nemajú pokrývať tieto náklady sami. Či nežiadať od toho 
človeka, aby si hradil všetky náklady spojené s liekmi. Preto bola požiadavka na riaditeľku 
DV, aby našla rezervy v takomto slova zmysle, ak sa ešte dajú ponížiť EON, pretože mesto 
finančné prostriedky nemá. Pokiaľ situácia bude taká, že mesto bude musieť doplácať, tak bude 
doplácať. 
MF SR schválilo, že deti, resp. obec musí prispievať na svojich obyvateľov v zariadeniach, ale 
nikto sa nepýta, odkiaľ zobrať tieto finančné prostriedky. Hľadá sa také riešenie, aby boli 
využité všetky možnosti šetrenia.  
V klube dôchodcov sa už 5 rokov plánuje oprava strechy, tento klub je teraz aj zamrznutý, je 
celý spodok podvlhnutý. To sú takí istí dôchodci, akurát stoja mesto menej peňazí a mali to 
šťastie, že neboli odkázaní na DV. Taká istá je povinnosť mesta vytvoriť im dôstojné 
podmienky, aby sa v Rajci dobre cítili.  Je potrebné, aby riaditeľka DV našla ešte aké také 
skryté rezervy, aby prevádzka DV vzhľadom k terajšej kríze stála čo najmenej financií. Nič iné 
sa týmto nesleduje. Hľadať rezervy v preplácaní liekov, v personáli a ak je réžia vo varení 
stravy pre stravníkov zle nastavená, je potrebné predložiť poslancom iný návrh a bude 
schválená iná suma. 
Ing. Pekara zdôraznil, že nikto z poslancov nejakým spôsobom tomuto zariadeniu ublížiť, nikto 
sa nedíva na toto zariadenie ako na živelné. Všetci chcú, aby toto zariadenie fungovalo na 
slušnej úrovni. Na druhej strane je fakt ten, že ak sú nejaké rezervy, niečo, čo sa dá zmeniť, 
treba sa o to aspoň pokúsiť.  
Primátor uviedol, že MZ príjme uznesenie, že deti majú doplácať príspevok na svojich rodičov 
umiestnených v DV, ale až vtedy, keď budú mať poslanci rozanalyzované EON. Lebo 
v prípade, že by sa takéto uznesenie prijalo teraz, tak tie deti obyvateľov DV môžu prísť na 
mesto, rozrátajú si náklady, zistia, že sú tam rezervy. Preto MR prijala také uznesenie, aké bolo 
prednesené. Treba hovoriť o tom, či vie DV tie EON znížiť alebo nie. Ak sa uvidí, že nie, tak 
vtedy bude prijaté uznesenie, že zvyšok doplácajú deti a kto z obyvateľov DV nemá deti, tak 
bude doplácať mesto. 
Hl. kontrolórka sa spýtala riaditeľky DV, koľko má v hotovosti finančných prostriedkov, resp. 
koľko finančných prostriedkov má na účte. Riaditeľka DV odpovedala, že nevie. 
Hl. kontrolórka upozornila na to, že toto je vážna vec, pretože o tomto ako riaditeľka DV by 
mala vedieť. 
Ďalej hl. kontrolórka poukázala na to, že v predložených materiáloch, konkrétne dodatok č. 5 
k smernici nie je uvedené, že sa jedná o návrh, ďalej, že smernica bola vyhotovená 30.12.2011, 
účinná od 1.1.2012, poslancom sa dostáva až na februárovom zasadnutí MZ. Na základe akých 
právnych predpisov bola táto smernica vyhotovená, či je v nej zapracovaná aj novela zákona 
o sociálnych službách. Riaditeľka DV odpovedala, že v smernici sú zapracované skutočné 
náklady, nejde o novelu zákona. Dodala, že v ich VZN je schválené, že klient hradí rozdiel 
medzi EON a príspevkom od štátu alebo VUC. Na základe týchto tendencií bola vypracovaná 
predložená smernica, ktorá bola 16.2. ešte následne opravovaná. 
Hl. kontrolórka poukázala na to, že poslanci dostali inú verziu smernice a že dňa 16.2.2012 sa 
malo rokovať o dodatku k smernici účinnej od 1.1.2012. 
Mgr. Augustín sa spýtal, či je príjem z kuchyne odrátaný z EON. Riaditeľka DV odpovedala 
kladne. 
Primátor zdôraznil, že ak má mesto doplácať, tak doplatí, ale musí byť presvedčené o tom, že 
sú to nevyhnutné náklady. 
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Mgr. Jonek uviedol, že náklady treba vydokladovať, aby boli poslanci dôslední. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. berie na vedomie 
požiadavku riaditeľky DV ohľadom príspevku na rok 2012. 
 
