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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 08.09.2011 

 
Prítomní: 8 
Neprítomní: 5 
 
 
 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. Peter Pekara 
  Mgr. Michal Šupka 
   
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným programom: 

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre 

šk.rok 2011/2012 a o výške príspevku a o spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec 

3. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 4 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a 
programového rozpočtu ZUŠ Rajec 
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 5 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a 
programového rozpočtu MsKS Rajec 
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 6 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a 
programového rozpočtu ZUŠ Rajec 
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 7 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a 
programového rozpočtu Mesta Rajec a ZŠ Rajec 

4. Rozbory hospodárenia k 30.6.2011 rozpočtových a príspevkových organizácií Mesta 
Rajec 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky k rozborom hospodárenia RO a PO Mesta Rajec 

5. Monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky k Monitorovacej správe mesta 

6. Správa o činnosti Mestskej polície Rajec 
7. Predaj a prenájom nehnuteľností 
8. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 25 – Mesto 

Rajec – ZŠ, ZUŠ 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 
mesta 

9. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 26 – MsKS 
10. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 27 – 

Domov vďaky Rajec 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 
DV 

11. Protokol o zverení do správy, o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Rajec 
12. Návrh Dodatku č. 1 k Smernici o postupe výkonu správy miestnych daní a postup 

Mesta Rajec ako správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov 
13. Návrh na odpísanie daňového nedoplatku za daň z nehnuteľnosti 
14. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta 
15. Interpelácie 
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16. Diskusia 
17. Rôzne 

 
Mgr. Baďura navrhol zaradiť do bodu „Rôzne“ bod „Návrhy a schvaľovanie odmien.“ 
Primátor sa spýtal, o aké odmeny ide. Zároveň Mgr. Baďuru upozornil, že poslanci mali 
k tomuto bodu obdržať písomný materiál. 
Mgr. Baďura odpovedal, že tento bod sa týka všetkých odmien, ktoré sa budú na pôde MZ 
schvaľovať. Ostatné vysvetlí pri prerokovávaní tohto bodu. 
Nakoľko už nikto nepredniesol ďalšie návrhy, primátor dal o doplnenom programe hlasovať. 
Takto doplnený program bol prijatý počtom hlasov: 
 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, Mgr. Baďura, Mgr. 
Šupka, Ing. Blažeková 

  

 
Počas rokovania o 16.08 h 
prišiel Mgr. Augustín – 
počet poslancov 9. 

 
Schválené uznesenia 
105/2011 – kontrola plnenia uznesení 
106/2011 – VZN č. 4/2011 
107/2011 – oznámenie č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 o zmene rozpočtu 
108/2011 – rozbory hospodárenia k 30.6.2011 
109/2011 – monitorovacia správa mesta 
110/2011 – správa o činnosti MsP 
111/2011 – OVS – odpredaj práčovne 
112/2011 – prenájom pozemku – p. Jasenovcová 
113/2011 – prenájom pozemku – p. Novanský 
114/2011 – zmena rozpočtu mesta RO 25/2011 
115/2011 – zmena rozpočtu MsKS RO 26/2011 
116/2011 – zmena rozpočtu DV RO 27/2011 
117/2011 – protokol o zverení do správy 
118/2011 – dodatok č. 1 k Smernici o postupe výkonu správy miestnych daní 
119/2011 – odpísanie pohľadávok 
120/2011 – správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta 
121/2011 – žiadosť o NFP – modernizácia skate parku 
122/2011 – informácia Mgr. Baďuru 
 
R o k o v a n i e  
 

1. Kontrola plnenia uznesení 
Hlavná kontrolórka mesta predniesla správu o kontrole plnenia uznesení. 
Primátor podal k plneniu niektorých uznesení vysvetlenie. 
Mgr. Augustín sa spýtal, či neboli protiprávne schválené odmeny primátorovi v júni 2011. Hl. 
kontrolórka vysvetlila právny stav veci. Poslanci schválením odmeny primátorovi mesta za 
obdobie január – máj 2011 neporušili nijaký zákon. Primátor doplnil hlavnú kontrolórku. 
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Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
1. Prehľad plnenia uznesení č. 68 - 103/2011, ktoré boli prijaté na riadnom zasadnutí MZ 

dňa 9. júna 2011. 
2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 9. júna 2011. 
3. Prehľad plnenia uznesenia č. 104/2011, ktoré bolo prijaté na zasadnutí MZ dňa 28. júla 

2011. 
 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

  

 
 

2. Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
pre šk.rok 2011/2012 a o výške príspevku a o spôsobe jeho platby na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Rajec 

 P. Záborská, ved.finančného oddelenia predniesla poslancom návrh VZN o mieste 
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Návrh tohto VZN rieši dátum, 
miesto a čas zápisu k nasledujúcemu šk. roku zákonným zástupcom a úpravu výšky finančného 
príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín v ZŠ a MŠ za obed podľa 
zverejnených finančných pásiem platných od 1.9.2011. Finančná komisia a následne mestská 
rada prerokovala návrh VZN č. 4/2011 a odporučili ho MZ na schválenie. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
VZN č. 4/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre 
šk.rok 2011/2012 a o výške príspevku a o spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

