UZNESENIA V ROKU 1994
UZNESENIE Č.1/94
I. BERIE NA VEDOMIE
správu hlavného kontrolóra o kontrolách inventarizácií
II. UKLADÁ
zodpovedným pracovníkom
vykonať opatrenia vyplývajúce z tejto kontroly

UZNESENIE Č. 2/94
I. UKLADÁ
hlavnému kontrolórovi
1. vypracovať stanovisko k plneniu rozpočtu mesta za r. 1993
T: február 1994
2. a) zúčastniť sa rozborov všetkých organizácií mesta a vypracovať stanovisko k ním
T: marec 1994
b) opätovná kontrola opatrení z vykonaných kontrol inventarizácií
T: marec 1994

UZNESENIE Č. 3/94
I. SCHVAĽUJE
dodatok k VZN o dani z nehnuteľnosti

UZNESENIE Č. 4/94
I. SCHVAĽUJE
poslancov pre vykonanie rozborov v organizáciach mesta nasledovne:
TSMR – Ing. Cinková, Ing. Dubcová
BPMR – Anton Blunár, Ladislav Bohdal
MsKS – Emília Vojtasová, Karol Kavec
DV – MUDr. Ján Rybárik, Dagmar Lasoková

UZNESENIE Č. 5/94
I. SCHVAĽUJE
dôvodovú správu k návrhu rozpočtu na r. 1994 vrátane dodatkov

UZNESENIE Č. 6/94
I. SCHVAĽUJE
dodatok č. 3 k VZN o miestnych poplatkoch zo dňa 28. 2. 1991

UZNESENIE Č. 7/94
I. SCHVAĽUJE
na základe par. 9 VZN o miestnych poplatkoch zvýšenie poplatku z predaja alkoholických
a tabakových výrobkov, splatného v r. 1994 v prípade, že tento nebude uhradený v stanovených
termínoch jeho splatnosti a v stanovenej výške, o 25 % z nezaplatenej čiastky

UZNESENIE Č. 8/94
I. SCHVAĽUJE
predaj pozemku na ul. Šafárikovej, o rozlohe 155 m2 p. Miroslavovi Polačkovi za cenu 200,- Sk/m2

UZNESENIE Č. 9/94
I. SCHVAĽUJE
1. vytvorenie záhradkárskej osady „Za kúpaliskom“
2. zameranie lokality, spracovanie geometrického plánu a riešenie lokality
3. cenu za predaj pozemkov 10,- Sk/m2 a rozmery pozemku pre jedného záujemcu cca 600 m2
4. aby pozemok na záhradu bola odpredaná tým záujemcom, ktorých schváli stavebná komisia

UZNESENIE Č. 10/94
I. SCHVAĽUJE
predaj pozemku – parcela KN č. 1317 o rozlohe 4835 m2 verejnou súťažou a ponukou záujemcom.
Záujemca je povinný predložiť písomnú žiadosť s uvedením zámeru, čo tam chce realizovať
a v akom termíne. Definitívne schválenie kupujúceho je v právomoci MZ.

UZNESENIE Č. 11/94
I. BERIE NA VEDOMIE
rozhodnutie Okresného súdu v Žiline č. 16C 854/90-127, ktorým zamietol žalobu Mesta Rajec
o náhrade škody vo výške 46.854,79 Sk proti Ing. Comorkovi Š., Mikovej V., Hruškovej Ľ. a Ing.
Habánikovi M. a na základe vyššie uvedeného rozsudku mesto upúšťa od ďalšieho vymáhania
škody

UZNESENIE Č. 12/94
I. SCHVAĽUJE
do funkcie prísediacich na Okresnom súde v Žiline p. Karola Kavca, Ing. Máriu Cinkovú a p.
Emíliu Vojtasovú

UZNESENIE Č. 13/94
I. SCHVAĽUJE
a) odmenu primátorovi mesta RNDr. Ladislavovi Židekovi za IV. Q 1993 vo výške 40 % tarifnej
mzdy vyplatenej v mesiacoch október – december 1993
b) odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Ľubici Stupňanovej za IV. Q 1993 vo výške 25 % tarifnej
mzdy vyplatenej v mesiacoch október – december 1993

UZNESENIE Č. 14/94
I. SCHVAĽUJE
dodatok č. 1 k VZN mesta Rajec č. 11/93 zo dňa 4. 11. 1993

UZNESENIE Č. 15/94
I. SCHVAĽUJE,
aby bol v prípade, že TIME s.r.o. Rajecké Teplice uhradí do 28. 2. 1994 zvyšnú časť splátky kúpnej
ceny splatnej 31. 5. 1993 5,5 mil. Sk spracovaný písomný dodatok, ktorým zmení kúpno-predajná
zmluva o predaji termálneho kúpaliska Veronika Rajec tak, že: zvyšnú časť kúpnej ceny 18 mil. Sk
je splatná 31. 12. 1996 veci, ktoré sú predmetom zmluvy nemôžu byť predmetom prevodu
vlastníckeho práva, pokiaľ kupujúci neuhradí zvyšnú časť dlžnej sumy. Nehnuteľnosti, ktoré sú
predmetom zmluvy, môže kupujúci poskytnúť ako zálohu len na zaistenie pohľadávky, ktorú by mal
voči nemu veriteľ z titulu poskytnutia finančných prostriedkov na úhradu kúpnej ceny mestu Rajec
a to len do výšky poskytnutých finančných prostriedkov.

UZNESENIE Č. 16/94
I. SCHVAĽUJE
1. rozpočet mesta na r. 1994 v časti príjmy vo výške 30,7 mil. Sk
2. rozpočet mesta na r. 1994 v časti výdavky vo výške 30,7 mil. Sk

UZNESENIE Č. 17/94
I. RUŠÍ
dňom 31. 1. 1994 platnosť uznesenia č. 44/93 v bode II/2

II. SCHVAĽUJE
1. príspevky na stravovanie dôchodcov v Domove vďaky nasledovne:
príjem dôchodcov
manželská dvojica:
do 3.510,- Sk
do 3.700,- Sk
nad 3.700,- Sk

jedna osoba:
do 2.000,- Sk
do 2.300,- Sk
nad 2.300,- Sk

príspevok MsÚ:
13,- Sk
9,- Sk
4,- Sk

2. príspevok 4,- Sk na večeru bez ohľadu na výšku dôchodku

UZNESENIE Č. 18/94
I. SCHVAĽUJE
1. príspevok na vývoz jednej 110 l nádoby v r. 1994 nasledovne:
v Rajci nad 200,- Sk, v Šuji nad 180,- Sk, cena za vývoz jednej nádoby činí 9,20 Sk na prvý
polrok 1994
2. poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadov za všetkých obyvateľov mesta včítane Šuje v r.
1994, ktorých smetná nádoba je plnená len domovým odpadom (nie podnikatelia) hradí mesto.
Mesto hradí tento poplatok i za 1100 l nádoby a veľkoplošné kontajnery slúžiace obyvateľstvu
a za odpady z kotolne BP JUH II
3. že všetky poplatky za vývoz, uloženie a zneškodnenie odpadov všetkých podnikateľov,
podnikateľské i nepodnikateľské organizácie v r. 1994 hradia tieto organizácie sami

