
UZNESENIA  V  ROKU  1993 
 
 
 
UZNESENIE Č.1/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

presun správy skládky PDO Šuja a skládky Baranová (asanačné a výkopové materiály) z MsÚ na 
TS mesta Rajec včítane pracovníkov 

        T: január 1993 
        Z: primátor mesta 
            Ing. Zafka – riad. TS 

 
II. UKLADÁ 

riaditeľovi TS spolu s MsÚ – odd. finančným a výstavby 
dopracovať ekonomické zhodnotenie a kalkulácie do nasledujúceho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva 

 
III. SCHVAĽUJE 

kúpu kompaktora pre skládku PDO Šuja formou leasingu 
 
 
UZNESENIE Č. 2/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

odmeny poslancom a členom komisií za II. polrok 1992 podľa odmeňovacieho poriadku mesta 
Rajec podľa  účasti na MZ a práce v komisiách 
 

II. SCHVAĽUJE 
odmenu primátorovi mesta a hlavnému kontrolórovi mesta za IV. Štvrťrok 1992 v plnej výške podľa 
odmeňovacieho poriadku mesta 

 
III. UKLADÁ 

vedúcej finančného odd. p. Bajzíkovej  
vyplatenie odmien vo výplatnom termíne december 1992 

 
 
UZNESENIE Č. 3/93 
 
I. UKLADÁ 

hlavnému kontrolórovi mesta 
a) vykonať kontrolu správnosti úhrady poplatkov z predaja alkoholických a tabakových výrobkov 

v mesiaci január 1993 
b) predložiť plán kontrol na prvý polrok r. 1993 
c) predložiť správu za prenájom nebytových priestorov na najbližšom MZ 

 
 



 
UZNESENIE Č. 4/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

a) Ing. Gažovú za členku komisie KOVP spätne za celý rok 1992 
b) Júliu Jančovičovú za členku komisie bytovej, obchodu a cestovného ruchu spätne za celý rok 

1992 
 
 
UZNESENIE Č. 5/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

zníženie poplatkov z predaja alkoholických a tabakových výrobkov za r. 1992 o 1 % pre p. Pavla 
Jurického, lebo zabezpečuje kompletné stravovanie 

 
 
UZNESENIE Č. 6/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

vzdanie sa poslaneckého mandátu MUDr. Radmily Jaňovej z dôvodu zmeny trvalého pobytu, ktorý 
už nemá v Rajci 
 

II. ODVOLÁVA 
MUDr. Jaňovú z funkcie predsedu sociálno-zdravotnej komisie 
 

III. VOLÍ 
MUDr. Rybárika za predsedu sociálno-zdravotnej komisie 

 
 
UZNESENIE Č. 7/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE, 

že Ing. Gabriela Dubcová v zmysle zákona o voľbách SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí a v zmysle zákona SNR č. 481/92 Zb. o obecnom zriadení v úplnom znení sa stáva 
poslancom Mestského zastupiteľstva Rajec po poslancovi, ktorý sa vzdal mandátu 

 
II. SCHVAĽUJE 

Ing. Gabrielu Dubcovú za členku komisie finančnej a správy mestského majetku 
 

III. ODVOLÁVA 
z funkcie pokladníka mesta Alenu Škorvánkovú dňom 1. 2. 1993 
 

IV. MENUJE 
do funkcie pokladníka mesta Alenu Majerčíkovú dňom 1. 2. 1993 
 

V. UKLADÁ 
vedúcej odd. správneho 
 zabezpečiť riadne odovzdanie a prebratie funkcie pokladníka mesta  



  T: ihneď 
UZNESENIE Č. 8/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

rozbory hospodárskych výsledkov TSMR za rok 1992 
 

II. SCHVAĽUJE 
1. že prebytok hospodárenia TSMR 1,014.750,- Sk je príjmom mesta pre rok 1993 
2. zmenu  charakteru  TSMR   z   rozpočtovej  organizácie   na  príspevkovú  organizáciu  dňom  

1. 1. 1993 
3. vyplatenie celoročných odmien riaditeľovi TSMR v plnej výške 
 

III. UKLADÁ 
1. primátorovi mesta a riaditeľovi TSMR  

zabezpečiť prechod organizácie v zmysle I/2 
2. riaditeľovi TSMR 

zabezpečiť likvidáciu pohľadávok a záväzkov za r. 1992, t.j. príjem 1,014.750,- Sk a záväzky 
podľa skutočnosti  

     T: 30. 6. 1993 
 
 
UZNESENIE Č. 9/93 
 
I. KONŠTATUJE, že 

materiál na sklade v TSMR je vo výške 468.383,09 Sk 
 

II. SCHVAĽUJE 
1. predaj materiálu Technickým službám vo výške 214.516,55 Sk, ktoré sa stanú príjmom mesta 

pre r. 1993 
2. že materiál vo výške 253.866,54 Sk bude pomocne evidovaný na MsÚ a zabudovaný v akciách 

mesta 
 

III. UKLADÁ 
riaditeľovi TSMR  
nepotrebný materiál zlikvidovať účtovne i fyzicky 

    T: 28. 2. 1993 
 
 
UZNESENIE Č. 10/93 
 
I. RUŠÍ 

Nariadenie MZ Rajec o mzdových pomeroch zamestnancov Technických služieb mesta Rajec 
v znení schválenom uznesení č. 114/92 zo dňa 20. 8. 1992 
 

II. SCHVAĽUJE 
Nariadenie MZ Rajec o mzdových pomeroch zamestnancov TSMR zo dňa 4. 2. 1993 – materiál 
priložený 

 



UZNESENIE Č. 11/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

rozbor činnosti a hospodárenia organizácie MsKS za rok 1992 
 

II. SCHVAĽUJE 
1. rozbor činnosti a hospodárenia MsKS za rok 1992 
2. prémiové ukazovatele riaditeľke MsKS a vyplatenie celoročných odmien v plnej výške 
3. štatút MsKS s platnosťou od 1. 1. 1993 

 
 
UZNESENIE Č. 12/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

rozbory hospodárskej činnosti Bytového podniku Rajec za r. 1992 
 

II. SCHVAĽUJE 
1. rozbor hospodárskej činnosti Bytového podniku Rajec za r. 1992 
2. splnenie prémiových ukazovateľov riaditeľa Bytového podniku Rajec a vyplatenie celoročných 

odmien v plnej výške 
 
 
UZNESENIE Č 13/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE A SCHVAĽUJE 

správu o stave majetku mesta Rajec vypracovanú na základe fyzických inventarizácií vykonaných 
ku dňu 30. 11. 1992 

 
 
UZNESENIE Č. 14/93 
 
I. UKLADÁ 

 primátorovi mesta 
 vypracovať kritéria hmotnej zainteresovanosti riaditeľov TSMR, MsKS, Bytového podniku 
a Domova vďaky na r. 1993 

        T: III/93 
 
 
UZNESENIE Č. 15/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

príjmy mesta za r. 1992 
 

II. SCHVAĽUJE 
celkové výdavky 35,109 tis. Sk podľa priloženého rozpisu 

 
 



UZNESENIE Č. 16/93 
 
I. NESÚHLASÍ 

s vyplatením odmien za zozbieranie dotazníkov „Rajec – slovenské brundtlandské mesto“ 
 
 
UZNESENIE Č. 17/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu o finančných nákladoch rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice vo výške 600 tis. Kčs firmou 
Petija 

 
 
UZNESENIE Č. 18/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

zámenu majetku budovy školy a pozemku (prevod zo Školskej správy II na Mesto Rajec) za 
novostavbu gymnázia na Lipovej ulici (prevod z Mesta Rajec na Školskú správu II) 

 
 
UZNESENIE Č. 19/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

rozbor   prevádzky a  kalkulácií   úložného a  poplatok  za  zneškodnenie  odpadu  v  zmysle   zák.  
č. 238/1991 Zb. o odpadoch 
 