 Mgr. Augustín 
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3. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 4 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a 
programového rozpočtu ZUŠ Rajec 
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 5 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a 
programového rozpočtu MsKS Rajec 
Oznámenie o zmen rozpočtu č. 6 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a 
programového rozpočtu ZUŠ Rajec 
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 7 v príjmovej a výdavkovej čati rozpočtu a 
programového rozpočtu Mesta Rajec a ZŠ Rajec 

 Dôvody predloženia oznámení o zmene rozpočtu (ZUŠ, MsKS, Mesto Rajec) obdržali 
poslanci písomne v internom materáli. Podrobnejšie o týchto oznámeniach informovala na 
zasadnutí MZ p. Záborská, ved. finančného oddelenia. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
1. Oznámenie o zmene rozpočtu č.4 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a    

programového rozpočtu ZUŠ Rajec 
2. Oznámenie o zmene rozpočtu č.5 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a    

programového rozpočtu MsKS Rajec 
3. Oznámenie o zmene rozpočtu č.6 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a    

programového rozpočtu ZUŠ Rajec 
4. Oznámenie o zmene rozpočtu č.7 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a    

programového rozpočtu Mesta Rajec 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

  

 
 

4. Rozbory hospodárenia k 30.6.2011 rozpočtových a príspevkových organizácií Mesta 
Rajec 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky k rozborom hospodárenia RO a PO Mesta Rajec 
za I.polrok 2011 

 V zmysle uznesení MZ č. 48 – 51/2011 boli vykonané rozbory hospodárenia 
v rozpočtových a príspevkových organizácií Mesta Rajec k 30.6.2011. Správa z prerokovania 
rozborov bola písomne predložená poslancom MZ. Finančná komisia a následne mestská rada 
túto správu prerokovali a odporučili ju MZ zobrať na vedomie. Podrobnejšie o rozboroch 
hospodárenia informovala p. Záborská, ved. finančného oddelenia a primátor mesta. 
Následne primátor požiadal o odborné stanovisko hlavnú kontrolórku mesta, Ing. Sekáčovú. Jej 
odborné stanovisko obdržali poslanci MZ aj písomne. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I.         berie na vedomie 
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1. Odborné stanovisko hl. kontrolórky k rozborom hospodárenia príspevkových a 
rozpočtových organizácií Mesta Rajec za I.polrok 2011 

2. Správu z prejednania rozborov hospodárenia k 30.6.2011 rozpočtových       
a príspevkových organizácií Mesta Rajec 

 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

  

 
 

5. Monitorovacia správa programového rozpočtu za I.polrok 2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky k Monitorovacej správe mesta 

 Monitorovaciu správu prerokovala finančná komisia a následne mestská rada, ktoré ju 
odporučili zobrať na vedomie. Ved. finančného oddelenia podrobnejšie informovala poslancov 
o tejto monitorovacej správe. 
 

Počas rokovania o 16.55  
prišiel p. Matejka – počet 
poslancov 10. 

 
Následne predniesla hlavná kontrolórka odborné stanovisko k Monitorovacej správe mesta. 
V diskusii sa Ing. Pekara spýtal na kapitálové výdavky, resp. či štát vyplatil z jednotlivých 
projektov mestu všetky financie. Odpovedal mu primátor mesta. Čo sa týka rekonštrukcie 
námestia, ihneď po podpísaní dodatku, ktorý sa týka zelene, bude zo strany mesta zaslaná 
žiadosť o platbu. Počas tohto roku však platba zo strany štátu trvá cca 5 – 6 mesiacov. Do 
konca tohto roku by mali byť mestu vyplatené všetky financie zo záverečných žiadostí 
o platbu. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
1. Odborné stanovisko hl. kontrolórky k Monitorovacej správe mesta 
2. hospodárenie Mesta Rajec za I. polrok 2011 bolo podľa členenia finančného rozpočtu 

nasledovné: 
 

I. príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 1 402 053,97 €, pri plnení na 
44,6 % k upravenému  rozpočtu 3 146 303 € a výdavky bežného rozpočtu boli čerpané 
vo výške 895 367,46 €  pri plnení na 44,1 % k upravenému rozpočtu 2 030 289 €, 
s výsledkom hospodárenia  + 506 686,51 €.    

 
II. príjmy kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 53 698,82 € , pri plnení 

na 3,6 % k upravenému  rozpočtu 1 494 986 € a výdavky kapitálového rozpočtu boli 
čerpané vo výške 1 266 106,09 €, pri plnení na 63,3 % k upravenému rozpočtu 
2 001 060 €, s výsledkom hospodárenia   - 1 212 407,27 €. 
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III. príjmové finančné operácie boli realizované v čiastke 1 263 783,83 €, na 60,1 % 
k upravenému rozpočtu 2 103 618 €,  výdavkové finančné operácie vo výške   47 
710,06 € pri plnení na 2,9 % k upravenému rozpočtu 1 651 073 €. 