UZNESENIE Č. 19/94
I. SCHVAĽUJE
predaj chladiarenského boxu p. Márii Vrbovej za cenu 15.000,- Sk

UZNESENIE Č. 20/94
I. RUŠÍ
uznesenie č. 8/94 na základe odmietnutia kúpy p. Vladimírom Poláčkom
II. SCHVAĽUJE
odčlenenie tohto pozemku od pozemku hotela a znovu ponúknuť na predaj

UZNESENIE Č. 21/94
I. BERIE NA VEDOMIE
správu hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 1994

UZNESENIE Č. 22/94
I. SCHVAĽUJE
predaj Hotela pri radnici firme TV-COM Bratislava za cenu dohodou 11,3 mil. Sk

UZNESENIE Č. 23/94
I. NESÚHLASÍ
s umiestnením pamätnej dosky Dr. Ferdinandovi Ďurčanskému na budove Mestského múzea,
ostatných budovách v majetku mesta a verejnom priestranstve

UZNESENIE Č. 24/94
I. SCHVAĽUJE
1. predaj pozemku pre požadovaný podnikateľský zámer p. Vladimírovi Novosadovi, parcela
č. 1317 o rozlohe 4835 m2 na základe zápisu uskutočneného verejného odpredaja dňa
17. 3. 1994 v cene 130,- Sk/m2
2. že kupujúci uhradí 10 % ceny vrátane zábezpeky na účet Mestského úradu Rajec do 25. 3. 1994
3. že kupujúci uhradí zvyšnú sumu do 15. 4. 1994 na účet Mestského úradu Rajec
4. že zmluva o predaji pozemku bude podpísaná po úhrade celej kúpnej ceny
5. že v prípade odstúpenia od kúpy sa zložená zábezpeka 10.000,- Sk nevracia

UZNESENIE Č. 25/94
I. SCHVAĽUJE
1. materiál Rajec – Slovenské brundtlandské město
2. pokračovanie v realizácii zámerov vytvorenia demonštračného brundtlandského mesta

UZNESENIE Č. 26/94
I. SCHVAĽUJE
1. rekonštrukciu kotolne Juh II v zmysle predloženého zámeru firmou INFRATEC Ges.m.b.h.
2. vstup mesta do spoločnej investičnej a prevádzkovej s.r.o. Biomase Rajec s majetkovou účasťou
mesta vo výške 20 %
3. prijatie úveru vo výške 3,25 mil. Sk a bankovej záruky vo výške 3,25 mil. Sk
4. prijatie opakujúcej sa prevádzkovej bankovej záruky vo výške 2,1 mil. Sk ročnej na dobu
6 rokov
II. POVERUJE
primátora mesta Rajec ďalším jednaním a podpísaním príslušných dokumentov

UZNESENIE Č. 27/94
I. SCHVAĽUJE
1. rozbory hospodárenia Bytového podniku za r. 1993, vrátane opatrení prijatých komisiou, ktorá
sa zúčastnila rozborov
2. rozdelenie zisku: 17 tis. Sk – rezervný fond
17 tis. Sk – sociálny fond
35 tis. Sk – MsÚ
II. UKLADÁ
rozčleniť odpisy na teplofikáciu sídliska SEVER a ostatné
T: 31. 3. 1994

UZNESENIE Č. 28/94
I. SCHVAĽUJE
1. rozbory hospodárenia Domova vďaky za r. 1993
2. vykryť stratu 260 tis. Sk fondom obežných aktív v plnej výške

UZNESENIE Č. 29/94
I. SCHVAĽUJE
1. rozbory hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za r. 1993
2. vyrovnať stratu 20 tis. Sk zúčtovaním zálohovej čiastky na elektrickú energiu a 10 tis. Sk vykryť
zriaďovateľom

UZNESENIE Č. 30/94
I. SCHVAĽUJE
1. rozbory hospodárenia Technických služieb za r. 1993
2. aby hospodársky výsledok z hlavnej činnosti strata, bola vykrytá ziskom z vedľajšej –
podnikateľskej činnosti a zostávajúci zisk (24 tis. Sk) preúčtovať do fondu rezerv
II. UKLADÁ
podrobnejšie rozčleňovanie položky priamych a réžijných nákladov na podnikateľskej a verejnoprospešnej činnosti
T: trvale

UZNESENIE Č. 31/94
I. BERIE NA VEDOMIE
plnenie rozpočtu za r. 1993 v príjmovej časti vo výške 41,225 tis. Sk

II. SCHVAĽUJE
plnenie rozpočtu za r. 1993 vo výdavkovej časti vo výške 40,224 tis. Sk
III. ODPORÚČA,
aby rozpočet mesta bol schvaľovaný ako vyrovnaný

UZNESENIE Č. 32/94
I. BERIE NA VEDOMIE
už zrealizované opatrenia v správe hlavného kontrolóra
II. SCHVAĽUJE
správu o stave majetku mesta k 31. 12. 1993
III. UKLADÁ
1. uskutočniť verejný odpredaj vyradených položiek majetku
2. vyhlásiť mestským rozhlasom 2x, že zoznam položiek majetku mesta ponúknutých na odpredaj,
je vyvesený v radnici
Z: p. Bajzíková
T: do 30. 4. 1994
3. Technickým službám doručiť novospracovanú evidenciu spravovaného majetku
T: 30. 4. 1994

UZNESENIE Č. 33/94
I. BERIE NA VEDOMIE
správu audítora k hospodáreniu mesta Rajec za r. 1993

UZNESENIE Č. 34/94
I. SCHVAĽUJE
navrátenie katastrálneho územia Rajec II mestu Rajec
II. ŽIADA
Okresný úrad, aby na základe súhlasu Obecného zastupiteľstva Ďurčina zo dňa 17. 12. 1993 vydal
rozhodnutie pre navrátenie katastrálneho územia Rajec II mestu Rajec, nakoľko toto územie vždy
patrilo k mestu Rajec a nie k obci Ďurčina

UZNESENIE Č. 35/94
I. SCHVAĽUJE
dohodu o spolupráci medzi slovenskými a talianskymi mestami

UZNESENIE Č. 36/94
I. SCHVAĽUJE
1. predaj pozemkov pod mestskými bytovkami
2. cenu pozemkov pod mestskými bytovkami po 100,- Sk/m2
3. cenu nebytových priestorov 5.300,- Sk/m2

