UZNESENIA V ROKU 1995
UZNESENIE č. 1/95
I. SCHVAĽUJE
programové vyhlásenie Mestského zastupiteľstva v Rajci na nastávajúce funkčné obdobie

UZNESENIE č. 2/95
I. SCHVAĽUJE
1. nasledovné doplnenie komisii z radov občanov a pracovníkov MsÚ:
Komisia pre životné prostredie, výstavbu a bytovú výstavbu:
Anton Blunár
Ján Huljak
Ing. arch. Ferdinand Buček
Ing. Eva Čviriková
Anastázia Pekarová
Komisia pre podnikanie, obchod a cestovný ruch:
Marta Cádriková
Jozef Kohút
Júlia Tomčíková
Komisia pre mládež a šport:
Mgr. Ernest Papranec
Mgr. Dušan Šeban
Mgr. Viera Fraštiová
Katarína Michelová
Ing. Janka Kavcová
Stanislav Vríčan
Mgr. Jana Ulčáková
Komisia verejného poriadku:
Mgr. Marta Pauková
mjr. Vladimír Patúš
Jozef Cinko
Alena Škorvánková
Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť:
Anna Dubcová
Gabriela Osiková
Anna Šimková
Anna Brezániová

Janka Jasenovcová
Komisia pre financie a správu mestského majetku:
Anna Mikolková
Viera Stanková
Ing. Gabriela Dubcová
Mária Cinková
Ing. Mária Cinková
Daša Bajzíková
2. pracovníkov MsÚ zodpovedných za kontakt medzi komisiami, primátorom a MsÚ:
Anastázia Pekarová
Júlia Tomčíková
Mgr. Jana Ulčáková
Alena Škorvánková
Anna Brezániová
Daša Bajzíková

UZNESENIE č. 3/95
I. SCHVAĽUJE
rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rajci

UZNESENIE č. 4/95
I. SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/95 o miestnych poplatkoch
II. UKLADÁ
primátorovi mesta,
aby všetky žiadosti poplatníkov o iný spôsob vyplácania miestnych poplatkov, ako je upravený vo
VZN vrátil žiadateľom s tým, že platí VZN. Prípadné žiadosti poplatníkov primátor nebude
predkladať mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie.

UZNESENIE č. 5/95
I. DOPORUČUJE
zriadenie 8-ročného štátneho gymnázia od šk. roku 1996/97 s podmienkou, aby jeho prvé štyri roky
fungovania (prima-kvarta)/ bola súbežné otváraná len jedna trieda 4-ročného gymnázia. Táto bude
naposledy otvorená v šk. roku 1999/2000. Potom by už štvorročné gymnázium nebolo otvorené.
Tieto podmienky vychádzajú z reálnych potrieb a možností mesta Rajec a priľahlého regiónu.

Šk.rok
osemročné
štvorročné
poč. tried
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
96/97
1xP
1x1, 2x2, 2x3, 2x4
8
97/98
1xP, 1xS
1x1, 1x2, 2x3, 2x4
8
98/99
1xP, 1xS, 1xT
1x1, 1x2, 1x3, 2x4
8
99/00
1xP, 1xS, 1xT, 1xK
1x1, 1x2, 1x3, 1x4
8
00/01
1xP, 1xS, 1xT, 1xK, 1xK
0, 1x2, 1x3, 1x4
8
01/02
1xP, 1xS, 1xT, 1xK, 1xK, 1xS
0, 0, 1x3, 1x4
8
02/03
1xP, 1xS, 1xT, 1xK, 1xK, 1xS, 1xSep.
0, 0, 0, 1x4
8
03/04
komplet. 8-ročné
0, 0, 0, 0
8

UZNESENIE č. 6/95
I. SCHVAĽUJE
alternatívny privatizačný projekt Hotela pri radnici ako EIEEC
II. UKLADÁ
1. primátorovi mesta
a) predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu každého potencionálneho člena združenia
b) predložiť na schválenie ďalšie možné protinávrhy
2. finančnej komisii
zaujať stanovisko ku každému privatizačnému projektu

UZNESENIE č. 7/95
I. SCHVAĽUJE
zvýšenie stravného pre stravníkov v Domove vďaky s platnosťou od 1. 2. 1995 nasledovne:
1. celodenná strava racionálna:
- obyvatelia Domova vďaky
- stravníci z Rajca a Šuje
- cudzí stravníci

48,60 Sk
65,60 Sk
77,80 Sk

2. percentuálne rozdelenie celodennej racionálnej stravy (raňajky, obed, večera, desiata
a olovrant) podľa vyhlášky č. 214/94 Zb.:
- obed (Rajec, Šuja)
23,-- Sk
večera (Rajec, Šuja)
19,60 Sk
- obed (cudzí)
27,20 Sk
večera (cudzí)
23,40 Sk
3. Celodenná strava pri diéte šetriacej a DIA:
- obyvatelia Domova vďaky
- stravníci z Rajca a Šuje

