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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 31.03.2011 

 
Prítomní: 10 
Neprítomní: 2 
 
 Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo 
spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 
Overovatelia:  Ing. Jozefa Blažeková  
  Ing. Gustáv Mucha 
   
Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané s nasledovným programom: 
1. Zloženie sľubu poslanca 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Návrhy dodatkov k Zriaďovacím listinám rozpočtových a príspevkových organizácií 
4. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2010 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
 školskej dochádzky pre školský rok 2010/2011 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby 
 na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti mesta Rajec 
5. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 1 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 
 a programového rozpočtu MsKS Rajec 
6. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 
 8/2011, odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a 
 programového rozpočtu mesta na rok 2011 – RO č. 8/2011 
7. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 
 9/2011 – MsKS, odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a 
 programového rozpočtu MsKS na rok 2011 – RO č. 9/2011 
8. Rozbory hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 
 2010, odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k rozborom hospodárenia príspevkových 
 a rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 2010 
9. Vyradenie majetku v hodnote nad 1000,- € 
10. Odpredaj, kúpa a prenájom nehnuteľností 
11. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl.kontrolórkou mesta (marec 2011) 
12. Interpelácie 
13. Diskusia 
14. Rôzne 

a) Schválenie finančných prostriedkov na zabezpečenie pohrebu p. Jantošku 
b) Informácia o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 
c) Odmena riaditeľke MsKS za I.Q 2011 
d) Odmena hl. kontrolórke za I.Q 2011 
e) Odmena primátorovi mesta za I.Q 2011  

 
 Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta, Ing. Ján Rybárik. 
Vzhľadom k tomu, že na začiatku rokovania nebol prítomný RNDr. Židek, ktorému vznikol 
nárok na poslanecký mandát po bývalej poslankyni PaedDr. Stehlíkovej, primátor navrhol, aby 
sa pôvodný bod 1. Zloženie sľubu poslanca, presunul na záver rokovania. Ako dôvod uviedol, 
že pozvaný RNDr. Ladislav Židek sa môže kedykoľvek dostaviť na zasadnutie MZ, tak aby mu 



2 

 

bolo umožnené zloženie sľubu. Poslanci súhlasili, a tak primátor predniesol nasledovný návrh 
programu: 
 
1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Návrhy dodatkov k Zriaďovacím listinám rozpočtových a príspevkových organizácií 
3. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2010 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
 školskej dochádzky pre školský rok 2010/2011 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby 
 na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti mesta Rajec 
4. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 1 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 
 a programového rozpočtu MsKS Rajec 
5. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 
 8/2011, odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a 
 programového rozpočtu mesta na rok 2011 – RO č. 8/2011 
6. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 
 9/2011 – MsKS, odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a 
 programového rozpočtu MsKS na rok 2011 – RO č. 9/2011 
7. Rozbory hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 
 2010, odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k rozborom hospodárenia príspevkových 
 a rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 2010 
8. Vyradenie majetku v hodnote nad 1000,- € 
9. Odpredaj, kúpa a prenájom nehnuteľností 
10. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl.kontrolórkou mesta (marec 2011) 
11. Interpelácie 
12. Diskusia 
13. Rôzne 

a) Schválenie finančných prostriedkov na zabezpečenie pohrebu p. Jantošku 
b) Informácia o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 
c) Odmena riaditeľke MsKS za I.Q 2011 
d) Odmena hl. kontrolórke za I.Q 2011 
e) Odmena primátorovi mesta za I.Q 2011  

14. Zloženie sľubu poslanca 
 

Mgr. Augustín navrhol, aby sa namiesto bodu 2 dal samostatný bod 3 - oboznámenie sa so 
stanoviskami k osobe Ďurčanského, ak poslanci odsúhlasia, že sa tejto téme chcú venovať. 
Primátor požiadal Mgr. Augustína o presné znenie navrhovaného bodu. Mgr. Augustín 
odpovedal, že samostatný bod 3 by mal názov: Oboznámenie so stanoviskami k osobe 
Ferdinanda Ďurčanského v zmysle uznesenia č. 26/2011. Ostatné body by zostali tak, ako boli 
predložené primátorom. 
Primátor informoval poslancov o stanovisku mestskej rady. Mestská rada odporučila vzhľadom 
k tomu, že do jej zasadnutia neboli doručené všetky požadované materiály od oslovených 
organizácií, aby sa tomuto bodu venovala pozornosť na júnovom zasadnutí MZ. 
Augustín po tejto informácii stiahol svoj protinávrh. Následne primátor dal hlasovať o návrhu 
programu tak, ako bol ním predložený.  
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
 

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

  

 
Schválené uznesenia: 
41/2011 – kontrola plnenia uznesení 
42/2011 – dodatky k zriaďovacím listinám 
43/2011 – dodatok k VZN č. 5/2010 
44/2011 – oznámenie č. 1 o zmene rozpočtu MsKS 
45/2011 – návrh zmeny rozpočtu na rok 2011 č. 8/2011 
46/2011 – návrh zmeny rozpočtu MsKS č. 9/2011 
47/2011 – odborné stanovisko hl.kontr. k rozborom 
48/2011 – rozbory hospodárenia DV 
49/2011 – rozbory hospodárenia MsKS 
50/2011 – rozbory hospodárenia ZUŠ 
51/2011 – rozbory hospodárenia ZŠ 
52/2011 – vyradenie majetku mesta – MsKS 
53/2011 – schválenie OVS – odpredaj verejných WC 
54/2011 – dražba bytu 
55/2011 – odpredaj parcely pod garáž 
56/2011 – schválenie OVS – kuchyňa a jedáleň v KD 
57/2011 – zriadenie vecného bremena – vodovod Veľká Čierna 
58/2011 – správa hl.kontrolórky o uskutočnených kontrolách 
59/2011 – zvolanie komisií 
60/2011 – schválenie príspevku na pohreb p. Jantošku 
61/2011 – informácia o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 
62/2011 – predĺženie hodnotiacej lehoty – odmeny 
63/2011 – strata nároku na poslanecký mandát – RNDr. Židek 
64/2011 – žrebovanie náhradníka 
65/2011 – vyhlásenie nástupu náhradníka – p. Smieško 
 
R o k o v a n i e : 
 

1. Kontrola plnenia uznesení 
Hlavná kontrolórka mesta predniesla poslancom správu o kontrole plnenia uznesení.  

 
Počas rokovania o 16.20 h 
prišiel Mgr. Jonek – počet 
poslancov 12. 