UZNESENIE Č. 37/94
I. SCHVAĽUJE
dodatok č. 2 k VZN mesta Rajec č. 11/93 o stanovení podielu bytov pre zabezpečenie bývania pre
sociálne slabšie vrstvy obyvateľov mesta:
bytovka – ulica
1. Bystrická 78/6
2. 1. mája 429
3. 1. mája 430
4. Nám. A. Šrábika – služ. byt ZCŠ
5. Kmeťova 654
6. OSP č. 1078 – S. Chalúpku
7. blok C-1, Hollého

počet bytov
4
18
12
1
6
12
32

UZNESENIE Č. 38/94
I. SCHVAĽUJE
1. predaj pozemku pod budovou bývalej rehabilitácie tomu istému kupujúcemu, kto bude kupujúci
budovy, v cene 100,- Sk/m2
2. že rozlohu pozemku určí stavebná komisia

UZNESENIE Č. 39/94
I. ŽIADA
ako predstaviteľ občanov a tým absolútnej väčšiny skutočných vlastníkov pôdy v katastri mesta
Rajec, aby právo poľovníctva vykonávalo poľovnícke združenie „Mladý háj“, nakoľko väčšina jeho
členov sú občania mesta Rajec

UZNESENIE Č. 40/94
I. SÚHLASÍ
s tým, že sa pri dani z nehnuteľnosti za r. 1994 postupovalo v zmysle usmernenia MF SR zo
dňa 2. 2. 1994

UZNESENIE Č. 41/94
I. SCHVAĽUJE
vstup mesta Rajec do Únie miest Slovenska

UZNESENIE Č. 42/94
I. KONŠTATUJE, že
napriek opakovaným prísľubom prísľubom prednostu Okresného úradu v Žiline, OÚ neposkytol v r.
1994 na prevádzku Domova vďaky žiaden príspevok
II. ŽIADA
Okresný úrad v Žiline o príspevok na prevádzku Domova vďaky v Rajci tak, ako v r. 1993, nakoľko
Domov vďaky poskytuje umiestneným odkázaným občanom sociálne služby minimálne na úrovni
štátnych zariadení
III. SCHVAĽUJE
na základe žiadosti Dcér kresťanskej lásky, aby bol ich dom – kláštor – vyčlenený z ul. Bielisko
a zaradený do Námestia A. Škrábika súp. č. 647, or. č. 9

UZNESENIE Č. 43/94
I. BERIE NA VEDOMIE
vzdanie sa funkcie riaditeľa Technických služieb MVDr. Jozefa Mudríka
II. UKLADÁ
primátorovi mesta
podať návrh na nasledujúcom zasadnutí MZ na nového riaditeľa TSMR

UZNESENIE Č. 44/94
I. BERIE NA VEDOMIE
informáciu primátora mesta o dokončení I. etapy plynovodu v Šuji
II. SCHVAĽUJE
bezplatný prevod hmotného investičného majetku v obstarávacej hodnote 1,59 mil. Sk Slovenskému
plynárenskému priemyslu s tou podmienkou, že v prípade privatizácie plynovodov bude uvedený
plynovod vrátený mestu Rajec

UZNESENIE Č. 45/94
I. SCHVAĽUJE
pozastavenie transformácie Bytového podniku Rajec

UZNESENIE Č. 46/94
I. RUŠÍ
uznesenie MZ č. 15/94 – o splátkach TK Veronika

UZNESENIE Č. 47/94
I. SCHVAĽUJE
nové ceny poskytovaných služieb MsKS podľa priloženého návrhu

UZNESENIE Č. 48/94
I. SCHVAĽUJE
odpustenie penálov p. Ondrejovi Foltánovi za nezaplatený poplatok z predaja alkoholu a
tabakových výrobkov za I. polrok 1993 a pravidelné mesačné rozloženie poplatkov za
II. polrok 1993 do 31. 7. 1994

UZNESENIE Č. 49/94
I. UKLADÁ
hlavnému kontrolórovi do nasledujúceho zasadnutia MZ skontrolovať:
1. správnosť priznania poplatkov z predaja alkoholu a tabakových výrobkov
2. pripravenosť MsÚ na voľby
3. skutočné náklady Materských škôl v Rajci na vykurovanie

UZNESENIE Č. 50/94
I. MENUJE
p. Jozefa Stupňana do funkcie riaditeľa TSMR dňom 12. 4. 1994 na dobu určitú do 3. 6. 1994,
ktorá sa považuje aj za dobu skúšobnú

UZNESENIE Č. 51/94
I. SCHVAĽUJE
1. vstup mesta Rajec do majetkovej účasti v združení právnických osôb za účelom prevádzkovania
a pokračovania vo výstavbe II. etapy skládky odpadov
2. zakomponovanie do zmluvy, aby mesto Rajec podmieňovalo, kto bude vyvážať a aký odpad do
katastra mesta Rajec, mimo členov združenia

UZNESENIE Č. 52/94
I. SCHVAĽUJE
1. Ing. Emila Zafku a MUDr. Jána Rybárika ako pozorovateľov na ustanovujúci snem Únie miest
Slovenska, ktorý sa uskutoční v apríli 1994 v Košiciach
2. poverenie Ing. Emila Zafku, v prípade neúčasti primátora mesta, plnoprávnym zastupovaním na
sneme ÚMS

UZNESENIE Č. 53/94
I. UKLADÁ
finančnej a sociálno-zdravotnej komisii
po vyžiadaní podkladov všetkých nákladov Materských škôl v Rajci zo Školskej správy v Žiline,
zaoberať sa fungovaním materských škôl v meste

UZNESENIE Č. 54/94
I. SCHVAĽUJE
1. predaj nebytových priestorov na ul. Sládkovičovej Poštovej novinovej službe na základe
písomného oznámenia za cenu 5.300,- Sk/m2
2. predaj nebytových priestorov na ul. Sládkovičovej p. Márii a Viliamovi Peknému za cenu
2.500,- Sk/m2

UZNESENIE Č. 55/94
I. SCHVAĽUJE
1. odmenu primátorovi mesta RNDr. Ladislavovi Židekovi za I. švrťrok 1994 vo výške 40 %
tarifnej mzdy vyplatenej v I. Q. 1994
2. odmenu hlavnému kontrolórovi p. Ľubici Cesnekovej za I. štvrťrok 1994 vo výške 25 % tarifnej
mzdy vyplatenej v I. Q 1994

UZNESENIE Č. 56/94
I. SCHVAĽUJE
cenu pozemkov pod bytovkami OSBD za cenu 100,- Sk/m2

UZNESENIE Č. 57/94
I. SCHVAĽUJE,
aby cena bytov v bytovke na ul. Sládkovičovej bola primeraná, ako v ostatných bytových domoch,
teda aby sa cena rozrátala tak, ako by v nebytových priestoroch boli byty