 II. konštatuje, 
že ekonomická situácia v zariadení DV je veľmi vážna. 
 
 III. odporúča 
riaditeľke DV vypracovať návrh, ako znížiť prevádzkové náklady v DV podľa pripomienok, 
ktoré boli prerokované na rokovaní MZ. Termín predloženia odporúčania na zníženie 
prevádzkových nákladov: do 7.3.2012.  
 
 IV. odporúča 
MsÚ na základe nového predloženého návrhu znížených prevádzkových nákladov zaradiť 
žiadosť riaditeľky DV na nasledujúce zasadnutie MZ. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 1 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, Mgr. Baďura, p. 
Špánik, Mgr. Augustín, Ing. 
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr. 
Jonek 

 p. Albert 

 
Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor v zmysle rokovacieho poriadku 15-minútovú 
prestávku (od 19.10 h do 19.25 h). Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 11 
poslancov. 
 

13. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta za rok 2011 
 Hlavná kontrolórka mesta predniesla poslancom správu o kontrolnej činnosti za rok 
2011. Túto správu predložila poslancom v internom materiáli aj v písomnej forme. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. konštatuje, 
 1. že Mestskému zastupiteľstvu bola predložená Správa o kontrolnej činnosti hl. 
kontrolórky mesta Rajec za rok 2011 
 2. že poslanci mestského zastupiteľstva boli podrobne oboznámení s kontrolnou 
činnosťou hlavnej kontrolórky mesta v roku 2011 
 3. že hlavná kontrolórka mesta v roku 2011 splnila všetky povinnosti a úlohy 
vyplývajúce zo schválených plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2011. 
 
 II. berie na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec za rok 2011. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková, Mgr. Jonek 

  

 
14. Prerokovanie správy Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly 
implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese mesta Rajec 

 Hlavná kontrolórka mesta predniesla poslancom MZ správu NKÚ SR. Túto správu 
obdržali poslanci MZ aj v písomnej forme v internom materiáli. 
Mgr. Šupka uviedol k poskytovaniu dotácií športovým klubom – komisia pre školstvo, kultúru 
a šport pristúpila k prísnejšiemu dodržiavaniu VZN o poskytovaní dotácií. KŠKŠ poslala 
športovým klubom upozornenie o striktnom dodržiavaní VZN. Taktiež boli upozornení, na čo 
môžu vynakladať pridelené finančné prostriedky. V prípade, že to nedodržia, budú sa im 
finančné prostriedky krátiť, resp. žiadny finančný príspevok im nebude poskytnutý. 
Hl. kontrolórka uviedla, že v tomto roku bude vykonaná kontrola plnenia opatrení. Preto by 
bolo vhodné, aby sa s touto správou oboznámili poslanci, aby bolo čo najmenej zistení. Ing. 
Blažeková upozornila na to, že z dotácií boli hradené alkoholické nápoje. Spýtala sa, či ten, kto 
tieto dotácie zúčtoval, nemohol túto skutočnosť zistiť skôr a či toto muselo ísť do správy NKÚ. 
P. Albert poukázal na nedostatočnú kontrolu. 
P. Záborská uviedla, že nasledujúci rok 2011 bol dobre skontrolovaný, už by to malo byť 
v poriadku. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. konštatuje, že 
 1. mestskému zastupiteľstvu bola predložená a následne bola prerokovaná Správa 
 Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly implementácie programového 
 rozpočtovania v rozpočtovom procese mesta Rajec, 
 2. poslanci mestského zastupiteľstva boli oboznámení s výsledkami kontroly ako aj 
 s prijatými opatreniami primátora mesta na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich 
 z kontroly a ich následného plnenia. 
 