 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
1. Prehľad plnenia uznesení č. 26 - 40/2011, ktoré boli prijaté na riadnom zasadnutí MZ 

dňa 24.februára 2011. 
2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 24.februára 2011. 

 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr.Jonek 

 Mgr. Augustín 

 
 

2. Návrhy dodatkov k Zriaďovacím listinám rozpočtových a príspevkových organizácií 
Vedúca finančného oddelenia, p. Záborská predložila poslancom návrhy dodatkov 

k zriaďovateľským listinám rozpočtových a príspevkových organizácií mesta z dôvodu zmeny 
hodnoty majetku, ktorý jednotlivé organizácie spravujú. Mestská rada prerokovala uvedené 
návrhy a odporučila ich MZ na schválenie. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
1. Dodatok č. 1 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Základnej 

školy, Lipová 2, Rajec 
2. Dodatok č. 2 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Základnej 

umeleckej školy, 1.mája 412/1, Rajec  
3. Dodatku č. 1 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny rozpočtovo-preddavkovej 

organizácie Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec 
4. Dodatok č. 1 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny rozpočtovo-preddavkovej 

organizácie Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec 
5. Dodatok č. 1 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny rozpočtovo-preddavkovej 

organizácie Školskej jedálne pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec 
6. Dodatok č. 1 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny rozpočtovo-preddavkovej 

organizácie Školská jedáleň pri MŠ, Obrancov mieru 400/51, Rajec 
7. Dodatok č. 1 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Mestské 

kultúrne stredisko Rajec 
8. Dodatok č. 1 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Domov 

vďaky. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 
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3. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2010 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2010/2011 a o výške príspevku a spôsobe 
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec 

 Vzhľadom na zvýšené náklady na prípravu stravy v školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bol predložený návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2010. 
Finančná komisia a následne mestská rada návrh dodatku prerokovali a odporučili ho MZ na 
schválenie. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2010 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky pre školský rok 2010/2011 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Rajec 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 

  

 
 

4. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 1 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 
a programového rozpočtu MsKS Rajec 

 Na základe schválenej smernice prijatej uznesením č. 165/2009 zo dňa 10.12.2009 bolo 
poslancom predložené oznámenie č. 1 o zmene rozpočtu, v ktorom sú tak v príjmovej ako aj vo 
výdavkovej časti zapracované finančné prostriedky účelovo viazané na chránené pracovisko 
v MsKS.  
Ing. Pekara sa spýtal, o akú úhradu nákladov sa jedná. Riaditeľka MsKS uviedla, že ide 
o čiastočnú úhradu nákladov. Nakoľko sa do diskusie už 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 MsKS Rajec. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 
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5. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 rozpočtovým opatrením 
č. 8/2011, odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a 
programového rozpočtu mesta na rok 2011 – RO č. 8/2011 

 Vzhľadom na doterajší vývoj plnenia príjmovej časti rozpočtu a predpokladané 
finančné operácie vo výdavkovej časti vedúca finančného oddelenia predložila poslancom 
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 8/2011. 
Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh zmeny rozpočtu a odporučili ho 
MZ na schválenie. 
V diskusii sa Mgr. Jonek spýtal na výrazne skrátenú dotáciu mesta pre Maratón klub Rajec 
a prečo sa iným klubom skrátila dotácia o menšiu čiastku. Primátor odpovedal, že krátenie 
dotácií prebiehalo podľa ukazovateľov. Jedným z ukazovateľov bolo aj to, aby sa v meste 
nepodporoval len šport pre dospelých ľudí, ale aj tých, ktorí sa starajú o mladú generáciu do 18 
– 20 rokov. Zvažovalo sa, kto koľko akcií robí v meste a čo všetko sa z príspevku mesta 
financuje. Taktiež je potrebné vidieť aj finančné prostriedky, ktoré im boli poskytnuté v roku 
2010. Oproti tomuto roku bol návrh príspevku od mesta navýšený o 60%. 
Mgr. Jonek oponoval, že niektorému klubu mesto zabezpečí vykrytie rozpočtu na svoju 
činnosť mesto svojou dotáciou, napr. šachovému klubu. Primátor bol však toho názoru, že 
vykrytie výdavkov napr. šachového klubu si kluby zabezpečujú aj samy. Dodal, že rozpočet sa 
bude v roku 2011 ešte niekoľkokrát upravovať, preto navrhnutá suma dotácií pre kluby nemusí 
byť konečná a oproti roku 2010 nie je krátená. S týmto Mgr. Jonek súhlasil. 
Mgr. Šupka, predseda KŠKŠ uviedol, že minulý rok mal Maratón klub Rajec znížený 
príspevok, teraz im bol mierne navýšený. Navrhol, aby sa na ďalšom zasadnutí MZ poslanci 
zaoberali dotáciami pre kluby v prípade, že sa nájdu financie na navýšenie príspevkov. P. 
Matejka doplnil Mgr. Šupku, keď uviedol, že niektoré kluby požadovali vyššiu sumu a komisia 
sa im snažila maximálne vyjsť v ústrety. 
Primátor navrhol, aby sa detaily prideľovania dotácií prebrali na zasadnutí komisie pre 
školstvo, kultúru a šport. 
Hl. kontrolórka informovala poslancov o pridelených prostriedkoch. Mesto Rajec je veľmi 
štedré v príspevkoch klubom, mnohé mestá tieto príspevky dokonca úplne vyškrtli zo svojho 
rozpočtu. Následne predniesla poslancom odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a 
programového rozpočtu mesta.  
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 
2011 rozpočtovým opatrením č. 8 

II. schvaľuje 
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 Mesta Rajec rozpočtovým 
opatrením č. 8/2011. 
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  Rozpočet mesta Rajec na rok 2011 - rozpočtové opatrenie č. 8 
Bežný, kapitálový rozpočet - sumarizácia Schválený Schválené Návrh Návrh 