UZNESENIE Č. 58/94
I. SCHVAĽUJE
zástupcov mestského zastupiteľstva pri pozemkových úpravách
1. za Šuju – p. Frivaldský a p. Huljak
2. za Rajec – p. Blunár, p. Kavec, p. Rúčka a p. Jakubík

UZNESENIE Č. 59/94
I. SCHVAĽUJE
VZN č. 14/1994 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

UZNESENIE Č. 60/94
I. NESÚHLASÍ
s poskytovaním finančných príspevkov na protialkoholickú záchytnú stanicu z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov mesta Rajec

UZNESENIE Č. 61/94
I. UKLADÁ
podnikateľskej komisii
vytypovať podnikateľov v cestovnom ruchu v Rajci a oboznámiť ich s projektom rozvoja turizmu
v Rajeckom regióne

UZNESENIE Č. 62/94
I. UKLADÁ
finančnej komisii
prehodnotiť finančný vklad mesta Rajec v Prvej komunálnej banke do 19. 4. 1994

UZNESENIE Č. 63/94
I. ODVOLÁVA
1. dňom 31. 5. 1994 p. Ľubicu Cesnekovú z funkcie hlavného kontrolóra mesta
2. dňom 13. 6. 1994 p. Alenu Majerčíkovú z funkcie pokladníka mesta
II. VOLÍ
hlavného kontrolóra mesta Ing. Emíliu Rybárikovú na zastupovanie p. Ľubice Cesnekovej počas
materskej dovolenky dňom 1. 6. 1994

III. SCHVAĽUJE
1. mesačný tarifný plat hlavného kontrolóra mesta Ing. Emílie Rybárikovej vo výške 5.000,- Sk na
skúšobnú dobu 1 mesiac
2. odmenu MUDr. Radmile Jaňovej vo výške 1.000,- Sk za dlhoročnú prácu v sociálno-zdravotnej
komisii a ostatnú verejno-prospešnú činnosť v meste Rajec
3. sl. Janku Ulčákovú do funkcie pokladníka mesta dňom 13. 6. 1994

UZNESENIE Č. 64/94
I. BERIE NA VEDOMIE
správu hlavného kontrolóra mesta
II. UKLADÁ
vedúcej odd. správneho predložiť:
- správu o volebných miestnostiach
- počtoch voličov za jednotlivé volebné obvody
- oznam do Rajčana o zapísaní slovenskej národnosti do OP
- jednanie s Obvodným úradom o úradných hodinách na matrike počas volieb
T: nasledujúce zasadnutie MZ

UZNESENIE Č. 65/94
I. SPLNOMOCŇUJE
Mestský úrad Rajec uzavrieť nájomné zmluvy o užívaní verejných priestranstiev (Nám. SNP) podľa
vlastného uváženia
T: 1. 6. 1994

UZNESENIE Č. 66/94
I. SCHVAĽUJE
experimentálnu koncepciu vývozu a separáciu odpadov, zatiaľ len sklo podľa predloženej
koncepcie

UZNESENIE Č. 67/94
I. SCHVAĽUJE
mestský informačný systém

UZNESENIE Č. 68/94
I. SCHVAĽUJE
pokračovať v príprave transformácie Domu služieb

UZNESENIE Č. 69/94
I. NESCHVAĽUJE
kúpu ½ chaty v Porubskej doline

UZNESENIE Č. 70/94
I. RUŠÍ
zmluvu s poriadkovou službou SOPOS
II. UKLADÁ
vedeniu mesta
zabezpečiť verejný poriadok v meste

UZNESENIE Č. 71/94
I. NESCHVAĽUJE
bezodplatný prevod bytov a pozemkov pod bytovkami od š.p. Korasan

UZNESENIE Č. 72/94
I. SCHVAĽUJE
koncepciu tvorby nového územno-plánovacieho návrhu na princípe odstúpenia od pôvodnej
koncepcie tvorby mesta ako sídliskového typu na princíp „Tvorby pozitívneho rázu mesta“
vychádzajúceho z rešpektovania vlastníckych práv a prestavby mesta na historické, zdravé
a efektívne mesto

UZNESENIE Č. 73/94
I. NESCHVAĽUJE
vstup mesta Rajec do Únie kúpeľných miest

UZNESENIE Č. 74/94
I. SCHVAĽUJE
poznávací zájazd do Francúzska

UZNESENIE Č. 75/94
I. VYPÚŠŤA
z uznesenia MZ č. 44/94 zo dňa 17. 3. 1994 časť „... s tou podmienkou, že v prípade privatizácie
plynovodov bude uvedený plynovod vrátený mestu Rajec.“

UZNESENIE Č. 76/94
I. UKLADÁ
riaditeľovi TS
predložiť ďalšiu koncepciu činnosti Technických služieb

UZNESENIE Č. 77/94
I. UKLADÁ
hlavnému kontrolórovi
prepracovať prepočty dispozitívneho potenciálu TSMR

UZNESENIE Č. 78/94
I. SCHVAĽUJE
odpustenie poplatku za predaj tvrdého alkoholu a cigariet v r. 1993 a zaplatenie poplatku za pivo
a víno predané v r. 1993 v BISTRE – Ján Fučík

UZNESENIE Č. 79/94
I. BERIE NA VEDOMIE
žiadosť ZCŠ sv. J. M. Vianneyho o stanovisko k zriadeniu Katolíckeho gymnázia v Rajci
II. KONŠTATUJE, že
zriadenie alternatívneho gymnázia môže byť prospešné nielen mestu Rajec, ale i celej rajeckej
doline a môže viesť k uspokojeniu takýchto požiadaviek rodičov detí, zriadenie takéhoto typu
gymnázia môže viesť k ďalšiemu skvalitneniu výchovy našej mládeže a hodlá byť tejto myšlienke
a jej realizácii nápomocné
III. SÚHLASÍ
so zriadením Katolíckeho osemročného gymnázia Andreja Škrábika v Rajci od školského roku
1995/1996

UZNESENIE Č. 80/94
I. BERIE NA VEDOMIE
správu hlavného kontrolóra
II. KONŠTATUJE, že
správa hlavného kontrolóra je na odbornej úrovni
III. SCHVAĽUJE
tarifný plat hlavného kontrolóra vo výške 6.300,- Sk mesačne dňom 1. 7. 1994

IV. UKLADÁ
1. hlavnému kontrolórovi
vykonať analýzu a porovnanie nákladov na teplo a TÚV na sídlisku SEVER, stará i nová časť,
rok 1992, 1993 a I. polrok 1994 a spotreby energií
2. riaditeľovi TSMR:
a) prepracovať zmluvy s obcami na vývoz PDO na II. Polrok 1994
b) previesť analýzu hospodárenia za I. polrok 1994 s podrobnejším členením príjmov
a nákladov
c) mesačne predkladať MsÚ výkaz ziskov a strát
d) z dôvodu sprehľadnenia spotreby a čerpania PHM na jednotlivé vozidlá dôslednejšie
vyplňovať záznam o prevádzke nákladných vozidiel, hlavne čerpanie PHM
e) vzhľadom k tomu, že sa TSMR stali v r. 1994 platcami DPH prehodnotiť kalkulácie vývozu
VOK, 1100 l a 110 l nádob a porovnať ich s výmerom vystaveným ObÚ Rajec
T: 30. 7. 1994