 
3. monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec k 30.6.2011 

 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

  

 
 

6. Správa o činnosti Mestskej polície Rajec 
 Poslanci písomne obdržali Správu o činnosti MsP Rajec. Na zasadnutie MZ bol 
pozvaný náčelník MsP, p. Šimkulič, ktorý o tejto správe podrobnejšie informoval. 
Ing. Blažeková sa spýtala, či MsP neuvažuje o rozdaní reflexných prvkov pre starších ľudí, 
ktorí chodia v ranných ako aj vo večerných hodinách na bohoslužby. 
Primátor prisľúbil, že mesto zakúpi cca 200 reflexných štítkov a rozdajú to starším občanom. 
Doteraz sa vybavením reflexných prvkov riešili len žiaci na základných školách. 
 

Počas rokovania o 17.20 h 
prišiel Ing. Mucha –počet 
poslancov 11. 

 
Mgr. Šupka sa p. Šimkuliča spýtal, koľko prípadov porušenia VZN 1/2011 – zákaz požívania 
alkoholu na verejne prístupných miestach, riešili príslušníci MsP. P. Šimkulič uviedol, že MsP 
riešila viacero prípadov, mladiství boli upozornení, bolo to taktiež riešené prostredníctvom 
MsÚ. Plnoletým občanom bola uložená bloková pokuta. 
Primátor  doplnil informáciu p. Šimkuliča. Prvé dva týždne sa monitorovali detské ihriská, 
areály škôl a pod. Následne sa pristupovalo k sankciám za porušenie VZN. 
Mgr. Hanus sa spýtal, aké miesta vyhľadávajú mladiství, ktorí požívajú alkohol ktoré sú teraz 
také miesta, kde zdržiavajú mladiství požívajúci alkohol. P. Šimkulič uviedol, že teraz sa 
mladiství často zdržiavajú za benzínovou pumpou, pri elektrárni, nad cintorínom a podobne. 
Mgr. Augustín sa spýtal, či sa bude pokračovať v aktivite na prechode pre chodcov. P. 
Šimkulič odpovedal, že dozor na prechode robí MsP pravidelne každé ráno. 
Ing. Pekara sa spýtal na akciu z 29.augusta, kedy istí aktivisti obaľovali bustu Dr. Ďurčanského 
toaletným papierom – či nedošlo k porušeniu zákona a ako zasiahla MsP. 
P. Šimkulič  odpovedal, že postup, ktorí zvolili príslušníci MsP pri riešení tejto akcie, bol 
navrhnutý zo strany štátnej polície. Aktivisti boli upozornení na porušovanie zákona, dotyční 
boli legitimovaní, budú riešení blokovou pokutou zo strany štátnej polície. 
Primátor doplnil informácie - konanie, ktoré robili pri buste Ďurčanského, bolo v rozpore 
s oznámením o zhromaždení občanov, ktoré bolo zaslané na MsÚ. V zmysle zákona 
o zhromažďovacom práve toto porušili a taktiež porušili to, že spôsobili neporiadok na 
verejnom priestranstve. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Mestskej polície v Rajci za rok 2010 prednesenú náčelníkom MsP p. Jurajom 
Šimkuličom. 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

  

Primátor poďakoval p. Šimkuličovi za prednesenie správy, následne p. Šimkulič odišiel 
z rokovacej miestnosti. 
 
 

7. Predaj a prenájom nehnuteľností 
a)  Odpredaj práčovne 

 Primátor informoval, že na MsÚ bola doručená žiadosť na odkúpenie práčovne. Bc. 
Tomčíková, ved. odd. výstavby podrobnejšie informovala o predložených podmienkach na 
podávanie návrhu/ponuky na budovu práčovne. Mestská rada tento návrh prerokovala a 
odporučila ho MZ na schválenie. Dvaja záujemcovia si budovu už boli prezrieť. 
Primátor dodal, že otváranie obálok s návrhom ceny za budovu práčovne, bude 6.10.2011 
o 14.00 h. Do výberovej komisie boli navrhnutí primátor mesta, Bc. Tomčíková a p. Záborská. 
Primátor sa zároveň spýtal poslancov, či má niekto záujem o členstvo v tejto výberovej 
komisii. Nikto z poslancov sa však neprihlásil. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo: 

I. schvaľuje 
v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9, ods. 2 pís. b) 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie 
kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva domu č.s. 1084 a ním zastavaného pozemku parcela 718 
KNC , druh zastavané plochy  a nádvoria o výmere 100 m2 v k.ú. Rajec. 