  Rozpočet  Rozpočtové  Zmena Rozpočtové 

  na rok 2011 opatrenie   opatrenie 

  v EUR č. 7 v EUR č.8 

Bežné príjmy spolu: 3 029 368 3 129 814 11 543 3 141 357

Bežné výdavky spolu: 3 028 563 3 099 764 5 165 3 104 929

Schodok/prebytok         

bežného rozpočtu: 805 30 050 6 378 36 428

Kapitálové príjmy spolu: 1 487 986 1 487 986 -9 000 1 478 986

Kapitálové výdavky spolu:  1 810 270 1 981 270 9 790 1 991 060

Schodok/prebytok         

kapitálového rozpočtu: -322 284 -493 284 -18 790 -512 074

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 4 517 354 4 617 800 2 543 4 620 343

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 4 838 833 5 081 034 14 955 5 095 989

Schodok/prebytok -321 479 -463 234 -12 412 -475 646

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

Príjmy* 1 973 138 2 199 961 5 258 2 205 219

Výdavky* 1 651 073 1 651 073 0 1 651 073

Schodok/prebytok 322 065 548 888 5 258 554 146

Výsledok hospodárenia 586 85 654 -7154 78 500
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr.Jonek 

 Mgr. Augustín 

 
 
6. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 rozpočtovým opatrením 

č. 9/2011 - MsKS 
 MsKS predložilo návrh na zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011v 
časti príjmovej a výdavkovej, a to návrh výdavku vo výške 350,- € na vyhlásenie najlepšieho 
športovca roka za rok 2010. Finančná komisia a následne mestská rada návrh zmeny rozpočtu 
prerokovali a odporučili ho MZ zobrať na vedomie. Odborné stanovisko k návrhu zmeny 
rozpočtu a programového rozpočtu predložila MZ hlavná kontrolórka mesta. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 
2011 MsKS Rajec rozpočtovým opatrením č. 9/2011  

II. schvaľuje 
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 MsKS rozpočtovým opatrením č. 
9/2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 

  

 
 

7. Rozbory hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 
2010, odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k rozborom hospodárenia 
príspevkových a rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 2010 

 V zmysle uznesenia MZ č. 20/2011 boli vykonané rozbory hospodárenia 
v príspevkových a rozpočtových organizáciách mesta Rajec za hospodársky rok 2010. 
Výsledkami rozborov sa zaoberala finančná komisia a následne mestská rada, ktoré odporučili 
MZ zobrať na vedomie výsledky hospodárenia a uložili jednotlivým organizáciám dodržiavať 
účelovosť a efektívnosť čerpania finančných prostriedkov a pripraviť rozbory k 30.6.2011.  
Poslanci sa podrobnejšie zaoberali jednotlivými organizáciami. V diskusii sa Ing. Pekara 
spýtal, prečo je výsledok hospodárenia základnej umeleckej školy značne prebytkový. P. 
Záborská, ved.finančného oddelenia odpovedala, že škola šetrila financie až do konca roku. 
Prebytok bol odvedený na účet mesta. Primátor doplnil p. Záborskú o informáciu, že prevádzka 
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základnej umeleckej školy, ako aj materských škôl sú originálne právomoci mesta. Finančné 
prostriedky prideľuje mesto na základe vlastného rozpočtu, ktorý si predloží daná organizácia. 
Je možné, že v rozpočte bola nejaká požiadavka skreslená, preto tam mohol byť prebytok. 
Určite ZUŠ nebola o nič ukrátená oproti ostatným organizáciám. Ďalej sa Ing. Pekara spýtal na 
financovanie škôl. Primátor odpovedal, že ZŠ je plne financovaná z normatívu štátu. Pri ŠJ je 
to financované z rozpočtu mesta. Základnej umeleckej škole musí postačovať príspevok 
vypočítaný z normatívu. Príjmy z prenájmu musí ZUŠ odviesť na účet mesta. 
Následne predložila hlavná kontrolórka odborné stanovisko k rozborom hospodárenia. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
odborné stanovisko hl. kontrolórky k rozborom hospodárenia v RO a PO mesta. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 

  

 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
výsledok hospodárenia DV za rok 2010, t.j. vo výške 2,74 € 

II. ukladá 
- maximálne, efektívne postupovať pri čerpaní nákladov, prijímať úsporné a racionálne 
opatrenia, aby nevznikla strata a sledovať v priebehu roka čerpanie rozpočtu 
- pripraviť rozbor hospodárenia k 30.6.2011 a predložiť rozpočet a výkazy spolu s hlavnou 
knihou do 31.7.2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 

  

 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
výsledok hospodárenia MsKS za rok 2010 – zisk z hlavnej činnosti vo výške 18,42 € 
a z podnikateľskej činnosti vo výške 22,55 € 

II. ukladá 
- vykryť stratu MsKS z roku 2007 vo výške zisku z hlavnej činnosti MsKS v sume 18,42 € 
a z podnikateľskej činnosti vo výške 22,55 € 
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- maximálne, efektívne postupovať pri čerpaní nákladov, prijímať úsporné a racionálne 
opatrenia, aby nevznikla strata a sledovať v priebehu roka čerpanie rozpočtu 
- pripraviť rozbor hospodárenia k 30.6.2011 a predložiť rozpočet a výkazy spolu s hlavnou 
knihou do 31.7.2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 

  

 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
výsledok hospodárenia ZUŠ, ul. 1.mája 412/1, Rajec za rok 2010 vo výške 4 758,38 € 

II. ukladá 
- dodržiavať pre budúce obdobia účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov 
v roku 2011 a sledovať čerpanie v priebehu roka 
- pripraviť rozbor hospodárenia k 30.6.2011 a predložiť rozpočet a výkazy spolu s hlavnou 
knihou do 31.7.2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 

  

 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
výsledok hospodárenia ZŠ, ul. Lipová 2, Rajec za rok 2010 vo výške 16,61 € 