II. SCHVAĽUJE 
1. cenu za uloženie a zneškodnenie odpadu nasledovne: 

PDO – občania, zdravotníctvo, školstvo, sociálne a cirkevné ustanovizne – za 1m3 – 50,- Sk – 
platia obce 
PDO – podniky a podnikatelia – za 1 m3 – 70,- Sk 
priemyselný odpad – za 1 m3 – 200,- Sk 

2. k tejto cene budú započítané daňové a poplatkové povinnosti 
3. v prípade zmeny vstupných nákladov bude cena upravená príslušným koeficientom 
4. cenu za vývoz 110 l nádob pre občanov mesta Rajec 200,- Sk 

  pre občanov Šuja 180,- Sk 
5. príspevok mesta Technickým službám sumu presahujúcu výšku 200,- Sk, resp. 180,- Sk 

 
III. UKLADÁ 

1. riaditeľovi TSMR 
a) predložiť prehodnotenú kalkuláciu po skončení I. polrok 1993 
b) dodržať schválené ceny pri uzatváraní HZ 

2. zabezpečiť odvod na MsÚ vo výške úrokovej a úverovej splátky na rok 1993 po odpočítaní 
združených prostriedkov mesta tj. 350.000,- Sk (pri súčasných kalkuláciách splácania úveru to 
činí 550 tis. Sk za r. 1993), v štvrťročných splátkach vždy do konca príslušného štvrťroka. 

 



UZNESENIE Č. 20/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu primátora, že objekt starých Zberných surovín na ul. Hollého, parcela č. 1194/1, 2 EN o 
rozlohe 288 m2, je Mesto Rajec spoluvlastníkom v podiele polovice.  Ďalší dvaja a spoluvlastníci 
prejavili záujem objekt a pozemok predať a na kúpu je viacero záujemcov. 
 

II. SCHVAĽUJE 
1. predaj podielu polovice objektu starých zberných surovín parcela č. 1194/1, 2 EN o rozlohe 

144 + 144 m2 
2. minimálnu ponúknutú cenu, ktorá pozostáva z ocenenia objektu, parcely za  1 m2 minimálne 

100,- Sk a náklady spojené s ocenením 
3. predaj formou verejnej ponuky a súťaže, ponúkajúci najvyššiu cenu je kupujúcim 
 

III. UKLADÁ 
primátorovi mesta 
1. zabezpečiť úradný odhad 
2. zverejniť ponuku a zabezpečiť verejnú súťaž 
3. po uzavretí súťaže predložiť cenu a meno kupujúceho mestskému zastupiteľstvu  
4. kúpnu zmluvu podpísať s ponúkajúcim najvyššiu cenu až po vyplatení ceny, ktorá bude 

pozostávať z nákladov spojených s predajom a z kúpnej ceny za objekt a pozemok 
 
 
UZNESENIE Č. 21/93 
 
I. NESÚHLASÍ 

1. s odpustením poplatkov z predaja alkoholu a tabakových výrobkov p. Poláčkovi Vladimírovi  
2. s odkladom splátky poplatkov z predaja alkoholu a tabakových výrobkov p. Foltána Ondreja 

 
 
UZNESENIE Č. 22/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

predaj domu na ul. Bystrickej č. 136 (bývalý komunál), vrátane časti poz. kn. parc. č. 2892 
patriacej k domu 

 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta: 
a) zabezpečiť úradný odhad domu vrátane pozemku 
b) zabezpečiť odčlenenie časti pozemku 
c) zabezpečiť zápis domu a odčleneného pozemku do EN 
d) zverejniť ponuku a realizovať súťaž za najvyššiu ponúknutú cenu, min. za úradne odhadnutú 

cenu 
e) predložiť cenu a meno kupujúceho mestskému zastupiteľstvu 

 



UZNESENIE Č. 23/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE, 

že Štátny  majetok  v Rajci písomne oznámil, že nie je schopný zaplatiť pohľadávky mesta Rajec za 
r. 1992 a perspektívne ani na r. 1993 

 
 
UZNESENIE Č. 24/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. rozpočet mesta Rajec na r. 1993 – príjmy – vo výške 43,628 tis. Sk podľa priloženého rozpisu 
2. rozpočet mesta Rajec na r. 1993 – výdavky – vo výške 43,628 tis. Sk podľa priloženého rozpisu 

 
 
UZNESENIE Č. 25/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. pokračovanie v prácach na dokončení Hotela pri radnici, aby bol pripravený k odpredaju 
2. odpredaj Hotela pri radnici  

 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta 
 pripraviť ponuku a predaj  

 
 
UZNESENIE Č. 26/93 
 
I. SÚHLASÍ 

s umiestnením tabule dr. J. Tisovi na budove fary po súhlase farského úradu a súhlasí so znením: 
„Na tunajšej fare v r. 1911 – 1912 pôsobil dr. Jozef Tiso – prvý slovenský prezident.“ 

 
 
UZNESENIE Č. 27/93 
 
I. RUŠÍ 

uznesenie č. 149/92 v bode I. a II. zo dňa 29. 10. 1992 
 
 
UZNESENIE Č. 28/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

dodatok „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta …“ podľa priloženého materiálu, 
predovšetkým: 
1. aby prenájom celých objektov, ako nebytových priestorov, odsúhlasovalo mestské zastupiteľstvo 
2. právomoc nákupu investícií 

 
 



II. UKLADÁ 
vedúcej odd. správneho 
 rozoslať dodatok riadeným organizáciam 

T: ihneď 
 
 
UZNESENIE Č. 29/93 
 
I. NESCHVÁLILO 

odpustenie nájomného za r. 1993 holičstvu, kaderníctvu, čistiarni, foto, posilovni 
 
 
UZNESENIE Č. 30/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

kontrolu plnenia uznesení č. 160 – 184/92 
 
 
UZNESENIE Č. 31/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu z kontroly nájomného za nebytové priestory mesta Rajec 
 
 
UZNESENIE Č. 32/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu o prevedení kontroly mestskej pokladne 
 
II. SCHVAĽUJE 

opatrenia vyplývajúce zo správy hlavného kontrolóra  
 
III. UKLADÁ 

primátorovi mesta  
dodržiavať opatrenia predložené hlavným kontrolórom 

 
 
UZNESENIE Č. 33/93 
 
I. POZASTAVUJE 

plnenie uznesenia č. 152/92 v zmysle, ktorého mala byť mestská polícia zriadená od 1. 4. 1993, na 
neurčito 

 
 
UZNESENIE Č. 34/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

plán kontrol na I. polrok 1993 



II. UKLADÁ 
hl. kontrolórovi vykonať: 
a) kontrolu poplatkov za r. 1992 
b) námatkové kontroly cenových kalkulácií v TS 

 
 
UZNESENIE Č. 35/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE A SÚHLASÍ 

s neplateným voľnom hlavného kontrolóra mesta od 27. 1. 1993 do dňa trvania liečenia 
 
 
UZNESENIE Č. 36/93 
 
I.   SCHVAĽUJE  

1. zámennú, resp. kúpne zmluvy na vzájomný predaj pozemkov č. parc. 1325/1 EN a č. parc. 
1317/1, 2 EN, ktorých vlastníkmi sú Stavospol a.s. Žilina a Mesto Rajec 

2. cena za predaj pozemkov 100,- Sk/m2 
3. že oplotenie, osvetlenie areálu Stavospolu nebudú predmetom predaja, resp. zámeny 

 
II.  UKLADÁ 

primátorovi mesta  
zabezpečiť zámenu, resp. vzájomné predaje pozemkov medzi Stavospolom a Mestom Rajec 

 
 
UZNESENIE Č. 37/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informatívnu správu primátora a kúpe pozemkov v k. ú. Rajec, parc. č. 33/1 a 33/2 EN o výmere 
467 m2 od rodiny Dubcovej 

 
II. SCHVAĽUJE 

1. kúpu parciel 33/1 a 33/2 EN o výmere 467 m2 
2. cena dohodou, a však max. v úradnej cene 