 
II. ukladá 

zverejniť Podmienky OVS podľa schválených lehôt na zverejnenie 
 

III. určuje 
za členov výberovej komisie: Ing. Ján Rybárik, Bc. Júlia Tomčíková, Tatiana Záborská 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, Mgr. Baďura, Mgr. 
Šupka, Ing. Blažeková, Mgr. 
Augustín, p. Matejka, 
Ing.Mucha 
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b) Prenájom pozemku – p. Jasenovcová, p.Novanský 
 MZ v Rajci prijalo uznesením č. 1/2011 zo dňa 20.1.2011  časti IV.    riešiť pozemky č. 
1832/5 a1832/4 KNC formou nájmu.  Uznesenie je v riešení. MR na svojom zasadnutí dňa  
2.6.2011 odporučila: 
- uplatniť pri prenechaní pozemku parcela č. 1832/5 a 1832/4 KNC formu osobitného zreteľa 
- zverejniť zámer prenechania pozemkov do nájmu v zmysle zákona o majetku obcí 
- vykonať prieskum cien nájmu. 
Bol vykonaný prieskum cien na základe zverejnených VZN miest a obcí a z nich boli vybrané 
niektoré mestá. Bc. Tomčíková, ved. odd. výstavby podrobnejšie informovala o tomto 
vykonanom prieskume. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
nájom pozemku parcela č.1832/5 KNC o výmere  608 m2 vytvorenej z neknihovanej parcely  
v zmysle geometrického plánu č. 1/2001 overeného SK Žilina dňa  29.10.2001 pod č. 1524/01 
nachádzajúceho sa v intraviláne mesta k.ú. Rajec pre žiadateľa  Ing. Katarínu Jasenovcovú 
a manžela, bytom Rajec Obrancov mieru č. 387 za cenu 0,05 €/m2/rok s uplatnením zákona  
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a, ods. 9, pís. c/ nájom hodný 
osobitného zreteľa, ktorý spočíta v tom že: 

- pozemok parcela č. 1832/5 KNC je súčasťou jednej záhrady, kde časť záhrady parcela 
č. 1822/15 je vo vlastníctve  žiadateľov, vlastníctvo je evidované na SK Žilina  zapísané 
na LV č. 2364, 

- pozemok parcela č. 1832/5 KNC  žiadatelia užívajú  v dobrej viere od roku 2005 
nerušene,  ich užívaní ich doteraz nikto nerušil,  pred rokom 2005 užívali parcelu 
rodičia p. Jasenovcovej a tak isto  ich v užívaní nikto nerušil. 
 
II. konštatuje, 

že  zámer o prenechaní pozemku do nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na 
internetovej stránke mesta od 25.8.2011  do 8.9.2011. 
 

III. ukladá 
žiadateľovi strpieť na pozemku vzdušné vedie NN, umožniť prístup k eletroenergetickému 
zariadeniu z dôvodu odstraňovania  porúch, havárie a vykonania údržby podľa stanoviska 
z 06.09.2010 pod č. P29902010080321 vydané SSE – distribúcia , a.s. Žilina. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, Mgr. Baďura, Mgr. 
Šupka, Ing. Blažeková, Mgr. 
Augustín, p. Matejka, 
Ing.Mucha 
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Následne primátor predniesol ďalší návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
nájom pozemku parcela č.1832/4 KNC o výmere 74 m2 vytvorenej z neknihovanej parcely  
v zmysle geometrického plánu č. 1/2001 overeného SK Žilina dňa  29.10.2001 pod č. 1524/01 
nachádzajúcej sa v intraviláne mesta k.ú. Rajec pre žiadateľa  Novanský Vladimír a manželka 
Hana rod. Šindlerová, bytom Rajec Obrancov mieru č. 387 za cenu 0,05 €/m2/rok s uplatnením 
zákona  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a, ods. 9 pís. c/ nájom 
hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíta v tom, že: 

- pozemok parcela č. 1832/4 KNC je súčasťou jednej záhrady, kde časť záhrady parcela 
č. 1822/14 je vo vlastníctve  žiadateľov, vlastníctvo je evidované na SK Žilina  zapísané 
na LV č. 2363, 

- pozemok parcela č. 1832/4 KNC  žiadatelia užívajú  v dobrej viere od roku 2001 
nerušene,  ich užívaní ich doteraz nikto nerušil. 
 
II. konštatuje, 

že zámer o prenechaní pozemku do nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na 
internetovej stránke mesta od 25.8.2011  do 8.9.2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

  

 
 

8. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 25 – 
Mesto Rajec – ZŠ, ZUŠ 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu mesta 
P. Záborská, ved.finančného oddelenia podrobne informovala o návrhu zmeny rozpočtu 

a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011. 
 Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh zmeny rozpočtu a 
programového rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 25 a odporučili ho MZ na schválenie. 
 

Počas rokovania o 18.00 
prišiel Mgr. Jonek – počet 
poslancov 12. 