II. ukladá 
- dodržiavať pre budúce obdobia účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov 
v roku 2011 a sledovať čerpanie v priebehu roka 
- pripraviť rozbor hospodárenia k 30.6.2011 a predložiť rozpočet a výkazy spolu s hlavnou 
knihou do 31.7.2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 
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8. Vyradenie majetku v hodnote nad 1000 € 
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta bol predložený vyraďovacou 

komisiou návrh na vyradenie majetku MsKS Rajec. Jedná sa o starý počítač Pentium 
v obstarávacej cene 1546,22 €. 
Vyradenie majetku odporučila finančná komisia a následne aj mestská rada. V diskusii sa Mgr. 
Baďura spýtal na rok obstarania vyraďovaného PC. Primátor odpovedal, že túto informáciu 
mali poslanci v internom materiáli, rok nadobudnutia PC je 1993. Nakoľko sa do diskusie už 
nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
návrh na vyradenie majetku mesta MsKS Rajec 

II. schvaľuje 
vyradenie a zlikvidovanie majetku MsKS Rajec vo výške 1 546,22 €. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 

  

 
 

9. Odpredaj, kúpa a prenájom nehnuteľností 
a) Schválenie podmienok Verejno-obchodnej súťaže – odpredaj verejných WC 
Novelou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. b) je uložená povinnosť 

MZ schvaľovať podmienky obchodnej verejnej súťaže. Uznesením MZ č. 28/2011 bol 
schválený zámer mesta predaj formou obchodnej verejnej súťaže dom s.č. 288 a pozemok 
parcela č. 1221/2 KNC zapísaný na LV č. 1500. 
Podmienky OVS boli vypracované a prerokované na zasadnutí stavebnej komisie, následne ich 
prerokovala MR, ktorá ich odporučila dopracovať a následne schváliť.  
Na rokovanie MZ bola pozvaná právnička JUDr. Anna Kecerová Veselá, ktorá objasnila 
navrhovaný materiál.  
Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 
uznesenie č. 28/2011 v časti II. 

II. schvaľuje 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení § 9 ods. 2 písm. b) 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie 
kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva domu č.s. 288 a pozemku parcela 1221/2 KNC, druh 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m2. 

III. ukladá 
zverejniť podmienky OVS podľa schválených lehôt na zverejnenie 

IV. určuje 
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za členov výberovej komisie: Mgr. Vladimíra Baďuru, p. Gabriela Špánika, vedúcu finančného 
oddelenia, vedúcu odd. výstavby a primátora mesta. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 

  

 
b) Jaroslav Mičuda – odpredaj bytu 
Uznesením MZ č. 31/2011 bol schválený odpredaj bytu po Jaroslavovi Mičudovi. MsÚ mal 

pripraviť podmienky obchodno-verejnej súťaže. MR na svojom zasadnutí však odporučila 
odpredať byt formou dražby. 
JUDr. Anna Kecerová Veselá bližšie informovala o dražbe tohto bytu. 
V diskusii sa Mgr. Hanus spýtal, kedy by mohla byť dražba zrealizovaná. JUDr. Anna 
Kecerová Veselá odpovedala, že všetko sa uskutoční v zmysle zákonných lehôt, akonáhle sa 
prijme uznesenie, mesto môže ihneď konať v danej veci. Ing. Muchu zaujímalo, či si môžu 
záujemcovia byt prezrieť. 
Primátor odpovedal, že toto bude zakomponované v podmienkach dražby, bude možnosť 
obhliadky bytu, taktiež záujemcovia budú môcť nahliadnuť do znaleckého posudku. Ing. 
Pekara sa spýtal na možnosť zmeny ceny počas dražby. JUDr. Kecerová Veselá odpovedala, že 
pokiaľ bude už daná ponuka, príklep sa musí urobiť. Sú rôzne dražby za rôznych podmienok, 
napríklad exekútor má iné podmienky, môže ísť aj pod cenu znaleckého posudku, pri tejto 
dobrovoľnej dražbe táto možnosť nie je. 
Pri verejno-obchodnej súťaži mesto nemá záruku, že cenu stanovenú znaleckým posudkom aj 
dostane, pretože sa môže ísť pod cenu, ale pri dražbe túto istotu má. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 
prijaté uznesenie č. 31/2011 v časti II., bode 2, ktorým bol schválený prevod bytu č. 2 
nachádzajúci sa v bytovom dome č.s. 1087 na ul. Sama Chalupku v Rajci zapísaný na LV č. 
2346 formou obchodnej verejnej súťaže. 
 

II. schvaľuje 
v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a, ods. 1 písm. 
b) vykonať prevod bytu č. 2 v bytovom dome č.s. 1087 formou dobrovoľnej dražby. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 
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c) Žiadosť o odpredaj parcely pod garáž 
P. Ľubomíra Lingešová spolu s manželmi Kordišovcami požiadali o odpredaj pozemku pod 

garážou. V roku 1992 bol pridelený pozemok p.č. 1104/100 KNC manželom Lingešovcom 
a pozemok p.č. 1104/99 KNC manželom Kordišovcom na výstavbu garáže na ul. Športovej. 
V tej dobe si kúpne zmluvy zabezpečovali žiadatelia na vlastné náklady. Lingešovci ani 
Kordišovci nepredložili na podpis návrh kúpnej zmluvy, a tak sa stalo, že pozemok, hoci im 
bol pridelený a zaplatený, stále zostal vo vlastníctve Mesta Rajec. Na uvedených pozemkoch 
následne postavili stavby garáží bez stavebného povolenia. V rokoch 2008 – 2009 po vykonaní 
revízie pozemkov pod stavbami garáží sa uskutočnilo hromadné usporiadanie pozemkov. Obe 
rodiny – Lingešovci aj Kordišovci na výzvu zo strany Mesta Rajec na usporiadanie vlastníctva 
nereagovali. Mestská rada odporučila vrátiť obom rodinám zaplatenú kúpnu cenu, zrušiť 
pôvodné uznesenie a schváliť nový odpredaj pozemku. Náklady na odkúpenie budú hradiť 
kupujúci. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 
uznesenie č. 5/92 v bode 2 pre p. Kordiša Jána a manželku, bytom Rajec, Lipová 157/5 na 
parcelu č. 1104/99 KNC a pre Lingešovú Ľubomíru bytom Rajec, Kollárova 700/1 na parcelu 
č. 1104/100 KNC, nakoľko k dnešnému dňu nebol uskutočnený prevod nehnuteľnosti. 
Finančné prostriedky budú vrátené kupujúcim. 
 