 
III. UKLADÁ 

primátorovi mesta 
1. zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Rajec, parc. č. 33/1 a 33/2 o výmere 

467 m2 
2. zabezpečiť registráciu zmluvy na Katastrálnom úrade Žilina 
 

 
UZNESENIE Č. 38/93 
 
I. KONŠTATUJE, že 

zabezpečenie kompletného majetko–právneho vysporiadania pozemkov pre skládku, z dôvodu 
neprejednania týchto pozemkov v dedičských jednaniach, je ťažké, prakticky nerealizovateľné, 
 



II. UKLADÁ 
primátorovi mesta  
zvolať stretnutie s občanmi, ktorí sa domnievajú, že sú vlastníkmi pozemkov pod skládkou PDO  
 

UZNESENIE Č. 39/93 
 
I. UKLADÁ 

riaditeľke MsKS 
1. zvýšiť organizáciu kultúrnej činnosti v Šuji: 

a) premietaním videofilmu minimálne jedenkrát mesačne 
b) uskutočnením   prednášok  aspoň  dvakrát  do  roka  po dohode  s  poslancom MZ zo Šuje 

(p. Frivaldský) 
2. dať urobiť madla na schodoch do knižnice v obecnom dome v Šuji 
 
 

UZNESENIE Č. 40/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

kúpu časti areálu OSC za úradné odhadnutú cenu, ktorý je majetok OSC 
 
 

UZNESENIE Č. 41/93 
 
I. SÚHLASÍ 

s vyňatím evanjelického cirkevného domu v Rajci z bytového fondu 
 
 

UZNESENIE Č. 42/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu zo zasadnutia stavebnej komisie 
 

II. ŽIADA 
prehodnotiť trasu dialnice Rajeckou dolinou z ekologického hľadiska 
 
 

UZNESENIE Č. 43/93 
 
I. UKLADÁ 

p. Marte Rybárovej, majiteľke Modranskej vinárne, pokutu vo výške 2.000,- Sk za porušenie 
stavebného zákona č. 50/76 Zb., paragr. 106 
 

II. ODPORÚČA 
p. Smatanovej riešiť celú záležitosť súdnou cestou, vzhľadom k tomu, že odporúčania MsÚ sú 
neúčinné 
 
 



UZNESENIE Č. 44/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu riaditeľky Domova vďaky o úhrade za stravu 
- od zamestnancov domova počas pracovnej doby 
- od cudzích stravníkov 
- od obyvateľov mesta 

 
II. SCHVAĽUJE 
 1. cenu stravného lístka pre zamestnancov domova počas pracovnej doby – obed 14,40 Sk a večera 

12,30 Sk, obstarávacia cena surovín x 30 % zvýšenie cien potravín, mínus 0,60 Sk (zníženie o 
čiastku podľa zák. 272/90 Zb. odst. 4), platnú od 1. 3. 1993 

2. cenu obeda u cudzích stravníkov (obyvateľov Rajca a Šuje) 20,20 Sk, platnú od 1. 3. 1993,   
s tým, že zvýšené náklady na réžiu bude znášať mesto Rajec 

3. cenu obeda u cudzích stravníkov (mimo Rajca a Šuje) 24,- Sk, platnú od 1. 3. 1993 
 4. zvýšenie finančného limitu stravnej jednotky na osobu a deň vzhľadom k pretrvávajúcej               

liberalizácie cien potravín 
       - u racionálnej stravy  -  43,90 Sk 
       - u diabetickej stravy   -  55,90 Sk 
       platného od 1.3. 1993 

5. poskytovanie príspevku na osobné potreby pre každého pracovníka domova podľa zák. 14/1993  
Zb. 

 
 
UZNESENIE Č. 45/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

príspevok OcÚ Stránske vo výške 30.000,- Sk, avšak vykonaný vo vecnom plnení organizáciou 
mesta (Technické služby mesta Rajec) 

 
 
UZNESENIE Č. 46/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

1. kontrolu správnosti výpočtu a platenia poplatkov za predaj tabakových výrobkov a na drobno 
rozlievaných alkoholických nápojov 

2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 1993 ako i stanovisko 
k čerpaniu rozpočtu a záverečného účtu po odsúhlasení audítorom 
 

II. SCHVAĽUJE 
     1. vymáhanie nezaplatených platieb mestu 
    2. uložiť sankciu: a) oneskoreným platcom vo výške 5 % nezaplatenej sumy 
                                b) neplatcov vo výške 25 % nezaplatenej sumy 
        do 14 dní od vyzvania 
 
 



UZNESENIE Č. 47/93 
I. BERIE NA VEDOMIE 

vzdanie sa funkcie riaditeľa Ing. Emila Zafku 
 
II. POVERUJE 

Ing. Emila Zafku vedením TSMR do 31. 3. 1993 
 
 
UZNESENIE Č. 48/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu o kontrole plnenia uznesení od č. 1/93 – 47/93 
 
 
UZNESENIE Č. 49/93 
 
I. MENUJE 

v zmysle zákona č. 481/92 o obecnom zriadení, časť 2, odst. 11, písm. i, riaditeľa Technických 
služieb mesta Rajec MVDr. Jozefa Mudríka dňom 1. 4. 1993 

 
 
UZNESENIE Č. 50/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

kritéria hmotnej zainteresovanosti riaditeľov riadených organizácií na r. 1993, ktoré predložil 
primátor mesta 

 
 
UZNESENIE Č. 51/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

cenu pozemkov pod skládkou PDO Rajec-Šuja 40,- Sk/m2 
 

II. UKLADÁ 
vedúcej odd. finančného a správy mestského majetku  
po predložení platných dokladov od vlastníkov realizovať kúpu pozemkov 

  T: priebežne 
 
 
UZNESENIE Č. 52/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

príspevok TJ – futbalovému oddielu vo výške 40.000,- Sk 
 

II. ŽIADA 
po skončení I. polroku 1993 vykázať použitie pridelených finančných prostriedkov 

 
 



UZNESENIE  53/93 
 
I. KONŠTATUJE, že 

p. Kypus vykonal asanáciu na vlastné náklady i časti patriacej mestu úplne znehodnotenej 
a ohrozujúcej bezpečnosť po súhlase MsÚ, čím mu vznikli náklady 
 

II. RUŠÍ 
uznesenie MZ č. 77/92 
 

III. SCHVAĽUJE 
odpredaj pozemku na výstavbu rodinného domu parcela č. 238 EN o výmere 564 m2 vo vlastníckom 
podiele mesta Rajec v polovici pre Ľubomíra Kypusa, bytom Rajec, ....... za kúpnu cenu 70,- Sk/m2 
 

IV. ŽIADA 
p. Kypusa uhradiť cenu za pozemok a predložiť návrh kúpnej zmluvy do 31. 5. 1993 

 
 
UZNESENIE Č. 54/93 
 
I. KONŠTATUJE, že 

1. objekt bývalých zberných surovín bol vo veľmi zlom stave, ohrozoval bezpečnosť a bola nutná 
asanácia, ktorá bola zabezpečená TSMR 

2. písomná žiadosť bola predložená len jedna 
 
II. RUŠÍ 

časť uznesenia MZ č. 20/93 
1. v bode II/2 ...a náklady spojené s ocenením. 
2. v bode III/1 
3. v bode III/4 

 
III. SCHVAĽUJE 

1. odpredaj podielu polovice nehnuteľnosti parcela č. 1194/1, 2 EN v cene 100,- Sk/m2 p. Anne 
Vajcíkovej, Rajec, Hollého 20 

2. kúpnu cenu za podiel pozemku a cenu za vykonanú asanáciu (podľa vydokladovania od 
Technických služieb) uhradí kupujúci pri podpise zmluvy 

 
 
UZNESENIE Č. 55/93 
 
I. UKLADÁ 

predsedovi finančnej komisie 
zvolať ju a konkretizovať obsah správ hlavného kontrolóra, ktoré predkladá MZ 

 
 