 
Odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu predniesla hlavná kontrolórka mesta. Odporučila 
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 25/2011 schváliť. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 25/2011 
 

II. schvaľuje 
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 rozpočtovým opatrením č.  
25/2011. 
 
 

  Rozpočet mesta Rajec na rok 2011 - rozpočtové opatrenie č. 25  
Bežný, kapitálový rozpočet - sumarizácia Schválený Schválené Návrh Návrh 

Rozpočet  Rozpočtové  Zmena Rozpočtové  

na rok 2011 opatrenie  opatrenie 

v EUR č. 24 v EUR č. 25 

Bežné príjmy spolu: 3 029 368 3 205 756 2 598 3 208 354

Bežné výdavky spolu: 3 028 563 3 143 216 31 741 3 174 957

Schodok/prebytok  

bežného rozpočtu: 805 62 540 -29 143 33 397

Kapitálové príjmy spolu: 1 487 986 1 494 986 68 577 1 563 563

Kapitálové výdavky spolu:  1 810 270 1 999 459 -15 000 1 984 459

Schodok/prebytok  

kapitálového rozpočtu: -322 284 -504 473 83 577 -420 896

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 4 517 354 4 700 742 71 175 4 771 917

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 4 838 833 5 142 675 16 741 5 159 416

Schodok/prebytok -321 479 -441 933 54 434 -387 499

F I N A N Č N É   O P E R Á CI E *  

Príjmy* 1 973 138 2 103 618 -51 364 2 052 254

Výdavky* 1 651 073 1 651 073 -1 364 1 649 709

Schodok/prebytok 322 065 452 545 -50 000 402 545

Výsledok hospodárenia 586 10 612 4434 15 046
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov. 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 2 
Ing. Pekara, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, Mgr. Baďura, Mgr. 
Šupka, Ing. Blažeková, p. 
Matejka, Ing.Mucha 

 Mgr. Augustín, Mgr. Jonek 

 
Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor v zmysle rokovacieho poriadku 15-minútovú 
prestávku (od 18.15 h – 18.30 h). 
Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 12 poslancov. 
 
 

9. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 26 – 
MsKS, odborné stanovisko hl. kontrolóra k RO č. 26/2011 

 Vzhľadom na otvorenie letného tábora a zabezpečenie detí z MŠ počas letných 
prázdnin bol navýšený príjem v rozpočte MsKS o 235 €. Toto je potrebné zakomponovať do 
rozpočtu MsKS v príjmovej a výdavkovej časti. 
Hlavná kontrolórka predniesla odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu RO č. 26/2011, ktorý odporučila schváliť. 
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 RO č. 
26/2011 
 
 II. schvaľuje 
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 MsKS vo výdavkovej  
a príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 26/2011 vo výške 235 €. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

  

 
 

10. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 27 – 
Domov vďaky Rajec 
Odborné stanovisko hl. kontrolorky k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu DV 
P. Záborská, ved. finančného oddelenia predniesla poslancom návrh zmeny rozpočtu 

DV na rok 2011. Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh zmeny rozpočtu 
a programového rozpočtu DV rozpočtovým opatrením č. 27 a odporúča ho MZ schváliť. 
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Hlavná kontrolórka predniesla odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu RO č. 27 – DV a taktiež ho odporučila na schválenie. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu Domova 
vdaky Rajec rozpočtovým opatrením č. 27/2011. 
 

II. schvaľuje 
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky Rajec rozpočtovým 
opatrením č. 27/2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

  

 
 

11. Protokol o zverení do správy, o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Rajec 
P. Záborská, ved.finančného oddelenia predniesla poslancom návrh Protokolu o zverení do 

správy, o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Rajec. Po ukončení projektu rekonštrukcia ZŠ, 
jeho dofinancovaní a zaradení do majetku mesto navrhuje zveriť do správy tento majetok 
Základnej škole, ul. Lipová, Rajec. Preto bolo potrebné vypracovať Protokol o zverení do 
správy, o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Rajec. 
Finančná komisia a následne mestská rada protokol o zverení do správy, o odovzdaní a 
prevzatí majetku Mesta Rajec prerokovali a po doplnení ho odporúčajú MZ na schválenie. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
Protokol o zverení do správy, o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta Rajec. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, p. 
Špánik, Mgr. Baďura, Mgr. 
Šupka, Ing. Blažeková, p. 
Matejka, Ing.Mucha, Mgr. 
Jonek, Mgr. Augustín 
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 12. Návrh Dodatku č. 1 k Smernici o postupe výkonu správy miestnych daní a postup 
Mesta Rajec ako správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov 

P. Záborská, ved. finančného oddelenia predniesla poslancom návrh Dodatku č. 1 
k Smernici o postupe výkonu správy miestnych daní a postup Mesta Rajec ako správcu dane 
pri vymáhaní daňových nedoplatkov. Tento návrh dodatku prerokovala finančná komisia a 
následne MR, ktoré ho odporúčajú MZ schváliť. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Smernici o postupe výkonu správy miestnych daní a postup Mesta Rajec ako 
správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

  

 
 

13. Návrh na odpísanie daňového nedoplatku za daň z nehnuteľností 
V úvode tohto bodu p. Záborská, ved. finančného oddelenia oboznámila poslancov so zákonom 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v platnom znení, konkrétne odpísanie daňových 
nedoplatkov. Nejedná sa o odpustenie pohľadávok, ale len o ich odpísanie v účtovníctve. 
Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh na odpísanie daňového 
nedoplatku za daň z nehnuteľností a odporúčajú ho MZ schváliť. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
odpísanie pohľadávok za daň z nehnuteľnosti  vo výške 10 324,22 €. 
 