II. schvaľuje 
1. odpredaj pozemku parcela č. 1104/99 KNC o výmere 19 m2 za cenu 7,00 €/m2 

a pozemku parcela č. 1104/89 KNC o výmere 1 m2 podľa GP č. 32/2011 zo dňa 
28.2.2011 overeného SK Žilina dňa 14.3.2011 pod číslom 358/2011 za cenu 16,60 
€/m2 zapísaných na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v podiele 1/1 p. Kordišovi 
Jánovi, nar. ........., r.č. ........... a manželke Jane, rod. Ďurišovej, nar. ........, r.č. 
................, bytom Rajec, Lipová 157/5 s použitím zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e) prípad osobitného zreteľa, ktorý 
spočíva v tom, že pozemok pod stavbou garáže im bol pridelený v roku 1992, 
zaplatený, ale k prevodu nehnuteľností do dnešného dňa nedošlo, predávané pozemky 
sa nachádzajú pod jestvujúcou stavbou garáže. 

2. odpredaj pozemku parcela č. 1104/100 KNC o výmere 19 m2 za cenu 7,00 €/m2 a 
pozemku parcela č. 1104/190 KNC o výmere 1 m2 podľa GP č. 32/2011 zo dňa 
28.2.2011 overeného SK Žilina dňa 14.3.2011 pod číslom 358/2011 za cenu 16,60 
€/m2 zapísaných na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v podiele 1/1 p. Ľubomíre 
Lingešovej, rod. Ďurišovej, nar. ………., r.č. ………, bytom Rajec, Kollárova 700/1 
s použitím zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a 
ods. 8 písm. e) prípad osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok pod stavbou 
garáže jej bol pridelený v roku 1992, zaplatený, ale k prevodu nehnuteľností do 
dnešného dňa nedošlo, predávané pozemky sa nachádzajú pod jestvujúcou stavbou 
garáže. 
 

III. ukladá 
kupujúcim zaplatiť výdavky súvisiace s prípravou predaja predmetu kúpy a prevodom 
vlastníckeho práva, podľa vyúčtovania predloženého predávajúcim v deň, kedy bude podpísaná 
kúpna zmluva všetkými zmluvnými stranami, a to najmä výdavky za vyhotovenie 
geometrického plánu, správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, 
poplatky z úradného osvedčovania podpisov, poplatky za spísanie zmluvy a podobne. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

  

 
 

d) Návrh výzvy na predkladanie návrhu/ponuky – kuchyňa a jedáleň v kultúrnom dome 
 Uznesením MZ č. 16/2011 bola vyhlásená verejná súťaž na prenájom stravovacieho 
zariadenia a MZ zároveň poverilo MR stanovením kritérií verejno-obchodnej súťaže na 
prenájom stravovacieho zariadenia kuchyňa a jedáleň v Kultúrnom dome v Rajci. 
Mestská rada pripravila podmienky verejno-obchodnej súťaže na prenájom stravovacieho 
zariadenia, ktoré bolo potrebné odkonzultovať s právnikom. Na rokovaní MZ JUDr. Anna 
Kecerová Veselá objasnila podmienky verejno-obchodnej súťaže. Mestská rada taktiež navrhla 
komisiu, ktorá sa bude zaoberať vyhodnocovaním verejno-obchodnej súťaže, a to v zložení: 
členovia MR, hlavná kontrolórka mesta, primátor mesta a vedúca finančného oddelenia. 
V diskusii sa Mgr. Baďura spýtal, či sa budú môcť prenajímané priestory využívať aj na inú 
činnosť, ako je varenie jedál. Primátor odpovedal, že p. Kollárová využívala priestory nielen na 
varenie, využívala aj jedáleň, prostredníctvom nej si organizovali občania rôzne akcie (svadby, 
kary a pod.). Je predpoklad, že v tejto činnosti sa bude pokračovať a priestory sa budú využívať 
len za účelom varenia. Mesto nedovolí, aby sa tam vykonávala iná činnosť, napr. obchod. 
Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
v zmysle zákona 138/991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov §9 ods. 2 písm. b) 
podmienky obchodnej verejnej súťaže o výber najvhodnejšieho záujemcu o nájom o nájom 
nebytových priestorov – kuchyne s príslušenstvom v dome č.s. 412 na ul. 1.mája v Rajci. 
 

II. ukladá 
zverejniť Podmienky VOS podľa schválených lehôt na zverejnenie 
 

III. určuje 
za členov výberovej komisie MR, hlavnú kontrolórku mesta, vedúcu finančného odd. 
a primátora mesta. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 
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e) Zmluva o zriadení vecného bremena 
Obec Veľká Čierna postavila vodovod po pozemkoch Mesta Rajec v katastri časti 

Charubina smerom do Veľkej Čiernej so súhlasom mesta a so súhlasom Golf Parku. Je 
potrebné, aby bola na kataster predložená Zmluva o zriadení vecného bremena, aby mal 
SeVaK možnosť prístupu k objektu vodojemu. Zmluva bola vypracovaná obcou Veľká Čierna 
a následne prekonzultovaná s právnikom a so spoločnosťou GPR. JUDr. Anna Kecerová 
Veselá podrobnejšie informovala o návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena. Vecné 
bremeno bude len v tej časti, ktorá je vyznačená v GP. Ktokoľvek si môže prísť pozrieť, či sa 
úsek vecného bremena dodržiava. 
Ing. Pekara sa spýtal, kto je vlastník vodomeru, či je to SeVaK alebo obec Veľká Čierna a či 
bude vecné bremeno bezodplatne. Primátor odpovedal, že vlastníkom vodomeru je obec Veľká 
čierna a vecné bremeno bude bezodplatne.  
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Rajec ako vlastníkom 
pozemkov (povinná osoba) a obcou Veľká Čierna, IČO: 00632724, ako osobou z práva 
vecného bremena oprávnenou, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch nachádzajúcich sa v k.ú. Rajec, evidovaných v katastri nehnuteľností na Správa 
katastra v Žiline na LV č. 1500, a to: 
- CKN parcele číslo 2696/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 4906 m2 
- CKN parcele číslo 2697/2 – orná pôda o výmere 124 554 m2 
- CKN parcele číslo 2699/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 33 487 m2 
- CKN parcele číslo 2701/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere 60 869 m2 
- CKN parcele číslo 2701/5 – trvalé trávnaté porasty o výmere 21 823 m2 
- CKN parcele číslo 2707/3 – ostatné plochy o výmere  7 738 m2 
 - CKN parcele číslo 2736/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1590 m2 
- CKN parcele číslo 2736/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 542 m2 
 