UZNESENIE Č. 56/93 
 
I. KONŠTATUJE, že 

je potrebné zachovať tieto základné služby (holičstvo, kaderníctvo, čistiareň, fotoslužba 
a posilovňa) 
 

II. RUŠÍ 
uznesenie č. 29/93 
 

III. SCHVAĽUJE 
odpustenie  nájomného  pre  služby  holičstvo,  kaderníctvo,  čistiareň,  fotoslužbu a posilovňu pre 
r. 1993 
 

IV. UKLADÁ 
riaditeľovi Bytového podniku  
vykonať také opatrenia organizačného charakteru, aby nedochádzalo k zbytočnému plytvaniu 
energií 

 
 
UZNESENIE Č. 57/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

doplnenie a opravu uznesenia MZ č. 18/93 a to ... za pozemok a novostavbu gymnázia na ul. 
Javorovej 

 
 
UZNESENIE Č. 58/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

dodatok k VZN mesta Rajec č. 10 o dani z nehnuteľnosti 
 
 
UZNESENIE Č. 59/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

nariadenie Mestského zastupiteľstva Rajec o mzdových pomeroch zamestnancov Domova vďaky 
 
 
UZNESENIE Č. 60/93 
 
I. RUŠÍ 

uznesenie č. 70/91, že MBP Rajec hospodári na princípe hospodárskej organizácie 
 

II. SCHVAĽUJE, 
že Mestský bytový podnik Rajec bude v zmysle zákona č. 567/92 o rozpočtových pravidlách 
hospodáriť na princípe príspevkovej organizácie dňom 1. 1. 1993 
 



III. UKLADÁ 
riaditeľovi BP 
 zabezpečiť prechod MBP z hospodárskej na príspevkovú organizáciu 

     T: 30. 4. 1993 
 
 
UZNESENIE Č. 61/93 
 
I. NESCHVAĽUJE 

kúpu synagógy od rodiny Máhrerovej pre nedostatok finančných prostriedkov 
 
 
UZNESENIE Č. 62/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

dofinancovanie projektu integrovanej materskej školy 
 
 
UZNESENIE Č. 63/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

Nariadenie Mestského zastupiteľstva v Rajci o platových pomeroch pracovníkov Bytového podniku 
mesta Rajec s platnosťou od 1. 4. 1993 

 
 
UZNESENIE Č. 64/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

Nariadenie Mestského zastupiteľstva v Rajci o platových pomeroch pracovníkov Mestského 
kultúrneho strediska v Rajci s platnosťou od 1. 4. 1993 

 
 
UZNESENIE Č. 65/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu predsedu finančnej komisie a návrh finančnej komisie na termínovaný vklad v Prvej 
komunálnej banke a nákup konvertibilných obligácií 
 

II. SÚHLASÍ 
1. s termínovaným vkladom 200 tis. Sk na pol roka 
2. nákup konvertibilných obligácií za 300 tis. Sk 

 
 
UZNESENIE Č. 66/93 
 
I. RUŠÍ 

uznesenie MZ č. 183/92 v bode III/C 
 



II. SCHVAĽUJE 
zriadenie záložného práva administratívnej budovy MsÚ Rajec za poskytnutie úveru na teplofikáciu 
sídliska SEVER a polikliniky 
 

III. SÚHLASÍ 
so založením akcie mesta 1 mil. Sk v PKB za vyššie uvedený úver v prípade nedostatočnej hodnoty 
9,65 mil. Sk 

 
 
UZNESENIE Č. 67/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

zriadenie Námestia Andreja Škrábika v areáli objektov: 
- kostol sv. Ladislava  č. 1 
- Stará fara   č. 2 
- Domov vďaky   č. 3 
- školský byt   č. 4 
- Cirkevná základná škola I.   č. 5 
- Cirkevná základná škola II.  č. 6 
- Farský úrad Rajec  č. 7 
- Orlovňa     č. 8 
do námestia bude ďalej patriť, ale bez orientačného čísla: 
- pamätník obetiam I. svetovej vojny 
- autobusová zástavka 

 
 
UZNESENIE Č. 68/93 
 
I. ZRIAĎUJE 

ctiac si našich významných rajeckých rodákov a obyvateľov čestný titul 
„Čestný občan mesta Rajec“ 

 
 
UZNESENIE Č. 69/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. návrh programu osláv 800 – ročnice mesta Rajec 
2. oficiálne pozvanie prezidenta SR a ďalších hostí 

 
 
UZNESENIE Č. 70/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správy hlavného kontrolóra 
 

II. UKLADÁ 
závery kontrol realizovať 

 



UZNESENIE Č. 71/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

návrh úloh finančnej komisie hlavnému kontrolórovi  
 
 
UZNESENIE Č. 72/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu finančnej komisie o účtovných osnovách 
 

II. SCHVAĽUJE 
predložené účtovné osnovy 

 
 
UZNESENIE Č. 73/93 
 
I. RUŠÍ 

uznesenie č. 21/93 v bode 2 
 

II. SCHVAĽUJE 
1. odpustiť p. Foltánovi všetky penále 
2. splatiť 50 % poplatkov do 31. 5. 1993 a 50 % do 31. 7. 1993 

 
III. TRVÁ 

v ďalšom na plnení VZN o poplatkoch mesta 
 
 
UZNESENIE Č. 74/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu komisie pre kultúru, mládež, šport a vzdelávanie o zápise do kroniky za r. 1992 
 
 
UZNESENIE Č. 75/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu, že doteraz nebola zabezpečená zmena charakteru TSMR a tým nesplnené uznesenie MZ 
č. 8/93 
 

II. RUŠÍ 
1. uznesenie MZ č. 8/93 v bodoch II/1 a 2, III/1 
2. rozpočtovú organizáciu TSMR bez likvidácie 

 
III. SCHVAĽUJE 

1. zriadenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rajec 
2. že všetky práva, povinnosti a záväzky rozpočtovej organizácie Technické služby mesta Rajec 

prechádzajú na príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Rajec 



3. že pohľadávky TSMR za rok 1992 zostávajú na TSMR ako príspevok mesta na rok 1993 
 

IV. UKLADÁ 
riaditeľovi TSMR 
 zabezpečiť zmenu charakteru organizácie TSMR v zmysle platných zákonov 

 
 
UZNESENIE Č. 76/93 
 
I. SCHVAĽUJE  

predaj domu na ul. Bielisko č. 647/1 v cene úradného odhadu a cena pozemku 100,- Sk/m2 pre 
Spoločnosť dcér kresťanskej lásky 

 
 
UZNESENIE Č. 77/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. finančný príspevok tenisovému oddielu  vo výške 10.000,- Sk + 5.000,- Sk 
2. finančný príspevok pre ZCŠ J. M. Vianneyho vo výške 8.000,- Sk na cyklotriálové preteky 

 
 
UZNESENIE Č. 78/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. odmenu primátorovi mesta RNDr. Ladislavovi Židekovi vo výške 40 % tarifnej mzdy za obdobie 
január – marec 1993 

2. odmenu hlavnému kontrolórovi Ing. Jánovi Puterovi vo výške 17 % tarifnej mzdy za obdobie 
január – marec 1993 

 
 
UZNESENIE Č. 79/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

udelenie čestného titulu „Čestný občan mesta Rajec“ nasledovným osobám: 
1. prof. MUDr. Karol Matulay, Dr. Sc.  – za zásluhy v zdravotníctve 
2. ak. soch. Vladimír Kompánek – národný umelec, sochár 
3. D. p. Andrej Paulíny – kňaz, výchova, publicistika 
4. D. p. Teodor Smatana – kňaz, výchova ľudu a mládeže 
5. p. Ondrej Mikuš – vedenie ľudu a mládeže 
6. p. Anna Jančovičová – učiteľka, kronikárka mesta 
7. p. Štefan Bača – rezbár 
8. p. Jozef Bucha – mnohonásobný darca krvi (48x)  
9. MUDr. Jozef Kalužay – lekár 
10. MUDr. Viliam Klein – lekár – in memoriam 

 
 
 