UNESENIE Č. 81/94
I. BERIE NA VEDOMIE
správu vedúcej odd. správneho o stave pripravenosti na predčasné parlamentné a riadne
komunálne voľby v r. 1994
II. SCHVAĽUJE
volebné obvodu a volebné miestnosti pre predčasné parlamentné a riadne komunálne voľby:
1. Rajec – Sever – MsKS
2. Rajec – Východ – Materská škola Obr. Mieru
3. Rajec – Západ – Cirkevná základná škola Nám. A. Škrábika
4. Rajec – Juh – Materská škola Mudrochova ul.
5. Rajec – Šuja – Kultúrny dom Šuja
III. UKLADÁ
vedúcej odd. správneho
zabezpečiť prípravu volieb v zmysle platných zákonov a vykonávacích predpisov

UZNESENIE Č. 82/94
I. KONŠTATUJE, že
okrem pôvodného návrhu transformácie je tu návrh firmy TOPAS, ktorá ponúka tú istú cenu, tiež
na splátky, avšak firma TOPAS k dnešnému dňu neexistuje
II. SCHVAĽUJE
1. transformáciu Domu služieb ako predaj nebytových priestorov (nie ako celku)
2. transformáciu podľa priloženého projektu so zakomponovaním týchto troch zmien:
a) menšia miestnosť – krčma – nebude súčasťou objektu p. Rajčana
b) miestnosť po ObÚP (p. Scholtz) – kozmetika – sl. Augustínová
c) predkupné právo mesta na 10 rokov v tej istej cene

III. UKLADÁ
1. riaditeľovi BP:
a) zabezpečiť doručenie výpovedí všetkým nájomníkom Domu do 30. 6. 1994 s ponukou odpredaja
častí DS v zmysle schváleného projektu tým, aby žiadosť o odkúpenie priestorov v DS predložili
nájomcovia písomne do 30. 7. 1994 na MsÚ, odd. finančné a správy mestského majetku
T: 30. 6. 1994
b) zabezpečiť vypracovanie potrebných podkladov pre transformáciu DS (jednoduché projekty,
presné výpočty pozemkov a plôch nebytových priestorov i výpočty cien podľa skutočne
odpredávaných priestorov)
T: 15. 8. 1994
c) po uzavretí kúpnych zmlúv zabezpečiť odovzdanie DS novému spoločenstvu vlastníkov,
odhlásenie odberov energií a vyrovnanie s nájomníkmi
T: 30. 10. 1994
2. vedúcej odd. finančného a správy mestského majetku:
zabezpečiť prípravu kúpno-predajných zmlúv a ostatných
transformáciu

dokladov

potrebných

pre

T: 15. 9. 1994
3. riaditeľke MsKS:
zabezpečiť doručenie výpovede z nájmu v budove Mestského múzea p. Šimkovej (kvety, zelenina,
semená), ktorej mesto už zaistilo ďalšie nájomné priestory v centre mesta a o jej odsťahovaní
sem presťahovať depozit Mestského múzea z budovy MsÚ, v prípade, že p. Šimkvá sa odsťahuje
až po trojmesačnej výpovednej lehote, odsťahovať depozit do múzea do konca júla, aby sa
uvoľnilo miesto pre Bytový podnik
T: 30. 6. 1994

UZNESENIE Č. 83/94
I. SCHVAĽUJE
predaj nebytového priestoru č. 7 v budove polikliniky o rozlohe cca 20 m2 a alikvotnej časti
pozemku MUDr. Anne Smieškovej v cene 5.300,- Sk/m2 a pozemok v cene 100,- Sk/m2 s termínom
splatnosti do 31. 7. 1994

UZNESENIE Č. 84/94
I. KONŠTATUJE, že
navrhovaná úprava „I/64 – II/517 Rajec – križovatka ulíc Hollého-Kostolná-Bystrická“ je v súlade
splatným územným plánom mesta Rajec a ani v pripravovanej aktualizácii územného plánu sa
neuvažuje s iným riešením
II. SCHVAĽUJE
riešenie „I/64 – II/517 Rajec – križovatka ulíc Hollého-Kostolná-Bystrická“ ako verejnoprospešnú

UZNESENIE Č. 85/94
I. SCHVAĽUJE
kúpu budovy bývalej rehabilitácie v cene úradného odhadu

UZNESENIE Č. 86/94
I. RUŠÍ
uznesenie MZ č. 22/94, ktoré schvaľuje predaj Hotela pri radnici
II. SCHVAĽUJE
1. úver na výstavbu športovej haly
2. založenie hotela za úvery mesta Rajec
3. pre aukciu minimálnu aukčnú cenu 9 mil. Sk
4. vypísanie ponuky na prenájom Hotela pri radnici
III. UKLADÁ
primátorovi mesta
zakomponovať v úverovej zmluve možnosť splatenia úveru skôr

UZNESENIE Č. 87/94
I. POTVRDZUJE
p. Jozefa Stupňana vo funkcii riaditeľa TS na dobu neurčitú

UZNESENIE Č. 88/94
I. SCHVAĽUJE
zmenu termínu splatnosti celej kúpnej ceny v uznesení č. 24/94 v bode I/3 namiesto „do
15. 4. 1994“ nové znenie „do 30. 6. 1994“ a v prípade neuhradenia do 30. 6. 1994 schvaľuje
vypísanie novej ponuky na predaj nehnuteľnosti

UZNESENIE Č. 89/94
I. SCHVAĽUJE
kúpu pozemku parcela č. 15/2 v cene 100,- Sk/m2 o rozlohe 50 m2 od p. Nemčeka

UZNESENIE Č. 90/94
I. RUŠÍ
časť Technických služieb – ukladanie a skládkovanie odpadov v Rajci – Šuji ku dňu 30. 6. 1994

II. SÚHLASÍ
s prevodom pracovníka skládky odpadov p. Milana Mandáka na združenie „Skládka odpadov
Rajeckého regiónu“ dňom 1. 7. 1994 po vzájomnej dohode
III. SCHVAĽUJE
a) znížene majetku o 1 mil. Sk, ktorý predstavuje nezaplatený zvyšok úveru, ktorého splatenie
preberá na seba združenie
b) zníženie majetku mesta Rajec o 600.000,- Sk ako podielu obcí rajeckého regiónu poskytnutie
ŠFŽP na skládku odpadov
c) zníženie majetku mesta Rajec o 1,339 mil. Sk, čo sú prostriedky, ktoré na skládku združili obce
d) nepočítať dotáciu zo ŠFŽP 1,5 mil. Sk v r. 1994 do majetku mesta Rajec