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

  

 
14. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta 
Hlavná kontrolórka informovala poslancov o uskutočnených kontrolách za obdobie jún – 

august 2011. 
Mgr. Baďura sa spýtal na podanie sťažnosti, ktorá nemá v zmysle zákona všetky náležitosti 
a nie sú doplnené ani po vyzvaní. Či sa takáto sťažnosť odloží a už sa ku nej nikto nevráti, 
resp. či sa pri tej istej sťažnosti musí dať sťažnosť nová. 
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Hl. kontrolórka vysvetlila postup, ktorý je potrebné dodržať v zmysle zákona o sťažnostiach. 
Ak raz bola sťažnosť odložená, v tej istej veci musí byť podaná nová sťažnosť. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
 
Správu hlavnej kontrolórky mesta Rajec o výsledku uskutočnených kontrol za mesiace jún – 
august 2011. 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

  

 
 

15. Interpelácie 
 Mgr. Baďura sa spýtal, v akom stave je obchvat Rajca. 
Primátor odpovedal, že investorom je SSC, mesto bolo iniciátorom tohto obchvatu. Vzhľadom 
na finančný stav, keď SSC investičný útvar nemá ani takmer na dopravné značenie, tak všetky 
investičné akcie, resp. väčšina investičných akcií bola pozastavená. 
Mgr. Baďura poukázal na to, že v roku 2009 boli na obchvat vyčlenené peniaze zo štátu. 
Primátor uviedol, že toto je pravda, ale neskôr boli stiahnuté kvôli finančnej kríze. Mesto bolo 
nápomocné pri doručovaní zmlúv o budúcich zmluvách, zmluvy boli odovzdané na 
investorskom útvare, ale problém je vo financiách. 
Mgr. Baďura sa spýtal, že v prípade, že by sa teraz našli peniaze, či je všetko pripravené na 
jeho realizáciu. 
Primátor odpovedal kladne. Keď už budú prevažne zazmluvnené pozemky, SSC môže žiadať 
o vydanie stavebného povolenia. Územné rozhodnutie, ktoré bolo pôvodne vydané, malo určitú 
platnosť, pri jej ukončení vyzývame stavebníkov, aby si toto územné rozhodnutie predĺžili. 
 
 Mgr. Jonek sa spýtal, koľko sa predpokladá, že bude trvať kanalizácia na ul. 
Partizánskej. 
Primátor odpovedal, že v septembri sa už má cesta asfaltovať. Nemôžu si dovoliť naťahovať 
čas – sú podnety občanov, aby sme to preverili, iniciovali – je to cesta I.triedy. 
P. Albert navrhol, či by sa v úseku, kde sa kanalizácia vykonáva, nenaprojektoval alebo 
neurobil chodník pre občanov (z materiálu, ktorý ostal z námestia). Je to aj príjazdová cesta. 
Keď sa bude asfaltovať, aby sa pamätalo aj na chodník, resp. obrubník. 
Primátor upozornil, že chodník môže ísť len tesne popred domy, nie vedľa cesty. Chodník je 
možné urobiť v úseku od „Omar baru“ po potôčik Turbínka, ale nad Turbínku to bez povolenia 
SSC nie je možné vykonať. Je tam plyn a pod., je to komplikovaný projekt, ktorý sa nedá 
vybaviť v krátkom čase (môže to trvať aj jeden rok). Primátor zároveň navrhol, aby sa táto 
akcia, resp. vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník, naplánovala do rozpočtu 
budúceho roka. 
P. Špánik sa spýtal, kto dá do pôvodného stavu park, pretože vodárne upravovať nechcú.  
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Primátor uviedol, že park musia dať do pôvodného stavu. Za rozkopové povolenie vodárne 
zaplatili poplatok a tam je presne stanovené, za akých podmienok môžu rozkopať a do akého 
stavu to musia dať. Je tam stanovená lehota cca 24 mesiacov, počas ktorých sú povinní 
opravovať. 
Mgr. Baďura sa spýtal, či je podpísaný časový harmonogram ukončenia prác pre tú firmu. 
Primátor odpovedal, že do 31.12.2011 musia byť ukončené všetky práce. S týmto termínom je 
zmluva podpísaná. 
Mgr. Baďura navrhol, aby sa počas prašnosti tento úsek cesty (ul. Partizánska) polieval. 
Primátor odpovedal, že zatiaľ taká požiadavka zo strany občanov nebola, takže mesto toto 
neriešilo. Nie je však problém zabezpečiť polievanie tohto úseku. 
 