s tým, že vecné bremeno bude spočívať v práve osoby oprávnenej umiestniť vodojem na 
parcele CKN 2701/5 v časti vyznačenej geometrickým plánom číslo 208/2010, úradne 
overeným Správou katastra Žilina dňa 07.01.2011 pod č. 6/2011, umiestniť na uvedených 
pozemkoch v rozsahu zakreslenom citovaným geometrickým plánom časť zásobného 
vodovodného potrubia s ochranným pásmom a zároveň v tejto zakreslenej časti pozemok 
užívať výlučne len za účelom prístupu k vodojemu, ktorý je umiestnený na pozemku parcele 
číslo 2701/5, a to v súvislosti so správou, údržbou a opravami vodovodného potrubia 
a vodojemu. 
Vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. 
 

II. odporúča 
primátorovi mesta uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena s Obcou Veľká Čierna 
v rozsahu tak, ako je uvedené v bode I. tohto uznesenia. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

  

 
Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor v zmysle Rokovacieho poriadku MZ 15-minútovú 
prestávku (od 18.35 h do 18.50 h). 
Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 12 poslancov. 
 

10. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnou kontrolórkou mesta (marec 2011) 
Hlavná kontrolórka mesta predniesla poslancom správu o výsledku uskutočnených kontrol 

hl. kontrolórkou mesta. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
Správu hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za mesiac marec 2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 

  

 
 

11. Interpelácie 
Mgr. Jonek sa spýtal, koľko je neprijatých detí do MŠ pre nový školský rok. Primátor podal 

informáciu o obsadenosti materských škôl, resp. o prijímacom konaní do MŠ. Dodal, že mesto 
pravdepodobne zruší posilňovňu, aby sa mohla otvoriť ďalšia trieda v MŠ na ul. Mudrochova. 
Mgr. Jonek sa spýtal, kde bude umiestnená zrušená posilňovňa. Primátor odpovedal, že 
momentálne sa rokuje s niektorými subjektami, ale nakoniec sa musí na prenájme dohodnúť 
majiteľ posilňovne, p. Duháček. Mesto sa musí rozhodnúť, a v tomto prípade sa musí dať 
prednosť deťom pred posilňovňou. 
 

Mgr. Baďura upozornil na skutočnosť, že popri komisiách pri MZ sú schválené ďalšie dve, 
ktoré nemajú predsedu. Primátor navrhol, aby sa prijalo uznesenie, na základe ktorého budú 
obe komisie zvolané a na svojom zasadnutí prerokujú predmet činnosti a zvolia si svojho 
predsedu. 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. ukladá 
ved.odd.správy zvolanie komisie komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej 
činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta a komisie na ochranu verejného záujmu 
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pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci, kde si zvolia predsedu a prerokujú 
predmet činnosti. 
Termín: do 15.apríla 2011. 
 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

  

 
 
Mgr. Baďura požiadal, aby sa na stránke mesta začali prehľadnejšie uverejňovať 

zápisnice zo zasadnutí MZ. Primátor prisľúbil, že tieto sa pridajú do kolónky MZ – uznesenia, 
zápisnice. Mgr. Baďuru zaujímalo, v akom časovom horizonte sa majú uverejňovať zápisnice 
zo zasadnutia MZ. P. Uríková, ved.odd.správneho odpovedala, že zápisnica je vyhotovovaná 
v termíne do 5 pracovných dní od zasadnutia MZ, následne sú postúpené overovateľom. Po ich 
overení sa zápisnica postupuje zástupcovi primátora, prednostovi MsÚ a nakoniec primátorovi 
mesta. Nie je zákonná lehota, dokedy sa musia zápisnice zverejniť. 
 

Ing. Pekara sa spýtal na systém financovania školských zariadení. Primátor podal 
kompletnú informáciu a dodal, že zariadenia v cirkevnej škole v Rajci sú na tom oproti iným 
zariadeniam lepšie ako inde. Táto informácia je k nahliadnutiu na MsÚ v Rajci. 
 

Mgr. Hanus sa spýtal na zástup riaditeľky MŠ na ul. Obr. Mieru v Rajci, nakoľko 
riaditeľka MŠ odchádza na materskú dovolenku. Kto má právomoc vymenovať zastupujúcu 
riaditeľku. Prednosta MsÚ, Mgr. Pauko odpovedal, že jedna z možností je tá, že sa riaditeľka 
sa vzdá svojej funkcie a nastalo by výberové konanie. Druhá možnosť je tá, že zriaďovateľ 
poverí niekoho z učiteľov na zástup riaditeľa počas MD. Je to v zmysle legislatívy. Obavy sú, 
či niekto bude chcieť túto funkciu vykonávať. Rada školy nemá žiadnu právomoc čo sa týka 
vymenovania zastupujúcej riaditeľky. Všetky právomoci má zriaďovateľ. Mgr. Baďura sa 
spýtal, či môže niekoho na zástup určiť riaditeľka MŠ. Primátor odpovedal, že tento úkon 
môže urobiť len zriaďovateľ.  
 

Ing. Pekara sa spýtal na možnosti preverenia opravy cesty vedúcej do Porubskej doliny. 
P. Záborská odpovedala, že mesto nemôže vložiť finančné prostriedky do iného ako mestského 
majetku. Teleso cesty nie je vlastníctvo mesta. Primátor požiadal o čas na premyslenie 
možnosti opravy tejto cesty. 
 

Ing. Mucha sa spýtal, odkedy je reálne, aby bol prijatý ďalší mestský policajt. Primátor 
odpovedal, že od 1.4.2011 bude prijatý do pracovného pomeru ďalší mestský policajt. Taktiež 
je reálna možnosť obsluhy kamerového systému pracovníkom, ktorý má ZŤP. 

 
Mgr. Baďura sa spýtal, či boli oslovené podnikateľské subjekty na opravu mosta na ul. 