UZNESENIE Č. 91/94
I. BERIE NA VEDOMIE
informáciu primátora o veľkom záujme o záhradky
II. SCHVAĽUJE
zníženie rozlohy pozemkov na 400 – 500 m2, čím ruší časť uznesenia MZ č. 9/94 v bode I/3 (600 m2)

UZNESENIE Č. 92/94
I. SCHVAĽUJE
1. osobitné evidovanie finančných prostriedkov získaných z predaja bytov
2. použitie týchto prostriedkov na :
- rozvoj bývania v meste, obnovu a rozvoj bytového fondu
- výstavby a obnovu infraštruktúry mesta v zmysle schváleného rozpočtu mesta
- úhradu úveru na teplofikáciu sídliska SEVER

UZNESENIE Č. 93/94
I. SCHVAĽUJE
predaj stavebného pozemku v lokalite Hollého pre ZIPP s.r.o. Rajec za účelom výstaby obytno
podnikateľskej činnosti v zmysle územného plánu mesta Rajec v cene 130,- Sk/m2 s povinnosťou
úhrady do 30. 9. 1994. Rozloha pozemku bude upravená v zmysle novovypracovného
geometrického plánu tak, aby boli rešpektované požiadavky projektového riešenia križovatky ulíc
Hollého-Bysrická-Kostolná
II. UKLADÁ
vedúcej odd. finančného
zabezpečiť vypracovanie nového geometrického plánu v zmysle bodu I. tohto uznesenia
T: 31. 7. 1994

UZNESENIE Č. 94/94
I. SCHVAĽUJE
1. ďalšie pokračovanie v realizácii kabelovej televízie v Rajci
2. spoluinvestíciu s Cable Plus a.s., príp. ďalšími akcionármi
II. UKLADÁ
primátorovi mesta
predložiť mestskej rade podrobnejší materiál o budúcom fungovaní kabelovej televízie, ktorú
splnomocňuje ho dotvoriť a schváliť

UZNESENIE Č. 95/94
I. SCHVAĽUJE
predloženie „Územného plánu sídelného útvaru Rajec – aktualizácia a doplnky“ autorského
kolektívu Ing. arch. Mariana Hanzalíka na verejné pripomienkovanie občanov na 30 dní do
15. septembra 1994 v radnici

UZNESENIE Č. 96/94
I. SCHVAĽUJE
1. odmeny poslancom MZ za I. polrok 1994 podľa účasti na zasadnutiach MZ
2. odmeny členom MR za I. polrok 1994 podľa účasti na zasadnutiach MR
3. odmeny členom komisií podľa práce v komisiách, ktoré určí predseda príslušnej komisie zo
stanoveného objemu
4. odmenu primátorovi mesta RNDr. Ladislavovi Židekovi za II. štvrťrok 1994 vo výške 40 %
tarifnej mzdy vyplatenej v II. štvrťroku 1994
5. a) odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Ľubici Cesnekovej za II. štvrťrok 1994 (apríl, máj) vo
výške 25 % tarifnej mzdy vyplatenej v II. štvrťroku 1994
b) odmenu hlavnému konrolórovi mesta Ing. Emílii Rybárikovej za II. štvrťrok 1994 (jún) vo
výške 25 % tarifnej mzdy vyplatenej v II. štvrťroku 1994

UZNESENIE Č. 97/94
I. SCHVAĽUJE
doplnenie uznesenia MZ č. 93/94 v bode I. nasledovne:
ZIPP s.r.o. Rajec, uhradí mestu Rajec do 31. 8. 1994 zálohu na kúpu predmetného pozemku
o rozlohe cca 9300 m2 (presne určí geometrický plán) vo výške 500.000,- Sk na základe vystavenej
faktúry. V opačnom prípade je primátor mesta splnomocnený vypísať novú ponuku na predaj
pozemku pre výstavbu domov.

UZNESENIE Č. 98/94
I. KONŠTATUJE, že
doterajší nájomník nesplnil podmienku nájomnej zmluvy (oprava fasády) do termínu 15. júla 1994.
Toto splnil až po termíne. Nájomcu v zmysle zmluvy možno ponechať v dome dochovať hydinu do
konca novembra 1994.
II. RUŠÍ
z titulu nesplnenia podmienky nájomnej zmluvy podľa bodu I. nájomnú zmluvu okamžite
III. SCHVAĽUJE
predaj rodinného domu č 670 na ulici Kostolnej, postaveného na parcele č. 341 KN o rozlohe
108 m2 v úradne odhadnutej cene 41.221,- Sk vrátane pozemku, ktorého cena predstavuje
100,- Sk/m2, MVDr. Jozefovi Mudríkovi a manželke. Kupujúci uhradí cenu pri podpise zmluvy do
15. 9. 1994.

UZNESENIE Č. 99/94
I. SCHVAĽUJE
1. predaj pozemku okolo bývalej kotolne ZVL Diamon na sídlisku Sever, časti parciel č. 1070/15
a č. 1070/34 podľa upresnenia stavebnej komisie, v prípade, že sa tu nachádzajú podzemné
vedenia, tieto musí kupujúci strpieť
2. cenu predávaného pozemku vo výške 130,- Sk/m2, ktorú ZVL Diamon a.s. uhradí mestu Rajec
na základe vystavenej faktúry pri podpise zmluvy, najneskôr do 15. 9. 1994

UZNESENIE Č. 100/94
I. NESÚHLASÍ
s predajom pozemkov pod garáže vo vnútri blokov na ul. Kmeťovej na parcele č. 6/1

UZNESENIE Č. 101/94
I. SCHVAĽUJE
predaj pozemku parcela č. 140/2 o rozlohe 155 m2 v cene 130,- Sk/m2 p. Miroslavovi Polačkovi,
bytom Rajec, ........................ s podmienkou uhradenia ceny do 15. 9. 1994

UZNESENIE Č. 102/94
I. SCHVAĽUJE
1. splácanie poplatku z predaja alkoholu a tabakových výrobkov za I. polrok 1994 p. Ondrejovi
Foltánovi nasledovne:
15. 8. 1994 15.000,- Sk
16. 9. 1994
15.000,- Sk
15.10.1994
15.000,- Sk

15.11.1994
15.12.1994
Spolu

15.000,- Sk
16.216,- Sk
76.216,- Sk

V prípade neuhradenia ktorejkoľvek splátky v danom termíne je MsÚ oprávnený pristúpiť
k obstávke celej dlžnej sumy včítane penalizácie z celej nezaplatenej časti. Pričom sa táto
považuje akoby mala byť splatená v riadnom termíne t.j. 15. 7. 1994.
2. splácanie poplatku z predaj alkoholu a tabakových výrobkov za I. polrok 1994 p. Jurickému
Pavlovi nasledovne:
15.8.1994
14.047,- Sk
15.9.1994
10.000,- Sk
15.10.1994
10.000,- Sk
15.11.1994
10.000,- Sk
Spolu
44.047,- Sk
V prípade neuhradenia ktorejkoľvek splátky v danom termíne je MsÚ oprávnený pristúpiť
k obstávke celej dlžnej sumy včítane penalizácie z celej nezaplatenej časti. Pričom sa táto
považuje akoby mala byť splatená v riadnom termíne t.j. 15. 7. 1994.