II. UKLADÁ 
primátorovi mesta: 
1. osobne doručiť schváleným osobám zdvorilostný list s oznámením, že boli schválení na udelenie 

čestného titulu, súčasne ich požiada, aby potvrdili, či prijímajú tento titul a či sa zúčastnia jeho 
udelenia na slávnostnom zasadnutí MZ 26. 6. 1993, p. primátor ich požiada, aby zaslali i svoju 
fotografiu na zverejnenie v radnici 

     T: 10. 6. 1993 
2. v prípade odmietnutia čestného titulu im tento nebude udelený, za odmietnutie sa považuje 

i nereagovanie na písomné oznámenie primátora mesta do konania MZ 26. 6. 1993, schválení 
držitelia, ktorí titul odmietnu, bude titul na nasledujúcom zasadnutí MZ zrušený z dôvodu ich 
nezáujmu 

 
 
UZNESENIE Č. 80/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

pokračovanie v akcii kabelová televízia s tým, že vedúci výstavby predloží finančný rozpočet akcie 
do 31. 7. 1993 

 
 
UZNESENIE Č. 81/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

vykurovanie budovy MsÚ doporučeným riešením elektrickým lokálnymi vykurovacími telesami 
s realizáciou do zimy 1993 

 
 
UZNESENIE Č. 82/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

príspevok vo výške 10 % z nákladov na opravu vonkajšieho vzhľadu objektov na Nám. SNP, ktorá 
musí byť zrealizovaná v súčinnosti s MsÚ do 20. 6. 1993 

 
 
UZNESENIE Č. 83/93 
 
I. RUŠÍ 

uznesenie 54/93 v bode III. 
 
II. SCHVAĽUJE 
1. odpredaj podielu polovice nehnuteľnosti parcela č. 1194/1, 2 EN v cene 100,- Sk/m2 p. Vladimírovi 

Novosadovi, bytom Rajec, ul. ......................... 
2. kúpnu cenu za podiel pozemku a cenu za vykonanú asanáciu (podľa vydokladovania od 

Technických služieb) uhradí kupujúci pri podpise zmluvy 
 
 
 



UZNESENIE Č. 84/93 
 
I. ODVOLÁVA 

hlavného kontrolóra mesta Ing. Jána Puteru na základe vzdania sa funkcie dňom 30. 6. 1993 
 

II. UKLADÁ 
primátorovi mesta  
predložiť na nasledujúcom zasadnutí MZ návrh na hlavného kontrolóra 

    T: nasledujúce zasadanie MZ   
 

III. SCHVAĽUJE 
a) odmeny poslancom a členom komisií za I. polrok 1993 podľa odmeňovacieho poriadku mesta 

Rajec podľa účasti na MZ a práce v komisiách 
b) odmenu primátorovi mesta RNDr. Ladislavovi Židekovi vo výške 40 % tarifnej mzdy za obdobie 

apríl – jún 1993 
        Z: Škorvánková 
        T: august 1993 

 
UZNESENIE Č. 85/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

a) zostatok vyplývajúci zo súvahy k 30. 4. 1993 vo výške 322.881,71 Sk zostáva u Technických 
služieb ako príspevok na výkony od 1. 5. 1993 pre mesto. Jeho použitie bude vydokladované 
fakturáciou do termínu 31. 8. 1993 

b) uzavretie nájomnej zmluvy o majetku s príspevkovou organizáciou TS s platnosťou od 1. 5. 
1993 vrátane skládky TKO 

 
II. UKLADÁ 

riaditeľovi TS  
zabezpečiť vydokladovanie uskutočnených prác pre mesto za obdobie I. – VII. 1993 v termíne do 
31. 8. 1993. Hmotný majetok, ktorý TS doteraz spravovali bude prevedený do majetku mesta vo 
výške 8,405.726,62 Sk a TS ho budú viesť v operatívnej evidencii. O zverení tohto majetku 
Technickým službám bude uzatvorená nájomná zmluva. 

Z: p. Bajzíková, MVDr. Mudrík 
      T: 31. 8. 1993  

  
 
UZNESENIE Č. 86/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

finančné príspevky pre TJ a to: 
a) Maratón klub   - na činnosť klubu   10.000,- Sk 
     - na maratón   20.000,- Sk 
b) volejbalový oddiel      10.000,- Sk 
c) stolnotenisový oddiel      10.000,- Sk 
d) futbalový oddiel      20.000,- Sk 

   Z: p. Bajzíková 
   T: 31. 8. 1993 



UZNESENIE Č. 87/93 
 
I. SÚHLASÍ 

so zmenou užívateľa zo ŠM na Mesto Rajec u vybraných parciel a ich výmer 
         Z: p. Bajzíková 

 
 
UZNESENIE Č. 88/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu finančnej komisie o výsledku súťaže na predaj domu na ul. Bystrickej – Kavec na 
podnikanie 
 

II. SCHVAĽUJE 
1. predaj domu na ul. Bystrickej č. 136  a  parcely  pre  p.  Gabriela  Špánika, Rajec, ul. Hollého 

č. 161/14, firma MEPURA, v cene 505 tis. Sk za podmienky: 
a) doživotné bývanie v byte p. Kavcovej, ak sa nedohodnú inak 
b) 10 % z kúpnej ceny (50 tis. Sk) uhradí kupujúci do 20. 7. 1993 na účet MsÚ Rajec 
c) zvyšok kúpnej ceny uhradí kupujúci pri podpise zmluvy, najneskôr do konca júla 1993 na 

účet MsÚ,  v  prípade   odstúpenia  od  zmluvy  zo  strany kupujúceho mu MsÚ vráti len 30 
tis. Sk, 20 tis. Sk zostáva mestu ako zmluvná pokuta 

 
2. v prípade nerealizácie bodu 1. predaj tej istej nehnuteľnosti druhému záujemcovi Jozefovi 

Domanickému, Rajec, Haškova 959/7, firma DOMACHLAD v cene 380 tis. Sk za podmienky: 
a) 1/a 
b) 10 % z kúpnej ceny (38 tis. Sk) uhradí na účet MsÚ do 3 dní od oznámenia predaja 
c) zvyšok kúpnej ceny uhradí kupujúci mestu do 15 dní od oznámenia predaja pri podpise 

kúpnej  zmluvy,  v prípade  odstúpenia  od  zmluvy  zo  strany  kupujúceho  mu  MsÚ vráti 
20 tis. Sk, 18 tis. Sk zostáva mestu ako zmluvná pokuta 

 
III. SÚHLASÍ 

v prípade nesplnenia bodu II/1, 2 tohto uznesenia s vypísaním novej ponuky 
         Z: p. Bajzíková 

               T: podľa textu 
 
 
UZNESENIE Č. 89/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za I. polrok 1993 
 
 
UZNESENIE Č. 90/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

a) prevod nehnuteľnosti ŠM na ul. Kostolnej na mesto vzájomnou započítateľnosťou pohľadávok 



b) realizáciu plynofikácie Šuje Štátnym majetkom Rajec za cenu do výšky rozpočtovaných 
nákladov  r. 1993  vzájomnou  započítateľnosťou,  začiatok  prác 15. 8. 1993, ukončenie prác 
15. 11. 1993 

         Z: p. Bajzíková 
 
 
UZNESENIE Č. 91/93 
 
I. NESÚHLASÍ 

s poskytnutím záložného práva na poskytnutie úveru Drevospolu s.r.o. Rajecké Teplice 
 
 
UZNESENIE Č. 92/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

bezplatné prebratie starej kotolne na pevné palivo na sídlisku SEVER do majetku mesta od ZVL 
Diamon a do správy BP na zimu ako tzv. náhradný zdroj 

     Z: primátor mesta 
 
II. UKLADÁ 

riaditeľovi Bytového podniku 
1. pripraviť a predložiť MZ spôsob splácania úveru odberateľmi tepla tak, aby náklady na teplo 

a teplú vodu neboli pre odberateľov vyššie, ako by boli zo starej kotolne na pevné palivo na 
sídlisku SEVER 