Vojtová. Primátor odpovedal, že vzhľadom na to, že nie je spracovaný rozpočet na túto opravu, 
bola zo strany mesta podpísaná zmluva na obstaranie projektovej dokumentácie. Čaká sa na 
projektovú zmluvu s konkrétnym rozpočtom. Mgr. Baďura sa spýtal, či ešte nie sú výsledky od 
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projektanta. Primátor odpovedal, že momentálne je len podpísaná zmluva na spracovanie 
projektovej dokumentácie, termín zhotovenia bude do dvoch mesiacov. 
 

P. Albert sa spýtal na úpravu stromov, nakoľko prebieha ich zrezanie do určitej výšky. 
Či sa bude pokračovať smerom na sídlisko Juh. Primátor odpovedal, že mesto robí úpravu 
korún tam, kde sa bežne robí. Nové úpravy korún stromov sa môžu robiť len do určitého 
dátumu a na základe podnetu občanov. Pokiaľ nie je podnet od občanov, tak sa tieto úpravy 
nerobia. Zriezanie stromov sa mohlo robiť do dnešného dňa (31.3.2011), upravovať sa stromy 
môžu od 1.4. V minulosti sa mohlo zriezať len vo vegetačnom kľude. 
 

Mgr. Hanus sa spýtal, či mesto bude vymáhať dlžnú splátku od p. Čandu za pozemky 
kúpené od mesta a či sú už dané pozemky prevedené na nového majiteľa. Primátor odpovedal, 
že pozemky na p. Čandu ešte prevedené nie sú, kým nebudú zaplatené, mesto nedá súhlas na 
zavkladovanie. 
 
 

12. Diskusia 
Vzhľadom k tomu, že sa niekoľkokrát zopakovala situácia, že na MsÚ prišiel poslanec MZ 

a požadoval materiály, ktoré pracovníčka momentálne nemala k dispozícii, primátor navrhol, 
aby na zisťovanie informácií a prácu poslanca fungovalo zasadnutie MZ, rokovanie komisií. 
Na rokovaní komisií je potrebné pýtať sa na informácie svojho tajomníka, ten si to zapíše a do 
určitého termínu materiály poslancovi prednesie. Ďalej je potrebné chodiť len za vedúcimi 
oddelení. Pracovníci MsÚ nie sú povinní dávať informácie rôzneho druhu. Svoju požiadavku je 
potrebné spísať a vedúci oddelenia poslancovi MZ odpovie. Nedá sa reagovať ihneď. Náhodou 
nepodá pracovník poslancovi MZ kompletné informácie, on bude s nimi narábať a zbytočne 
vzniknú dezinformácie. Doteraz neboli pracovníci MsÚ zvyknutí na to, že poslanci na MsÚ 
prišli, doteraz sa to riešilo cez MZ a komisie. Poprosil o systém získavania informácii a určitú 
objektivitu, nakoľko informácie nemôžu byť okamžite poskytnuté. Mnohokrát je potrebné tieto 
informácie hľadať v archíve. 

Mgr. Jasenovcová, riad. DV požiadala o orezanie stromov pri DV, nakoľko konáre 
zasahujú do areálu DV a tým ohrozujú obyvateľov.  

Z verejnosti sa zúčastnil, okrem iných prítomných, p. Smorada. Ten požiadal o slovo 
v rámci diskusie. Na otázku primátora, v akej veci, p. Smorada odpovedal, že ide o zaujatie 
stanoviska k neposkytnutiu zasadačky MsÚ na akciu hnutia HUMAN. Primátor odpovedal, že 
na túto tému mu slovo udelené nebude. P. Smorada namietal, že o udelení slova by mali 
hlasovať poslanci. Primátor zopakoval, že o udelení slova rozhoduje primátor mesta a p. 
Smoradovi slovo udelené nebude. 

Mgr. Augustín sa spýtal, či by sa poslancom dali predložiť neoprávnené výdavky na 
projekty – o koľko % sa navýšia neoprávnené výdavky. Jedná sa mu aj o námestie. Finančné 
prostriedky boli z rozpočtu mesta, výdavky na námestie boli 5% spolufinancovanie (66 tis. €). 
Doteraz si myslel, že všetko ide z rozpočtu mesta. Potom sa Mgr. Augustín dozvedel, že mesto 
musí platiť v plnej výške určité neoprávnené výdavky. Pýtal sa členov komisie – neoprávnené 
výdavky boli aj na bustu – neoprávnené výdavky sú v určitých položkách. 
Primátor vysvetlil, že MZ schvaľuje rozpočtový objem celý, jednu sumu. Poslanci neschvaľujú 
konkrétne položky rozpočtu. Mgr. Augustín uviedol, že financie na projekt činili cca 1300 tis. 
€. V neoprávnených výdavkoch je 166 tis. €, ale nie je to z tých financií projektu, ani v tých 
5%, ale týka sa to projektu námestia. Potom sa doschvaľovalo 85 tis. € za práce naviac. Či by 
sa dalo v budúcich projektoch presne vymenovať neoprávnené výdavky.  
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P. Záborská vysvetlila, že každý projekt má nejaký objem financií. To je schvaľované určitou 
zmluvou, tá zmluva má tri ceny – celkový projekt, potom oprávnené výdavky a nakoniec 
neoprávnené výdavky. Z oprávnených výdavkoch je 5% spoluúčasť mesta, neoprávnené 
výdavky mesto hradí v plnej výške. Primátor doplnil p. Záborskú o informáciu, že až 
ministerstvo rozhoduje, koľko oprávnených a koľko neoprávnených výdavkov mestu schváli. 
Mesto sa môže potom rozhodnúť, že vzhľadom na veľkú výšku neoprávnených výdavkov 
projekt nebude riešiť. Doteraz MZ schválilo projekt ako celok.  
 