UZNESENIE Č. 103/94
I. SCHVAĽUJE
predaj pozemku s.r.o. TOPAS na podnikateľské účely o rozlohe cca 1500 m2 (bližšie určí
geometrický plán) v cene 130,- Sk/m2. Kúpnu cenu firme uhradí mestu pri podpise zmluvy,
najneskôr do 15. 9. 1994, na základe vystavenej faktúry.

UZNESENIE Č 104/94
I. SCHVAĽUJE
ďalších kupujúcich priestorov, resp. zmeny od pôvodného schválenia v Domove služieb v zmysle
transformačného projektu nasledovne:
- po OTEXE p. Rybárik Anton, 1. mája
- po p. Rajčanovi – časť firma RYBA
- po riaditeľovi BP p. Pekná
- po holičstve Združenie skládky odpadov rajeckého regiónu
- po sklade paliva p. Galovič Bartolomej cca 30 m2
- po BP pre združenie nových kupujúcich
II. SPLNOMOCŇUJE
primátora mesta
vybrať zo záujemcov o kúpu ďalších, zatiaľ neschválených priestorov. Taktiež v prípade, že by
niekto zo záujemcov pri podpisovaní zmluvy odstúpil, vybrať nových záujemcov.

UZNESENIE Č. 105/94
I. SCHVAĽUJE
nasledovné akcie v rámci údržby:
cca tis. Sk
- prepoj kanalizácie Jabloňová
45
- guma v prízemí po kanalizácii a krídlo dverí
10
- výmena žľabov Kmeťova (tzv. policajtská)
22
- náter strechy 1. mája (tzv. Slovenárska)
50
- oprava komínov 1. mája (tzv. Slovenárska)
15
- výmena žľabov 1. mája (tzv. Slovenárska)
40
- štúdia centrálneho ovlád. vstupov energie Sever
5
- investícia kúpa počítača nie údržba
70
- vymaľovanie a náter nádvoria Domu služieb
60
- oprava rýn na všetkých ost. bytovkách Kmeťova
50
- nátery fasád všetkých bytoviek Kmeťova podľa arch. návrhu včítane návrhu riešenia
70
- geometrické plány a skreslenia skutkového stavu
50
spolu cca
487
II. UKLADÁ
riaditeľovi Bytového podniku
zabezpečiť tieto práce po odkonzultovaní s Ing. Rybárikom v termíne do 30. 10. 1994

UZNESENIE Č. 106/94
I. SCHVAĽUJE
organizačno-technické zabezpečenie volieb
II. UKLADÁ
zodpovedným pracovníkom
plnenie v zmysle uvedených termínov

UZNESENIE Č. 107/94
I. BERIE NA VEDOMIE
organizačno-technické zabezpečenie vykonania referenda v meste Rajec dňa 22. 10. 1994

UZNESENIE Č. 108/94
I. SCHVAĽUJE
organizočno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy v meste Rajec v dňoch
18. a 19. 11. 1994

UZNESENIE Č. 109/94
I. SCHVAĽUJE
presuny v rozpočte mesta Rajec na r. 1994:
1. z kabelovej televízie presunúť 300 tis. Sk na verejno-prospešnú činnosť na budovanie chodníkov
na uliciach Kmeťova, Jánošíkova, Hurbanova, Sládkovičova, roh Námestia SNP
2. z kabelovej televízie presunúť 20 tis. Sk na zakúpenie harmoniky pre ZUŠ Rajec
3. z Domova vďaky 150 tis. Sk a z Klubu dôchodcov 50 tis. Sk presunúť na oddiel Starostlivosť
o rodinu a deti

UZNESENIE Č. 110/94
I. RUŠÍ
uznesenie MZ č. 103/94
II. SCHVAĽUJE
predaj pozemku TOPAS s.r.o. parcela č. 1314/3 o rozlohe 1958 m2 za cenu 100,- Sk/m2 s termínom
uhradenia 30. 9. 1994

UZNESENIE Č. 111/94
I. RUŠÍ
uznesenie MZ č. 97/94 – zálohová platba
II. SCHVAĽUJE
predkupné právo mesta do doby ukončenia výstavby, ako podmienku predaja pozemku TIPP s.r.o.
presná rozloha pozemku 7683 m2

UZNESENIE Č. 112/94
I. BERIE NA VEDOMIE
informáciu MUDr. Jána Rybárika o transformácii Polikliniky Rajec

UZNESENIE Č. 113/94
I. BERIE NA VEDOMIE
a) kontrolu plnenia uznesení od marca 1994
b) správu hlavného kontrolóra
II. KONŠTATUJE, že
uznesenie č. 8/1991 nebolo splnené
III. RUŠÍ
a) uzn. č. 97/1994 a uzn. č. 111/94 v bode 2 – predaj pozemku firme ZIPP s.r.o.

b) uzn. č. 110/94 – predaj pozemku firme TOPAS s.r.o.
IV. DOPORUČUJE
nasledujúcemu mestskému zastupiteľstvu ďalej sa zaoberať majetko-právnym vysporiadaním
vlastníckych vzťahov verejných priestranstiev mesta Rajec

UZNESENIE Č. 114/94
I. SCHVAĽUJE
a) odmenu primátorovi mesta RNDr. Ladislavovi Židekovi za III. štvrťrok 1994 vo výške 50 %
tarifnej mzdy vyplatenej v III. Q 1994
b) odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Ing. Emílii Rybárikovej za III. štvrťrok 1994 vo výške
25 % tarifnej mzdy vyplatenej v III. Q 1994
c) odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady, členom komisií za
II. polrok 1994 podľa VZN o platových pomeroch pracovníkov mesta Rajec

UZNESENIE Č. 115/94
I. BERIE NA VEDOMIE
informáciu MUDr. Jána Rybárika – riaditeľa Polikliniky Rajec – o možnostiach privatizácie
v zdravotníctve

UZNESENIE Č. 116/94
I. SCHVAĽUJE
aktualizáciu územného plánu sídelného útvaru mesta Rajec – zmeny a doplnky
II. UKLADÁ
a) operatívne zakomponovať do definitívneho znenia akceptovateľné pripomienky, ktoré prišli aj
o termíne pripomienkovacieho konania
b) preveriť možnosť alternatívneho riešenia obchvatu mesta smer Žilina – Prievidza