 II. berie na vedomie 
 1. Správu Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly implementácie 
 programového rozpočtovania v rozpočtovom procese mesta Rajec. 
 2. Opatrenia primátora mesta prijaté na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich 
 z protokolu a predloženej správy. 
 3. Správu primátora mesta o plnení prijatých opatrení. 
 
 III. žiada  
 vedenie mestského úradu 
 1. Zaslať predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu SR výpis uznesenia Mestského 
 zastupiteľstva mesta Rajec o prerokovaní výslednej správy z kontroly. 
 Termín: do 29.februára 2012 
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 2. Zabezpečiť splnenie prijatých opatrení primátora mesta na odstránenie nedostatkov 
 z protokolu o výsledku kontroly implementácie programového rozpočtovania 
 v rozpočtovom procese mesta Rajec. 
 Termín: bezodkladne a trvalo. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková, Mgr. Jonek 

  

 
15. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta (január – február 
2012) 

 Hlavná kontrolórka mesta ústne predniesla poslancom MZ so Správu o výsledku 
uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta za obdobie január – február 2012.  
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. berie na vedomie 
Správu o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta za obdobie január – február 
2012. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková, Mgr. Jonek 

  

 
 
 16. Interpelácie 
 Mgr. Šupka sa spýtal, či mesto môže dať inzerát alebo viac inzerátov na odpredaj ŠH 
do celoslovenských novín (nadregionálne noviny). Ponúknuť halu na predaj alebo prenájom, či 
by nebolo dobré pouvažovať nad SME, HN a pod., aby to zasiahlo čo najväčšie územie. Aby sa 
nepovedalo, že poslanci pre odpredaj ŠH nič neurobili. 
Ing. Mucha podotkol, že inzercia nie je až taká drahá.  
Prednosta sa spýtal, čo sa konkrétne dá do textu inzerátu. 
Primátor odpovedal, že napr. mesto Rajec ponúka na odpredaj nedostavanú športovú halu. 
Môže sa tento inzerát podať, je tu všeobecná zhoda. 
 
 Ing. Mucha sa spýtal, vzhľadom k minuloročnej diskusii ohľadom ZIPP-u, či je niečo 
nové, resp. či sa niekto zaujímal o nové investície. 
Primátor odpovedal, že čo sa týka hnedého parku, tieto výzvy stoja, ale čo sa týka ZIPP-u, od 
minulého roku prebiehajú intenzívne rokovania medzi Strabag-om a nadnárodnou 
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spoločnosťou. Predbežne sú dohodnutí na cene. Držíme im palce, aby sa im obchod podaril, 
aby sa im podarilo oživiť ZIPP. Primátor dodal, že nie je oprávnený povedať meno firmy, ale 
mesto je s nimi v úzkom spojení, mesto komunikuje každé dva týždne, či veci pokročili. 
Posledné informácie sú z 1.2.2012 – veci pokročili do takého štádia, že mali by už byť 
dohodnutí na sume. Je predpoklad, že po dohodnutí sa na sume, by sa veci mohli posunúť 
dopredu. Je to firma, ktorá sa širšie venuje stavebníctvu. Na Slovensku ešte nemajú prevádzku. 
 
 Ing. Mucha sa spýtal na poruchovosť vozidla na odhŕňanie, či tam nie je možnosť 
výmeny auta v rámci záruky. 
Primátor odpovedal, že firma nedodala pluh ani sypacie zariadenie, pluh je momentálne len 
požičaný. Hydraulika nefungovala po napojení pluhu tak ako mala. V rámci záruky z tých 
hydraulických motorov vytiekol olej, auto bolo v servise v rámci záruky a v rámci záruky sa to 
opravilo a odvtedy je pokoj. 
P. Špánik sa spýtal, koľkokrát bolo auto pokazené. 
Primátor odpovedal, že jedenkrát. 
 