 Mgr. Augustín požiadal o dodanie stojanov na bicykle, ktoré boli v minulosti pôvodne 
umiestnené na námestí, pred cirkevnú školu a ku fare. 
Primátor uviedol, že mesto všetky pôvodné stojany, ktoré vlastnilo, rozdalo a aj cirkevnej 
škole.  
  
 Mgr Baďura navrhol, aby sa pôvodné lavičky z námestia dali pred cirkevnú školu. 
Primátor odpovedal, že firma Mepura dodala stojany pod lavičky, keď bude čas, mesto ich 
bude betónovať. Je tu však aj požiadavka dať lavičky na cintorín. Taktiež boli osadené lavičky 
pred klub dôchodcov, pred Pk a pod. 
 
 Ing. Blažeková poukázala na to, že na Obr. mieru v MŠ sú kovové preliezky, 
v niektorých mestách ich rozpaľujú a likvidujú, pretože nespĺňajú európske normy čo sa týka 
materiálu, z ktorého boli zhotovené. 
Primátor informoval, že mesto neustále chodia kontrolovať pracovníci z hygieny, zatiaľ mestu 
tieto preliezky nezakázali. 
 
 Ing. Blažeková sa spýtala na káblovú televízia, resp. na info kanál, kde sú neaktuálne 
informácie. Požiadala o jeho aktualizáciu. 
Primátor odpovedal, že mesto preverí, či tento info kanál funguje. 
 
 Ing. Blažeková požiadala o označenie stojanu na pitnú vodu, ktorý je umiestnený na 
námestí. 
Primátor odpovedal, že toto označenie bude zadané oddeleniu výstavby. 
 
 Mgr. Hanus uviedol, že na sídlisku Sever bol osadený stĺp na osadenie kamery pri 
gymnáziu, ale zatiaľ je bez kamery. 
Primátor odpovedal, že tento stĺp bol osadený na sídlisku sever a taktiež na sídlisku juh osadil 
dodávateľ kamerového systému z vlastnej iniciatívy. Mesto totiž predpokladalo, že bude 
schválený projekt týkajúci sa kamerového systému. Keďže tento projekt schválený nebol, stĺpy 
sú osadené, sú tam naťahané káble, ale treba dodať kamery a ich spojazdnenie (hardver a pod.). 
Mesto musí preveriť možnosť financovania kamier, tieto financie budú naplánované v rozpčte 
na budúci rok. 
 
 Mgr. Jonek uviedol, že nebol dostatočný počet toaliet na Veľký rajecký deň. Tých 5, 
ktoré boli objednané, bolo málo.  
Primátor  spolu s riaditeľkou MsKS vysvetlili vzniknutú situáciu. Pred Veľkým rajeckým 
dňom prebiehali rokovania s p. Uhlárikom, zástupcom Maratón klubu Rajec. P. Uhlárikovi 
bolo vysvetlené, že mesto zabezpečí v počte 5 ks suché toalety (ako odporučila hygiena), ale 
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pre športovcov si má suché toalety zabezpečiť Maratón klub Rajec. P. Uhlárik na rokovaní 
povedal, že on žiadne suché toalety nepotrebuje, pretože on má zabezpečené toalety na ZŠ, ul. 
Lipová. Stalo sa však to, že tesne pred štartom všetci športovci chodili do suchých toaliet, ktoré 
zabezpečilo mesto. Keby bol Maratón klub Rajec zabezpečil ďalších 5 toaliet, bolo by ich 
dostatok. 
Primátor dodal, že mesto dá návrh na budúci rok – maratóncom mesto objedná 5 ks suchých 
WC (jeden záchod stojí 100 €) a o to menší príspevok im bude poskytnutý na ich činnosť. 
Mesto sa im nestará do toho, koľko štartovného vybrali, ale suché WC, ktoré mesto 
zabezpečilo, využívali takmer všetci športovci. Vzhľadom na takéto problémy im na budúci 
rok bude znížený príspevok o 500 € a tieto dá mesto na zabezpečenie suchých WC. 
Ing. Pekara súhlasil s primátorom, dodal, že príspevok zo strany mesta nie je malý. 
P. Záborská informovala, že je v príprave materiál, kde je presne vyčíslené, koľko stojí mesto 
Veľký rajecký deň. Po jeho prečítaní si poslanci sami urobia úsudok, koľko finančných 
prostriedkov sa skutočne poskytne Maratón klubu Rajec. 
 