2. prevádzkovať tzv. náhradný zdroj, uzavrieť s odberateľmi tepla nové zmluvy na fungovanie 
celého nového vykurovacieho systému 

     Z: p. Piala 
     T: 30. 9. 1993 

 
 
UZNESENIE Č. 93/93 
 
I. RUŠÍ 

v Zásadách hospodárenia vetu: 
„Pokladničný limit pokladničnej hotovosti je Kčs 3.000,- denný.“ 
 

II. SCHVAĽUJE 
doplnok Zásad hospodárenia: 
„Denný limit pokladničnej hotovosti je 10.000,- Sk.“ Tento dodatok je schválený so spätnou 
platnosťou od 1. 6. 1993 

        Z: Škorvánková 
 
 
UZNESENIE Č. 94/93 
 
I. VYDÁVA PREDBEŽNÝ SÚHLAS 

na úhradu nákladov na opravu palubovky telocvične a strechy Základnej školy, ul. Lipová 
a v prípade, že Školská správa zabezpečí 50 % skutočných nákladov 



 
II. UKLADÁ 

predsedovi komisie stavebnej a ochrany životného prostredia 
 zvolať ju a urobiť obhliadku objektu Materskej školy, ul. Mudrochova a zvážiť nutnosť nových 
náterov objektu 

 
 
UZNESENIE Č. 95/93 
 
I. SÚHLASÍ 

s darovaním videozáznamu osláv 800 rokov  od p.p.z. pre držiteľov titulu „Čestný občan mesta 
Rajec“ 

        Z: Škorvánková 
 
 
UZNESENIE Č. 96/93 
 
I. SÚHLASÍ 

s vedením trasy dialnice cez katastrálne územie mesta Rajec za súčasného prehodnotenia ekológie 
 
 
UZNESENIE Č. 97/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

odklad splátky za areál TK Veronika v novembri 1993 a máji 1994 na máj 1995 a november 1995 
za podmienky, že terajšia splátka za máj 1993 bude uhradená do 31. 7. 1993 

 
 
UZNESENIE Č. 98/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

uzatvoriť zmluvu s poriadkovou službou SOPOS s.r.o. na 3 mesačnú skúšobnú dobu v alternatíve: 
1 pracovník od 7.00 – 15.00 hod. a 2 pracovníci so psom v čase od 18.00 – 6.00 hod. 

        Z: Škorvánková 
 
 
UZNESENIE Č. 99/93 
 
I. ODVOLÁVA 

Ing. arch. Ferdinanda Bučeka z funkcie architekta mesta na vlastnú žiadosť dňom 1. 7. 1993 
 

II. SCHVAĽUJE 
a) funkcie  hlavného   kontrolóra   Ľubicu  Stupňanovú  na  dobu  neurčitú  so  skúšobnou  dobou  

3 mesiace, s mesačným tarifným platom 4.000,- Sk 
b) Alenu Škorvánkovú za členku KOVP 
c) Annu Brezániovú za členku SZK 
d) mesačný tarifný plat primátora mesta Rajec RNDr. Ladislava Žideka vo výške 11.000,- Sk 

s platnosťou od 1. 9. 1993 



 
UZNESENIE Č. 100/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o splátkach za TK Veronika s.r.o. TIME 
 

II. KONŠTATUJE, že 
uznesenie č. 97/93 zo strany spoločnosti TIME sa neplní 

 
 
UZNESENIE Č. 101/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

odklad termínu započatia plynofikácie Šuja firmou Štátny majetok Rajec do 19. 8. 1993, v prípade 
neúspešnosti so Štátnym majetkov trvá na realizácii plynofikácie Šuja súťažou  

         Z: Ing. Rybárik 
        T: 31. 8. 1993 

 
 
UZNESENIE Č. 102/93 
 
I. NESÚHLASÍ 

a) so  znížením  poplatku  z  predaja  alkoholu  a  tabakových   výrobkov  za  r. 1993 p. Foltánovi, 
p. Jurickému, ani ďalších 

b) so splátkami poplatku z predaja alkoholu a tabakových výrobkov, ale potvrdzuje postupovať 
v zmysle VZN o miestnych poplatkoch, t.j. do 15. 7. 1993 a do 15. 1. 1994 

 
II. SCHVAĽUJE 

a) odpustenie penálov tým dlžníkom, ktorí poplatok z predaja alkoholu a tabakových výrobkov 
zaplatili do 12. 8. 1993 

b) vyrubenie 5 % penále z omeškanej sumy tým, ktorí poplatok zaplatia do 31. 8. 1993, tým čo 
nezaplatia ani do 31. 8. 1993 vyrúbenie penále vo výške 25 % z dlžnej sumy 

 Z: Bajzíková 
 T: trvale 

 
 
UZNESENIE Č. 103/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE A SÚHLASÍ 

s obnovením konania ohľadom nového územného plánu mesta 
         Z: Ing. Rybárik 

 
 
UZNESENIE Č. 104/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

program a zabezpečenie Rajeckého jarmoku a Rajeckého maratónu, ktorý sa koná dňa 14. 8. 1993 
 



UZNESENIE Č. 105/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

zmenu splatnosti nehnuteľnosti na ul. Bystrickej č. 136 do 20. 8. 1993 pre firmu MEPURA 
 Z: Bajzíková 

 
 
UZNESENIE Č. 106/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

a) predaj domu na ul. Nádražnej č. 282, parc. č. 1207 EN o výmere 220 m2 firme PEZA a.s. Žilina 
v cene úradného odhadu, kupujúci uhradí do 5 dní  po oznámení úradne odhadnutej ceny 10 %, 
v prípade odstúpenia od zmluvy, zostáva 10 tis. Sk ako zmluvná pokuta mestu, zvyšok kúpnej 
ceny uhradí kupujúci pri podpise zmluvy, najneskôr však do 15 dní od oznámenia ceny 
úradného odhadu 

b) poskytnúť  získané  prostriedky  Nadácii Domova vďaky, ako úhradu príspevkov za umiestnenie 
J. a P. Bielych  v Domove  vďaky a  zvyšok  vrátiť  nadácii, ktorá Domovu vďaky zapožičala 
100 tis. Sk na prevádzku 

c) predaj domu na ul. Kostolnej č. 670/72, parcela č. 341 EN o výmere 108 m2 v cene úradného 
odhadu, prednosť pri kúpe bude mať doterajší nájomník ak prejaví o dom záujem, v prípade 
nezáujmu predaj sa uskutoční formou súťaže a kupujúceho schváli MZ, kupujúci zloží do 5 dní 
po oznámení ceny úradného odhadu 10 %, ktorá v prípade odstúpenia od zmluvy zostáva mestu 
ako zmluvná pokuta, zvyšok kúpnej ceny uhradí kupujúci pri podpise zmluvy, najneskôr však do 
15 dní od oznámenia úradne odhadnutej ceny 

 Z: Bajzíková 
 
 
UZNESENIE Č. 107/93 
 
I. UKLADÁ 

riaditeľovi Bytového podniku  
na nasledujúcom MZ po zverejnení zákona o predaji mestských bytov a nebytových priestorov 
oboznámiť s: - výkladom zákona, zoznamom domov navrhovaných na odpredaj a orientačnú cenu, 
za ktorú by sa mali byty a nebytové priestory predávať 

           Z: Piala 
    T: nasled. zasadnutie MZ 

 
 
UZNESENIE Č. 108/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

a) odpredaj nebytových priestorov v objekte prístavby polikliniky na zriadenie súkromnej lekárne 
MUDr. Smieškovej v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov po 
nadobudnutí platnosti tohto zákona za cenu platnú podľa cenových predpisov 

b) odpredaj alikvotnej časti pozemku do spoluvlastníctva v prístavbe polikliniky v priestoroch, 
v ktorých zriaďuje lekáreň 

 Z: Bajzíková  
 



UZNESENIE Č. 109/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informácie o priebehu teplofikácie sídliska SEVER a polikliniky 
 