13. Rôzne 
a) Schválenie finančných prostriedkov na zabezpečenie pohrebu p. Jantošku 
Primátor informoval poslancov o zomrelom p. Jantoškovi. Mesto ho muselo umiestniť 

v DV, nemal žiadnych rodinných príslušníkov, ktorí by sa o neho postarali, resp. zaplatili 
vstupný poplatok do DV. Bol to vážny klient, ktorému mesto roky zabezpečovalo 
opatrovateľskú službu. Zomrel bez akýchkoľvek úspor, lebo jeho dôchodok nestačil ani na 
pokrytie základných potrieb v DV. Keďže zomrel nemajetný, DV ho musel pochovať na 
náklady mesta. Preto sa predkladá návrh na schválenie finančných prostriedkov, ktoré boli 
použité na jeho pohreb. Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh 
na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
použitie finančných prostriedkov na výdavky spojené s pohrebom p. Jantošku vo výške 471 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 

  

 
b) Informácia o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 

Informáciu o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 predniesla ved.odd.správy MsÚ. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
Informáciu o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. 
 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 
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Po prerokovaní tohto bodu Mgr. Hanus navrhol, aby sa v bode Rôzne vypustili body c, d, a e – 
týkajúce sa odmien. Konzultoval to s viacerými poslancami. Bolo by dobré trojmesačné 
hodnotiace obdobie zväčšiť na 6 mesiacov, nakoľko sa viacerým poslancom trojmesačná lehota 
krátka na objektívne zhodnotenie práce. Interval posudzovania odmien by sa mohlo predĺžiť na 
6 mesiacov a o odmenách rokovať na MZ, ktoré bude v júni 2011. Samozrejme, % odmien 
nechce zmeniť, jedná sa len o posun obdobia hodnotenia z 3 na 6 mesiacov. Nakoľko poslanci 
súhlasili, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
odmeňovanie riaditeľky MsKS, hlavnej kontrolórky a primátora mesta v intervale 6 mesiacov. 
O najbližších odmenách sa bude rokovať dňa 9.6.2011 na riadnom zasadnutí MZ. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 

  

 
 

14. Zloženie sľubu poslanca 
 Uznesením MZ č. 23/2011 mestské zastupiteľstvo skonštatovalo a taktiež zobralo na 
vedomie uprázdnenie mandátu poslankyne PaedDr. Marty Stehlíkovej. V bode III. uznesenia č. 
23/2011 mestské zastupiteľstvo vyhlásilo nastúpenie náhradníka RNDr. Ladislava Žideka za 
poslanca MZ vo volebnom obvode 02. 
RNDr. Ladislavovi Židekovi bola zaslaná pozvánka na mimoriadne zasadnutie MZ, ktoré sa 
konalo dňa 8.2.2011. Na toto zasadnutie sa nedostavil.  
Dňa 18.2.2011 bola RNDr. Ladislavovi Židekovi opätovne zaslaná pozvánka na riadne 
zasadnutie MZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.2.2011.  Ani na toto zasadnutie sa RNDr. Židek 
nedostavil. Preto mu bola dňa 3.3.2011 opätovne zaslaná pozvánka na zasadnutie MZ, ktoré sa 
bude konať 31.3.2011. Nakoľko sa ani do konca rokovania MZ RNDr. Ladislav Židek 
nedostavil, primátor informoval poslancov o ďalšom postupe.  
Vzhľadom k tomu, že RNDr. Židek si odmietol prevziať pozvánku, je tento skutok považovaný 
za odmietnutie zloženia sľubu poslanca, a tým RNDr. Židek stráca nárok na poslanecký 
mandát. Ako ďalší náhradník je v zmysle Zápisnice Mestskej volebnej komisie v Rajci 
o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 27.11.2010 v meste Rajec je Ján 
Pekara a Jaroslav Smieško, ktorí sa umiestnili zhodne s počtom hlasov 99. Preto je 
v právomoci mestského zastupiteľstva vyžrebovať jedného z náhradníkov. Najskôr však 
primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, 
1. že RNDr. Ladislav Židek bol tretíkrát v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Rajci č. 40/2011 zo dňa 24.2.2011 pozvaný na riadne zasadnutie MZ na deň 
31.3.2011 samostatnou pozvánkou zo dňa 3.3.2011  
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2. že RNDr. Ladislav Židek si riadne zaslanú pozvánku na zasadnutie MZ na deň 
31.3.2011 neprevzal. 

3. že neprevzatie riadne zaslanej pozvánky RNDr. Ladislavovi Židekovi je považované za 
odmietnutie zloženia sľubu poslanca, čím RNDr. Ladislavovi Židekovi v zmysle § 25 
ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zaniká 
nárok na poslanecký mandát. 

 
II. berie na vedomie 
Informáciu o poradí náhradníkov za poslankyňu PaedDr. Martu Stehlíkovú v zmysle 
Zápisnice MVK o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 27.11.2010 
v meste Rajec. 
 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 

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

 Mgr. Augustín 

 
Poslanci súhlasili, aby primátor určil jedného z poslancov, ktorý vykoná žrebovanie spomedzi 
náhradníkov p. Pekaru a Smiešku. Následne primátor určil Mgr. Katarínu Čerňanskú 
a predniesol návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
žrebovanie ďalšieho náhradníka za poslankyňu PaedDr. Martu Stehlíkovú vo volebnom 
obvode 02 v meste Rajec. 
Žrebovanie vykoná Mgr. Katarína Čerňanská. 

 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr.Jonek 

 Mgr. Augustín 

 
Mgr. Katarína Čerňanská vykonala žrebovanie. Ako náhradník za PaedDr. Stehlíkovú bol 
vyžrebovaný p. Jaroslav Smieško. Následne primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
výsledok žrebovania náhradníka za poslankyňu PaedDr. Martu Stehlíkovú vo volebnom 
obvode 02. Ako náhradník bol vyžrebovaný p. Jaroslav Smieško. 
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II. vyhlasuje 
nastúpenie náhradníka p. Jaroslava Smiešku za poslanca MZ v Rajci vo volebnom obvode 02. 
 

III. ukladá 
MsÚ pozvať p. Smiešku na nasledujúce zasadnutie MZ, kde mu bude odovzdané osvedčenie 
o zvolení za poslanca a kde zloží zákonom predpísaný sľub poslanca. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Blažeková, Mgr. Baďura, 
Mgr. Augustín, Mgr.Jonek 

  

 
 
 
Týmto bodom bol ukončený program zasadnutia MZ. Primátor poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie o 20.20 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 
  Ing. Gustáv Mucha 
 
 
Zapisovateľka: Alena Uríková 
 
 