 Ing. Pekara sa spýtal na prevádzku MŠ na ul. Mudrochova, resp. či sa nedal dodržať 
termín 1.9.2011. Aké boli dôvody na jeho nedodržanie. 
Primátor odpovedal, že dôvodom boli projekty, ešte 31.7.2011 nemalo mesto dokončený 
projekt. Preto sa podpisovala zmluva s dodávateľom až 15.8.2011. Termín dokončenia bol 
5.9.2011. Boli tam práce aj mimo projektovej dokumentácie (napr. koberec bol prilepený, 
nemohol tam zostať, musela sa tam dať nová guma – odporúčanie hygieny). Hygienička tam 
bola dnes (8.9.2011), v pondelok (12.9.2011) bude vydané kolaudačné rozhodnutie a v stredu 
sa môže začať vyučovať. 
Informáciu primátora doplnil p. Špánik. 
 

16. Diskusia 
 Mgr. Jasenovcová, riaditeľka DV uviedla, že minulý rok si DV0 postavil altánok, ale 
nedá sa ku nemu dobre prejsť s vozíkmi, nie je tam dobrý terén. Taktiež to vadí starkým. 
Požiadala, či by sa mohla poskytnúť zámková dlažba o rozmeroch cca 18 m x 1,2 m, aby sa 
tam položila. 
Primátor sa spýtal, kto bude osádzať túto dlažbu. 
Mgr. Jasenovcová odpovedala, že túto úlohu by zadala údržbárovi z DV. 
Primátor prisľúbil dodanie tejto zámkovej dlažby. 
 
 Mgr. Jasenovcová ďalej poďakovala za odmenu. Dodala, že poslanci nepoznajú 
zariadenie DV, tých ľudí, čo tam pracujú, čo tam žijú. Preto všetkých poslancov pozvala na 
návštevu zariadenia DV. 
 
 P. Tordová, riaditeľka MsKS podala podrobnejšiu informáciu k detskému táboru, ktorý 
sa organizoval v MŠ. Uviedla, že do tábora bolo prihlásených 8 detí, z celého mesiaca júla 
však plný počet 8 detí bol naplnený len 4 dni. 
 

17. Rôzne 
a) Žiadosť o NFP 

 Mesto Rajec sa chce zapojiť do programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR. Jedná sa 
o modernizáciu skate parku Rajec. K tomuto je potrebné uznesenie MZ v tom znení, ako bol 
poslancom písomne predložený. 
Ing. Pekara sa spýtal, či mesto bude hradiť len uvedenú výšku finančných prostriedkov. 
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Primátor odpovedal, že tých navrhovaných 5% (6 414,- €) bude zahrnutých v rozpočte 
budúceho roka. 
Ing. Pekara uviedol, že nie je to až tak málo financií, ale oproti celkovej výške toho projektu je 
to dobré a mesto by malo do tohto projektu ísť. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 05/FMP v súlade s Operačným 

programom cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 
za účelom realizácie projektu „Modernizácia skate parku Rajec – podpora 
netradičných foriem cestovného ruchu“, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP, 
c) spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 6414,71 €, celkové náklady na 

mikroprojekt sú 39 944,12 €. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

 Mgr. Augustín 

 
b) odmeny 

Mgr. Baďura uviedol, že podľa jeho názoru poslanci neschvaľujú odmeny, ale matematický 
prepočet týchto odmien. Navrhol, aby sa pri odmenách uvádzali aj konkrétne sumy. Zároveň 
navrhol, aby sa schvaľovanie odmien dalo ako bod neverejný. 
Primátor ho upozornil, že pokiaľ dá poslanec nejaký návrh, musí vedieť, či je to legislatívne 
v poriadku. Každá RO a PO má svoj poriadok odmeňovania. Tento bod nie je pripravený, je 
potreba legislatívne toto zosúladiť – pripraviť dodatky k odmeňovacím poriadkom. Je potrebné 
presne povedať, čo sa v jednotlivých odmeňovacích poriadkoch mení. Dodal, že v daný deň, 
kedy sa odmeny schvaľujú, nikto nevie, koľko presne táto odmena bude, nakoľko jej výšku 
ovplyvňujú viaceré faktory (PN, iné prekážky v práci, dovolenka a pod.). Môžeme vedieť len 
to, aká môže byť maximálna výška odmeny. Nedá sa to navrhnúť konkrétnou sumou. 
Hl. kontrolórka uviedla príklad, že ak sa schváli konkrétna suma odmeny, mzdárke to 
percentuálne vyjde inak a už nastane rozpor v plnení uznesenia. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
iniciatívu Mgr. Baďuru ohľadom výšky odmien. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

  

         
V závere rokovania primátor informoval o potravinovej pomoci. 
 
Prerokovaním tohto bodu bol vyčerpaný program zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
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   H a n u s 
                 zástupca primátora mesta 
 
  
         Mgr. Jozef   P a u k o 
                prednosta MsÚ Rajec 
Overovatelia: Ing. Peter Pekara 
  Mgr. Michal Šupka 
 
 
Zapisovateľka: Alena Uríková 
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