 
UZNESENIE Č. 110/93 
 
I. NESÚHLASÍ 

so znížením ceny pozemku Ľubomírovi Kypusovi 
 

II. SCHVAĽUJE 
termín uzavretia kúpno-predajnej zmluvy do 30. 9. 1993 

 
 
UZNESENIE Č. 111/93 

 
I. SÚHLASÍ 

so zaplatením nákladov na opravu strechy školy a podlahy telocvične Základnej školy, ul. Lipová, 
Rajec, vo výške 50 %, avšak maximálne 100.000,- Sk 

 
 
UZNESENIE Č. 112/93 

 
I. SÚHLASÍ 

so zaplatením nákladov na opravu objektov, vrátane zaizolovania terasy Materskej školy, ul. 
Mudrochova, Rajec vo výške 50 %, avšak maximálne 40.000,- Sk 

 
 
UZNESENIE Č. 113/93 
 
I. SÚHLASÍ 

s vyplatením odmeny p. Anne Jančovičovej vo výške 1.500,-  Sk za pomoc pri príprave osláv 800 
rokov od p.p.z. mesta Rajec  

 
 
UZNESENIE Č. 114/93 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení č. 63/93 – 110/93 
 

II. UKLADÁ 
hlavnému kontrolórovi  
vykonanie kontrol poplatkov z predaja alkoholu a tabakových vo firme Krištál, Kľak a spoločnosť 
TIME na TK Veronika 

 
 



UZNESENIE Č. 115/93 
 

I. BERIE NA VEDOMIE, že 
zmluvy o dielo „Plynofikácia Šuja“ so ŠM Rajec bola podpísaná až 27. 8. 1993 
 

II. KONŠTATUJE, že 
uznesenie č. 65/93 v bode II. nebolo splnené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a tým ho 
aj ruší 
 

III. ODKLADÁ 
plnenie uznesenia č. 81/93 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

 
 
UZNESENIE Č. 116/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

a) dodatok k uzn. č. 36/93 
1. predaj pozemku Mesta Rajec Stavospolu a.s. Žilina o rozlohe 9637 m2 
2. predaj pozemku Stavospolu a.s., Žilina Mestu Rajec o rozlohe 3008 m2 

b) prenájom pozemku Mesta Rajec Stavospolu a.s. Žilina, na ktorom doteraz podnikal Stavospol 
a.s., až do uzavretia kúpno-predaných zmlúv v cene 10,- Sk/m2 

 
 
UZNESENIE Č. 117/93 

 
I. SCHVAĽUJE 

doplatenie  rozdielu  hodnoty  zamieňaného  majetku  (medzi  Mestom  Rajec  a  ŠS II)  mestom cca 
3 mil. Sk, z toho 1,7 mil. Sk už bolo MZ schválené. Finančný rozdiel bude uhradený mesto vo forme 
zaplatenia faktúr za prístavbu gymnázia v rokoch 1993-95 

 
 
UZNESENIE Č. 118/93 
 
I. SÚHLASÍ 

so zmenou termínu splatnosti nehnuteľnosti na ul. Bystrickej firme MEPURA z dôvodu majetko-
právneho vysporiadania na 2. 9. 1993 

 
 
UZNESENIE Č. 119/93 
 
I. SÚHLASÍ 

so zmenou katastrálnej hranice medzi Mestom Rajec a obcou Malé Lednice podľa skutkového stavu 
pred schválenou územnou zmenou hraníc okresov v roku 1981 

 
 



UZNESENIE Č. 120/93 
 
I. NESCHVAĽUJE 

predaj domu p. Slyškovi za ním ponúknutú cenu 15.000,- Sk 
 

II. SCHVAĽUJE 
prenájom domu na ul. Kostolnej p. Pavlovi Slyškoi za cenu 100,- Sk mesačne na 6 mesiacov 

 
 
UZNESENIE Č. 121/93 
 
I. ŽIADA 

vydanie pôdy, ktorá je vlastníctvom mesta do úžívania Mestu Rajec 
- v pôvodných lokalitách žiada vydať pôdu  podľa priloženého zoznamu (Tŕstie, Na jamách, 

Povrázky, Pažitie, Vidošová, Vápenec, Vyše Vrchnej, Zadná dolina, Za úhrady, Povrázky dolné, 
Skotňa, Medzipriekopské lúky, Kúty ...) 

- rôzne roztrúsené plochy  pôdy žiada Mesto vydať v nasledovných lokalitách do užívania mestu 
(za TS pri ČOV, medzi TS, ZŤS Vinuta a cestou ku TS, okolo cesty „Medzi luhy“ oproti bytovke 
BP) 

 
 
UZNESENIE Č. 122/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

a) spolupodieľanie sa organizácií na financovaní teplofikácie sídliska SEVER nasledovne: 
Korasan – podpísaná zmluva na príspevok vo výške 247.324,- Sk do 31. 10. 1993 
ZIPP – poskytne 122.810,- Sk do 31. 10. 1993 vo vecnom plnení – piesok na obsypy, dovoz, 

betón 
ZVL – Diamon – podpísaná zmluva - 246.678,- Sk do 31. 10. 1993 

    246.678,- Sk do 20. 6. 1994 
   246.678,- Sk do 20. 6. 1995 
  246.678,- Sk do 20. 6. 1996 

Bytový podnik -  poskytne cca 150 tis. Sk do 31. 10. 1993 
 

b) – bezúročnú pôžičku od OSBD Žilina vo výške 500 tis. Sk 
-  bezúročný návratný príspevok vo výške 336 tis. Sk od MF SR 
- platobný kalendár predložený p. Pialom 

 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta, vedúcemu odd. výstavby MsÚ, vedúcej finančného odd. MsÚ, riaditeľovi BP, 
riaditeľovi TS a žiada všetkých ostatných zúčastnených na projekte teplofikácie sídliska SEVER 
vyvinúť maximálne úsilie pre zabezpečenie dodávky tepla celému sídlisku SEVER v zimnom 
vykurovacom období 1993 – 94 

 
 



UZNESENIE Č 123/93 
 
I. UKLADÁ 

predsedovi finančnej komisie  
zvolať ju do 10. 10. 1993 za účasti právnika 

 
UZNESENIE Č. 124/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

dodatok VZN mesta o dani z nehnuteľnosti 
 
II. SPLNOMOCŇUJE 

primátora mesta posúdiť v individuálnych prípadoch tvrdosť zákona pri uplatňovaní zákona o dani 
z nehnuteľnosti 

 
 
UZNESENIE Č. 125/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

návrh aktualizovaného rozpočtu príjmovej a výdavkovej časti pre r. 1993, pričom záväzky voči 
Mestu Rajec sa týmto neodpúšťajú ani neodkladá ich plnenie 

 
 
UZNESENIE Č. 126/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

prenájom plochy pre ČOV p. Jozefovi Pekarovi na manipulačný sklad dreva o rozlohe cca 2000 m2 
v cene 10,- Sk/m2/rok 
 
 

UZNESENIE Č. 127/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

členov Školských rád v tomto zložení: 
a) Gymnázium – Ladislav Stanko, Rajec, Jilemnického 6 
                           Anton Blunár, Rajec, Partizánska 899 
b) ZŠ Lipová – Dagmar Lasoková, Rajec, Smreková 1 

Karol Uhlárik, Rajec, Šafárikova 604 
c) ZCŠ – Ing. Štefan Židek, Rajec, M.R. Štefánika 3 

Ing. Mária Cinková, Rajec, Moyzesova 46 
d) Osobitná škola Šuja – Ján Huljak, Šuja 135 

Karol Kavec, Rajec, 1. mája 62 
e) Materská škola Mudrochova – MUDr. Ján Rybárik, Rajec, Mudrochova 908 

Oľga Blunárová, Rajec, Partizánska 125 
f) Materská škola Obr. mieru – Emil Zafka, Rajec, Moyzesova 721 