 Primátor informoval poslancov, že mesto dnes začalo odvážať sneh z niektorých ulíc. 
Robí to prostredníctvom združenia Rajecká dolina, ktoré nemôže mestu fakturovať, ale iba 
refakturovať priame náklady, pretože mesto bolo nápomocné pri vybavovaní fin.prostriedkov 
pre združenie Rajecká dolina. Toto združenie bolo požiadané zo strany mesta o pomoc, dnes 
začali odvoz snehu a budú pokračovať aj zajtra. 
  
 Mgr. Jakubesová upozornila na to, že verejné osvetlenie je často vypnuté smerom od 
zastávky na ul. Partizánskej po benzínku. 
Primátor odpovedal, že možno vypadáva okruh. Mesto má také skúsenosti, že niektorí občania 
schválne vymontujú poistky z VO, aby určité svetlá ľuďom nesvietili. Potom v meste nesvieti 
celý okruh. V prípade, že je problém, je to potrebné nahlásiť p. Albertovi Štefanovi. P. 
Domanický ukončil údržbárske práce na VO pre mesto vzhľadom na to, že jeho 
spolupracovník mal ťažký úraz a p. Domanický nestíha. Na skúšku mesto prijalo iného 
dodávateľa na údržbu VO. Táto skutočnosť bude nahlásená p. Albertovi a bude mu stanovený 
nejaký termín na odstránenie poruchy VO. V prípade, že sú to poistky, tak to vie opraviť aj p. 
Š. Albert. 
  
 P. Albert sa spýtal, kde bola porucha s dodávkou vody v utorok večer (14.2.2012). 
Primátor odpovedal, že porucha bola na ul. Jilemnického oproti p. Matejkovi. P. Slyškovi vraj 
natiekla do pivnice voda, roztrhla sa rúra. Zastavením „šupáku“ odstavili skoro celý Rajec.  
Problém mesto riešilo a bol aj v noci odstránený. Následne na druhý deň (streda) sa vykonala 
oprava. 
 
 Ing. Pekara požiadal, aby sa na stránke mesta aktualizovali komisie. 
Primátor prisľúbil, že toto bude aktualizované. 
 
 Ing. Pekara sa spýtal, či je v rámci mesta nejaký metodický pokyn, ako má ktorá škôlka 
konať (po stránke finančnej a pod.),  alebo je to všetko v kompetencii riaditeľky MŠ. 
Prednosta MsÚ, Mgr. Pauko odpovedal, že do rady škôl mesto nemôže zasahovať. Takáto 
metodika nie je. Čo sa týka výchovno-vzdelávacej činnosti, MŠ priamo podliehajú 
ministerským pokynom. 
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Primátor doplnil prednostu MsÚ, čo sa týka odborných vecí, rady školy sú riadené mimo 
mesta. Čo sa týka finančných vecí, sú riadené mestom. Ak poslanci potrebujú niečo ohľadom 
financií, tak sa môžu prísť spýtať na mesto. 
 
 Ing. Pekara sa spýtal na vyvážanie snehu, či sa bude postupne realizovať? 
Primátor odpovedal, že sneh sa z ulíc odhrnie tak, aby dve autá nemali problém prejsť.  
P. Albert sa spýtal, kto bude odhŕňať hlavný ťah. 
Primátor odpovedal, že na tomto by sa mal podieľať správca komunikácie. Keď by to už bolo 
neúnosné, mesto bude nápomocné. Momentálne je najhoršia situácia na ul. 1.mája a Obr. 
mieru. 
 