UZNESENIE Č. 117/94
I. SCHVAĽUJE
udelenie titulu „Čestný občan mesta Rajec“ Ing. Ladislavovi Paulínymu

UZNESENIE Č. 118/94
I. SÚHLASÍ
so zrušením odpustenia nájomného za r. 1993 a 1994 a zároveň so zrušením príspevku mesta
Poliklinike Rajec

UZNESENIE Č. 119/94
I. SCHVAĽUJE
poskytnutie záruky mestom Rajec Cenzuálnemu spolumajiteľstvu Rajec založením budovy Domova
vďaky na úver vo výške 500 tis. Sk

UZNESENIE Č. 120/94
I. NESÚHLASÍ
s poskytnutím záruky na úver p. Anne Šimkovej

UZNESENIE Č. 121/94
I. BERIE NA VEDOMIE
správu p. Jozefa Mikolku – predsedu Mestskej volebnej komisie v Rajci o výsledkoch volieb do
orgánov samosprávy mesta Rajec
II. KONŠTATUJE, že
a) za primátora mesta Rajec bol zvolený Ing. Ján Rybárik
b) bolo zvolených 22 poslancov mestského zastupiteľstva a to:
1. Ján Albert
2. Ing. Ivan Bajzík
3. Ladislav Bohdal
4. Ing. Ľuboš Cesnek
5. Ján Frivaldský
6. Milada Golierová
7. Ing. Emil Jonek
8. Karol Kantorík
9. Jozef Kasman
10. MUDr. Eduard kavec
11. Karol Kavec
12. Mgr. Jozef Pauko
13. Stefan Pekarík
14. MUDr. Ján Rybárik
15. Daniela Slottová
16. Ladislav Stanko
17. Ladislav Stehlík
18. Karol Uhlárik
19. Anna Veselovská
20. Emília Vojtasová
21. RNDr. Ladislav Židek
22. Ing. Štefan Židek

UZNESENIE Č. 122/94
I. BERIE NA VEDOMIE
informatívne programové vyhlásenie primátora mesta Rajec Ing. Jána Rybárika
II. UKLADÁ
1. predsedom komisií, resp. členom mestskej rady a riaditeľom riadených organizácií, predložiť
primátorovi mesta programové vyhlásenie, resp. rámcové plány práce na nastávajúce obdobie
4 rokov
T: 10. 1. 1995
2. predsedom komisií predložiť návrh kandidátov na členov komisií z radov občanov, resp.
odborníkov
T: 10. 1. 1995
3. primátorovi mesta predložiť na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva programové
vyhlásenie mestského zastupiteľstva na 4-ročné funkčné obdobie

UZNESENIE Č. 123/94
I. ZRIAĎUJE
1. sedemčlennú mestskú radu
2. stále komisie mestského zastupiteľstva:
- Komisia pre životné prostredie, výstavbu a bytovú výstavbu
- Komisia pre podnikanie, obchod a cestovný ruch
- Komisia pre ochranu verejného poriadku
- Komisia pre mládež a šport
- Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť
- Komisia pre financie a správu mestského majetku
II. VOLÍ
1. zástupcu primátora mesta Rajec RNDr. Ladislava Žideka, ako poslanca uvolneného pre výkon
funkcie
2. členov mestskej rady:
RNDr. Ladislav Židek – zástupca primátora
Ladislav Bohdal
Ján Frivaldský
Milada Golierová
MUDr. Eduard Kavec
MUDr. Ján Rybárik
Ing. Štefan Židek
3. predsedov a členov komisií z poslancov MZ:
Komisia pre životné prostredie, výstavbu a bytovú výstavbu:
RNDr. Ladislav Židek – predseda
Ján Albert
Ing. Ivan Bajzík
Ladislav Stehlík

Ladislav Stanko
Komisia pre podnikanie, obchod a cestovný ruch:
Ladislav Bohdal – predseda
Karol Kantorík
Emília Vojtasová
Komisia pre ochranu verejného poriadku:
Milada Golierová – predseda
Ing. Emil Jonek
Jozef Kasman
Komisia pre mládež a šport:
MUDr. Eduard Kavec – predseda
Ing Ľuboš Cesnek
Karol Uhlárik
Anna Veselovská
Mgr. Jozef Pauko
Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť:
MUDr. Ján Rybárik – predseda
Karol Kavec
Daniela Slottová
Komisia pre financie a správu mestského majetku:
Ing. Štefan Židek – predseda
Ján Frivaldský
Štefan Pekarík

UZNESENIE Č. 124/94
I. SCHVAĽUJE
1. odmenu doterajšiemu primátorovi mesta RNDr. Ladislavovi Židekovi za IV. štvrťrok 1994 vo
výške 50 % základného platu vyplateného v IV. Q 1994
2. odmenu hlavnému kontrolórovi Ing. Emílii Rybárikovej za IV. štvrťrok 1994 vo výške 25 %
základného platu vyplateného v IV. Q 1994

UZNESENIE Č. 125/94
I. SCHVAĽUJE
na I. štvrťrok 1995 rozpočtové provizórium:
1. na údržbu a správu mesta a príspevky príspevkovým organizáciam na úrovni 3/12 roku 1994
2. úhrady záväzkov vyplývajúcich zo schválených uzavretých zmlúv

UZNESENIE Č. 126/94
I. SCHVAĽUJE
Všeobecné záväzné nariadenia č. 15/1994 o výške sadzby dane z nehnuteľnosti na rok 1995

UZNESENIE Č. 127/94
I. SCHVAĽUJE
plat primátora mesta Rajec Ing. Jána Rybárika vo výške minimálneho platu v zmysle zákona
č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, čo
je 12.100,- Sk, zvýšeného o 3.000,- Sk a príplatok za vedenie vo výške 2.500,- Sk

UZNESENIE Č. 128/94
I. SCHVAĽUJE
pokračovanie v príprave transformácie Hotela pri radnici
II. POVERUJE
primátora mesta a príslušných komisií pokračovať v príprave transformácie

UZNESENIE Č. 129/94
I. SCHVAĽUJE
bezodplatné prevzatie bytov a pozemkov š.p. Korasan do majetku mesta Rajec po predložení
komplexného návrhu primátora mesta

UZNESENIE Č. 130/94
I. SCHVAĽUJE
predaj zabratých pozemkov Povodiu Váhu o rozlohe 1393 m2 v cene 70,- sk/m2

UZNESENIE Č. 131/94
I. SCHVAĽUJE
zverejnenie ponuky na predaj podnikateľských a stavebných pozemkov:
- pozemok pri ZŤS Vinuta na podnikanie
- pozemok pri Stavospole na podnikanie
- pripravovaná parcelácia pozemkov na sídlisku SEVER pre výstavbu rodinných domov, resp.
podnikateľsko-obytných domov

