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Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 

08.02.2011 
 
Prítomní: 8 
Neprítomní: 0 
 
Overovatelia: 
Ing. Jozefa Blažeková 
Mgr. Peter Hanus 
 
Zapisovateľka: Alena Uríková 
 
 Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo 
spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta, Ing. Ján Rybárik. 
Uviedol, že mimoriadne zasadnutie MZ bolo zvolané s jediným bodom programu: 

1. Uprázdnenie mandátu poslanca. 
Mgr. Čerňanská v úvode rokovania požiadala doplnenie programu o bod: Busta 

Ďurčanského 
Primátor informoval, za akým účelom bolo zvolané mimoriadne zasadnutie MZ. Mimoriadne 
zastupiteľstvo sa zvoláva z mimoriadnych dôvodov, a tým je v tomto prípade uprázdnenie 
mandátu poslanca. Dodal, že nie je zvykom, aby sa program mimoriadneho zasadnutia MZ 
doplňoval. Riadne zasadnutie je naplánované na 24. februára 2011. V zmysle rokovacieho 
poriadku by každý materiál, ktorý má byť predmetom rokovania, mal prejsť procedúrou 
pripomienkovania v komisiách pri MZ a následne v mestskej rade. 

Mgr. Čerňanská  myslela pod doplnením tohto bodu nasledovné. Vzhľadom k tomu, čo 
sa nedávno popísalo v médiách ohľadom busty Dr. Ďurčanského by sa do budúceho riadneho 
zasadnutia MZ pripravil nejaký materiál. Navrhla diskusiu ohľadom tejto busty, vypracovanie 
posudkov na Dr. Ďurčanského, prijatie uznesenia. Primátor sa spýtal Mgr. Čerňanskej či vie, 
komu sa posudky dajú spracovať a či má pripravený prípadný návrh na uznesenie. Mgr. 
Čerňanská odpovedala, že vie, kto bude spracovateľ posudkov a návrh na uznesenie má 
pripravený. Primátor informoval Mgr. Čerňanskú, že najskôr prednesie návrh programu 
primátor a ona môže následne podať protinávrh.  

Primátor teda predložil návrh programu poslancom tak, ako bolo uvedené v pozvánke 
na mimoriadne zasadnutie MZ, a to: 
 
1. Uprázdnenie mandátu poslanca 
 
Mgr. Čerňanská požiadala o doplnenie bodu programu: 
2. Navrhnutie nového riešenia ohľadom busty na námestí 
 

Počas rokovania o 16.10 h prišiel 
Mgr. Jonek – počet poslancov 9. 

 
Primátor dal najskôr hlasovať o protinávrhu programu Mgr. Čerňanskej: 
1. Uprázdnenie mandátu poslanca 
2. Navrhnutie nového riešenia ohľadom busty na námestí. 
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Tento protinávrh nebol prijatý počtom hlasov: 
za: 1 proti: 0 zdržal sa: 8 

Mgr. Jonek  Ing. Pekara, Mgr. Šupka, 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Čerňanská, p. Špánik, 
Ing. Blažeková, Mgr. Baďura 

 
Následne dal primátor hlasovať o pôvodnom návrhu programu: 

1. Uprázdnenie mandátu poslanca 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 1 zdržal sa: 0 
Mgr. Jonek Ing. Pekara, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, p. Špánik, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura 

Mgr. Čerňanská  

 
Vzhľadom k tomu, že dňa 1.februára 2011 nás navždy opustil dlhoročný poslanec 

MUDr. Ján Rybárik, primátor požiadal prítomných, aby si jeho pamiatku uctili minútou ticha. 
Po uctení pamiatky sa pokračovalo v rokovaní. 
 
Schválené uznesenia 
23/2011 – uprázdnenie mandátu poslankyne PaedDr. Stehlíkovej 
24/2011 – uprázdnenie mandátu poslanca MUDr. Rybárika 
25/2011 – zloženie sľubu poslanca Stanislava Alberta 
 
R o k o v a n i e : 
 

1. Uprázdnenie mandátu poslanca 
a) PaedDr. Marta Stehlíková 

V zmysle § 25 ods. 2 písmena c) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení sa poslankyňa za volebný obvod 02, PaedDr. Marta Stehlíková ústne vzdala 
poslaneckého mandátu na riadnom zasadnutí MZ dňa 20.1.2011. Nakoľko ihneď po ústnom 
vzdaní sa odišla, v zmysle zákona bolo toto ústne vzdanie sa vykonané do osobitnej zápisnice. 
Táto zápisnica bola zo strany PaedDr. Stehlíkovej podpísaná dňa 26.januára 2011. Vzhľadom 
k tomu, že na riadnom zasadnutí MZ poslanci neprijali k spomínanej udalosti žiadne uznesenie, 
je potrebné najskôr skonštatovať, že sa PaedDr. Stehlíková ústne vzdala poslaneckého mandátu 
a následne vyhlásiť uprázdnenie mandátu poslanca MZ. 