 17. Diskusia  
 Mgr. Baďura mal pripomienku k inzerátu ohľadom športovej haly – myslí si, že ak 
mesto má záujem, aby sa s tou budovou niečo robilo, tak jeden inzerát na mestskej stránke je 
veľmi málo. Mesto musí dať to málo – podať inzerát. Len povedal svoj názor. Či by nebolo 
možné predplatiť si inzerát (každý mesiac by vyšiel v nejakých novinách). 
Primátor odpovedal, že mesto môže každý mesiac inzerovať v HN, ale po roku sa príde na to, 
že tento inzerát vyšiel mesto na dosť peňazí. 
Mgr. Baďura dodal, že najskôr si treba povedať, či to mesto chce predať.  
Prednosta MsÚ sa spýtal, že ak niekto zavolá na MsÚ ohľadom inzerátu, čo mu treba povedať, 
že je tu hala, ktorú mesto chce predať? 
Mgr. Baďura znovu zopakoval, že jeden inzerát na stránke mesta je veľmi málo. Napadne 
napríklad človeka v Rožňave, že sa pozrie, čo mesto Rajec ponúka na odpredaj? Spýtal sa, či 
mesto s tým ide niečo robiť. 
Primátor odpovedal, že v predchádzajúcom bode sa dohodlo, že inzerát mesto podá. Spraví sa 
to jednorazovo, vyskúša sa, kto sa ohlási. Na budúce zasadnutie MZ sa k tomuto poslanci 
môžu opäť vrátiť. 
 
 18. Rôzne 
 a) Termíny zasadnutí MZ  
 Primátor navrhol nasledovné termíny riadnych zasadnutí MZ, a to: 16.2., 26.4., 7.6., 
6.9., 15.11., 13.12. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
termíny riadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci pre rok 2012 nasledovne: 
16.2., 26.4., 7.6., 6.9., 15.11., 13.12. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková, Mgr. Jonek 
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 b) Termíny rozborov hospodárenia 
V zmysle zákona č. 431/2004 Z.z. v platnom znení je potrebné vykonať rozbory 

hospodárenia v rozpočtových a príspevkových organizáciách na rok 2011. Taktiež je potrebné 
určiť členov komisií pre rozbory hospodárenia v RO a PO z radov poslancov. Po krátkej 
diskusii, v ktorej poslanci navrhli do komisií jednotlivých členov, primátor predniesol návrh na 
uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
Termíny rozborov v PO a RO a zloženie komisií na rozbory v PO a RO nasledovne: 
 
MsKS – 13.3.2012 o 15.00 h 
primátor, hl. kontrolórka, ved.fin.odd., Mgr. Šupka, Mgr. Augustín, Mgr. Jakubesová 
 
Domov vďaky – 13.3.2012 o 16.00 h 
primátor, hl. kontrolórka, ved.fin.odd., Mgr.Hanus, p. Špánik, p. Albert, Ing. Pekara 
 
ZŠ – 14.3.2012 o 15.00 h 
primátor, hl. kontrolórka, ved.fin.odd., Ing. Mucha, p. Zbýňovcová, p. Špánik, Ing. Pekara 
 
ZUŠ – 14.3.2012 o 16.00 h 
primátor, hl. kontrolórka, ved.fin.odd., p. Smieško, p. Matejka, Ing. Blažeková. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková, Mgr. Jonek 

  

 
 c) Oznámenie o majetkových pomeroch poslancov MZ  
Prednosta MsÚ, Mgr. Pauko informoval poslancov o povinnosti podať Oznámenie 
o majetkových pomeroch poslancov MZ, ktoré je potrebné podať v termíne do 31.3.2012. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
  
Mestské zastupiteľstvo 
 I. berie na vedomie 
Informáciu o povinnosti podať oznámenie o majetkových pomeroch poslancov MZ. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Jakubesová, Mgr. 
Šupka, p. Albert, Mgr. 
Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková, Mgr. Jonek 
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Prerokovaním tohto bodu bol vyčerpaný program zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Primátor poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 21.10 h ukončil. 
 
 
 
         Ing. Ján   R y b á r i k  
               primátor mesta 
 
 
        
         Mgr. Peter   H a n u s 
                 zástupca primátora mesta 
 
 
  
         Mgr. Jozef   P a u k o 
                prednosta MsÚ Rajec 
Overovatelia: Ing. Gustáv Mucha 
  Mgr. Róbert Augustín 
   
 
 
Zapisovateľka: Alena Uríková 
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