Emília Vojtasová, Rajec, 1. mája 464 
g) ZUŠ – Štefan Pekarík, Rajec, Fučíkova 11 

Štefan Jakubík, Rajec, Partizánska 126 



UZNESENIE Č 128/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

bezplatný prenájom areálu bývalej turbíny Slovenskému orlu na zriadenie bikrosovej dráhy 
 
UZNESENIE Č. 129/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

a) predĺženie vykonávania funkcie hlavného kontrolóra na dobu neurčitú 
b) odmenu primátora mesta RNDr. Ladislava Žideka vo výške 40 % tarifnej mzdy za obdobie júl – 

september 1993 
c) odmenu hlavnému kontrolórovi Ľubici Stupňanovej vo výške 25 % tarifnej mzdy za III. Q 1993, 

t.j. september 1993 
 
II. BERIE NA VEDOMIE 

dobrú účasť poslancov MZ na zasadnutiach mestského zastupiteľstva 
 
III. UKLADÁ 

hlavnému kontrolórovi na mesiac november 1993 
a) vykonať kontrolu a prehodnotenie kalkulácie za vývoz a skládku PDO za I. polrok 1993 zvlášť 

pre Mesto Rajec a zvlášť pre ostatných a kalkuláciu predkladanú do konca novembra 1993 a na 
rok 1994 

b) kontrola pohľadávok a záväzkov na Bytovom podniku ku dňu 30. 11. 1993 
 
 
UZNESENIE Č. 130/93 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

a) správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole poplatkov a opatrenia z nej vyplývajúce pre 
firmy Kľak – p. Foltán, Krištál – p. Poláček a TIME TK – Veronika, s.r.o. 

b) kontrolu plnenia uznesení 
 

II. RUŠÍ 
uznesenie č. 92/92 v bode I. – bezplatné prebratie kotolne ZVL – Diamon 

 
 
UZNESENIE Č. 131/93 
 
I. SÚHLASÍ 

s postupom primátora mesta pri schvaľovaní dodatku zmluvy so s.r.o. SOPOS č. 1 o úprave hodín 
výkonu strážnej služby SOPOS 
 

II. SPLNOMOCŇUJE 
primátora mesta v prípade neporušovania zákona o predĺženie platnosti zmluvy so strážnou 
službou SOPOS s.r.o. 

 
 



UZNESENIE Č. 132/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

a) zrušenie Bytového podniku mesta Rajec, príspevkovej organizácie, k 31. 12. 1993 s tým, že 
práva a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa v súlade s paragrafom 30, odst. 
3, zákona 567/92 Zb. 

b) že novozriadená spol. s r.o. preberie doterajších pracovníkov Bytového podniku mesta Rajec 
c) účasť mesta na založení s.r.o. na obstaranie činnosti bytového hospodárstva a vybratých 

nebytových priestorov a na prevádzku energetických zariadení na území mesta Rajec s tým, že 
výška vkladu mesta bude činiť ¼ základného imania spoločnosti, čo je 25.000,- Sk 

 
II. POVERUJE 

primátora mesta uzavretím spoločenskej zmluvy a zastupovaním mesta v uvedenej spoločnosti 
 

III. SÚHLASÍ 
s tým, aby obstarávanie činností súvisiacich s bytovým hospodárstvom, vybranými nebytovými 
priestormi a prevádzkou energetických zariadení patriacich mestu bolo zadané s.r.o., ktorej 
spoločníkom bude i Mesto Rajec 
 

IV. UKLADÁ 
riaditeľovi Bytového podniku mesta Rajec  
predložiť mandátnu zmluvu na schválenie MZ na budúce zasadnutie MZ 

 
 
UZNESENIE Č. 133/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec č. 11/93 o stanovení podielu bytov pre zabezpečenie 
bývania pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov mesta  
 

II. RUŠÍ 
uznesenie č. 180/92 – VZN o odpredaji domov patriacich do majetku Mesta Rajec 

 
 
UZNESENIE Č. 134/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

štatút príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rajec včítane jeho neoddeliteľných súčastí 
 
 
UZNESENIE Č. 135/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

a) podanie predbežného návrhu – zákaz akéhokoľvek nakladania s TK – Veronika 
b) podanie návrhu na konkurz s.r.o. TIME 

 
 



UZNESENIE Č. 136/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

a) predaj nehnuteľnosti na ul. Nádražnej č. 272/1 za úradne odhadnutú cenu p. Magdaléne 
Fabanovej 

b) predaj stavebného pozemku (záhrady) za cenu 200,- Sk/m2 
 
 
UZNESENIE Č. 137/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

ceny za vývoz, uloženie a zneškodnenie odpadov v zmysle platných zákonov a na základe kalkulácií 
prevádzkovateľa skládky PDO od 1. 1. 1994 
 

II. UKLADÁ 
riaditeľovi TSMR  
predložiť kalkulácie za vývoz, uloženie a zneškodnenie odpadov za I. Q 1994 všetkým odberateľom 
do konca roku 1993 a uzavrieť ich do 10. 1. 1994 
 

III. SPLNOMOCŇUJE 
riaditeľa TSMR v prípade nepodpísania zmluvy na vývoz a zneškodňovanie PDO za I. Q 1994 
odberateľom, nevyvážať a neukladať PDO na skládku v Šuji 

 
 
UZNESENIE Č. 138/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

zmenu termínu v uz. č. 132/93 v bode I. z 31. 12. 1993 na 31. 3. 1994 
 
 
UZNESENIE Č. 139/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

na mesiac január 1994 rozpočtové provizórium na údržbu a správu mesta a platenie pohľadávok 
voči úverovým ústavom na úrovni roku 1993 

 
 
UZNESENIE Č. 140/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

predaj pozemku p. Ladislavovi Bohdalovi podľa uzn. MZ č. 64/91 za cenu 200,- Sk/m2 
 
 
UZNESENIE Č. 141/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

VZN o dani z nehnuteľnosti na r. 1994 v zmysle zákona č. 159/93 Zb. 
 



UZNESENIE Č. 142/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

VZN o predaji na trhovisku – TRHOVÝ PORIADOK – v zmysle zákonov č. 369/90 Zb. a 481/92 Zb. 
 
 
UZNESENIE Č. 143/93 
 
I. NESÚHLASÍ 

s bezodplatným prevodom bytov š.p. ZIPP Rajec na Mesto Rajec 
 
 
UZNESENIE Č. 144/93 
 
I. NAVRHUJE 

na prísediaceho za Mesto Rajec pre Krajský súd Banská Bystrica p. Vieru Stankovú, ul. 
Jilemnického č. 6, Rajec 

 
 
UZNESENIE Č. 145/93 
 
I. SÚHLASÍ 

s predĺžením nájomnej zmluvy p. Slyškovi na r. 1994 za predchádzajúcich podmienok  
 
 
UZNESENIE Č. 146/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

a) odmenu poslancom MZ, členom MR a komisií za II. polrok 1993 podľa nariadenia MZ Rajec 
o platových pomeroch podľa účasti na MZ, MR a práce v komisiách podľa vyhodnotenia 
predsedov komisií 

b) odmeny členom ZPOZ podľa účasti na obradoch za celý rok 1993 
 
II. UKLADÁ 

vedúcej finančného oddelenia  
vyplatenie odmien poslancom, členom MR, komisií a ZPOZu 

 
 
UZNESENIE Č. 147/93 
 
I. SCHVAĽUJE 

príspevok na osobné potreby pracovníkom MsÚ Rajec a mestských organizácií za r. 1993 v zmysle 
zákona 14/93 Zb. za podmienky, že TSMR a BPMR bude príspevok vyplatený len v prípade 
vytvorenia zisku na príspevok  

 
 



UZNESENIE Č. 148/93 
 
I. UKLADÁ 

hlavnému kontrolórovi  
na budúcom zasadnutí MZ podať správu o kontrole vykonania fyzickej a účtovnej inventarizácie na 
MsÚ Rajec a v mestských organizáciách, ktorá má byť vykonaná k 31. 12. 1993 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