V zmysle § 51 ods. 1 Zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v platnom znení „ak sa uprázdni v MZ mandát, nastupuje za poslanca MZ ako náhradník 
kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil 
mandát, ale nebol zvolený za poslanca.“ 

Na základe Zápisnice Mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do MZ v Rajci zo 
dňa 27.novembra 2010 nastupuje ako náhradník za PaedDr. Martu Stehlíkovú RNDr. Ladislav 
Židek. RNDr. Ladislav Židek bol pozvaný na mimoriadne zasadnutie MZ, nedostavil sa 
a svoju neúčasť neospravedlnil.  

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, 
že PaedDr. Marta Stehlíková sa ústne vzdala poslaneckého mandátu do zápisnice dňa 
26.januára 2011. 

II. berie na vedomie 
uprázdnenie mandátu poslankyne MZ v Rajci PaedDr. Marty Stehlíkovej, zvolenej vo 
volebnom obvode 02. 

III.  vyhlasuje 
nastúpenie náhradníka RNDr. Ladislava Žideka za poslanca MZ vo volebnom obvode 02. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Jonek Ing. Pekara, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, p. Špánik, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Čerňanská 

  

 

b) MUDr. Ján Rybárik 
V zmysle § 25 ods. 2 písmena j) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení zanikol dňom 1.2.2011 poslanecký mandát MUDr. Jánovi Rybárikovi, ktorý 
zomrel dňa 1.2.2011 a ktorý bol zvolený za poslanca vo volebnom obvode č. 04. 

V zmysle § 51 ods. 1 Zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 
obcí v platnom znení „ak sa uprázdni v MZ mandát, nastupuje za poslanca MZ ako náhradník 
kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil 
mandát, ale nebol zvolený za poslanca.“ 

Na základe Zápisnice Mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do MZ v Rajci zo 
dňa 27.novembra 2010 nastupuje ako náhradník za MUDr. Jána Rybárika Stanislav Albert. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, 
že MUDr. Jánovi Rybárikovi smrťou zanikol poslanecký mandát dňa 1.2.2011. 

II. berie na vedomie 
uprázdnenie mandátu poslanca MZ v Rajci MUDr. Jána Rybárika, zvoleného vo volebnom 
obvode 04. 

III.  vyhlasuje 
nastúpenie náhradníka Stanislava Alberta za poslanca MZ vo volebnom obvode 04. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Jonek Ing. Pekara, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, p. Špánik, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Čerňanská 
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Na mimoriadnom zasadnutí MZ bol na základe pozvánky prítomný p. Stanislav Albert. 
Primátor ho teda požiadal, aby predniesol zákonom predpísaný sľub. Následne p. Stanislav 
Albert sľub predniesol. Svojím podpisom p. Albert potvrdil sľub, ako aj čestné vyhlásenie 
o tom, že nevykonáva činnosť nezlučiteľnú s funkciou poslanca v zmysle § 11 ods. 2 Zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

Po zložení sľubu sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 10 poslancov. 
 
Primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že 
1. primátor mesta odovzdal Osvedčenie o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva p. 

Stanislavovi Albertovi 
2. poslanec Stanislav Albert zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského 

zastupiteľstva 
3. poslanec Stanislav Albert podpísal Čestné prehlásenie o tom, že nevykonáva funkciu 

nezlučiteľnú s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 2 Zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

  

 

 
Týmto bodom bol vyčerpaný program mimoriadneho zasadnutia MZ. Primátor poďakoval 
prítomným poslancom za účasť a zasadnutie o 16.30 h ukončil. 
 
 
 
 
         Ing. Ján   R y b á r i k 
               primátor mesta 
 
         
         Mgr. Peter Hanus 
            zástupca primátora mesta 
 
  
         Mgr. Jozef Pauko 
               prednosta MsÚ Rajec 
Overovatelia: Ing. Jozefa Blažeková 
  Mgr. Peter Hanus 
 
Zapisovateľka: Alena Uríková 