68,-- Sk
91,80 Sk

- cudzí stravníci
108,80 Sk
4. percentuálne rozdelenie celodennej diéty šetriacej a DIA (raňajky, obed, večera, desiata
a olovrant) podľa vyhlášky č.214/94 Zb.
- obed (Rajec, Šuja)
29,40 Sk
večera I. (Rajec, Šuja)
24,80 Sk
- obed (cudzí)
34,80 Sk
večera I. (cudzí)
29,40 Sk
5. príspevky na obedy pre obyvateľov Rajca a Šuje podľa výšky dôchodku:
manželský pár
jedna osoba
príspevok MsÚ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
do 3.510,do 2.000,12,do 3.700,do 2.350,7,nad 3.700,nad 2.350,-

UZNESENIE č. 8/95
I. SCHVAĽUJE
ručenie mesta banke za úver p. Šimkovej svojim nehnuteľným majetkom, a to pozemok pri
poliklinike parcela č. KN 1101/1, o rozlohe 7023 m2
II. UKLADÁ
primátorovi mesta
uzavrieť záložnú zmluvu s p. Šimkovou o ručení jej majetkom mestu za poskytnutú záruku

UZNESENIE č. 9/95
I. SCHVAĽUJE
zmenu názvu mesta na “Rajec“ v zmysle stanoveného legislatívneho postupu (zák. 517/1990 Zb.)

UZNESENIE č. 10/95
I. UKLADÁ
predsedovi komisie životného prostredia, výstavby a bytovej výstavby
posúdiť a vypracovať návrh o ďalšom odpredaji mestských bytov do budúceho zasadnutia
mestského zastupiteľstva

UZNESENIE č. 11/95
I. KONŠTATUJE, že
bol predložený komplexný návrh š.p. Korasan Rajec na bezodplatné prevzatie bytov a pozemkov

II. SCHVAĽUJE
bezodplatné prevzatie bytov a pozemkov š.p. Korasan do majetku mesta Rajec

UZNESENIE č. 12/95
I. BERIE NA VEDOMIE
kontrolu plnenia uznesení č. 121/94 – 131/94

UZNESENIE č. 13/95
I. ŽIADA
primátora mesta podať správu na budúcom zasadnutí MZ vo veci nesplatenej dohodnutej kúpnej
ceny kúpaliska Veronika a po prerokovaní s mestskou radou predložiť návrh riešenia vymáhania
dlžnej sumy mestu Rajec

UZNESENIE č. 14/95
I. SCHVAĽUJE
zakúpenie autobatérie do požiarneho vozidla AVIA pre Dobrovoľný požiarny zbor Šuja

UZNESENIE č. 15/95
I. SCHVAĽUJE
úhradu dopravy do Bratislavy a späť speváckemu zboru Konvalinky vo výške 4 – 5 tis. Sk

UZNESENIE č. 16/95
I. SCHVAĽUJE
primátora mesta Ing. Jána Rybárika a poslancov MZ p. Emíliu Vojtasovú a RNDr. Ladislava
Žideka na vystupovanie pri verejných obradoch (sobáše, pohreby)

UZNESENIE č. 17/95
I. BERIE NA VEDOMIE
správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení č. 1/95 – 16/95

UZNESENIE č. 18/95
I. BERIE NA VEDOMIE
informáciu primátora o riešení majetko-právnej prípravy rekonštrukcie križovatky HolléhoBystrická-Kostolná
II. SCHVAĽUJE
a) asanáciu starého domu na ul. Kostolnej č. 70/42, t.č. v prenájme firmou Ekotop Rajec
b) predaj pozemku parc. KN č. 822 (zast. plocha) o rozlohe 398 m2 a č. 833 (záhrada) o rozlohe
322 m2, spolu 720 m2 v cene 5,- Sk/m2
c) zabezpečovanie investorskej činnosti na výstavbu náhradného ubytovania pre p. Slyškovú a jej
deti Mestom Rajec
d) poskytnutie pôžičky p. Slyškovej a deťom na dofinancovanie výstavby jej náhradného rodinného
domu do výšky cca 300 tis. Sk s úrokom 3 % z fondu bývania Mesta Rajec z titulu všeobecného
záujmu, doba splatnosti tejto pôžičky je 10 rokov, obdobne ako pri predaji mestských bytov
v zmysle zákona 182/1993 Zb.

UZNESENIE č. 19/95
I. SCHVAĽUJE
predaj pozemkov zabratých pri výstavbe križovatky Hollého-Bystrická-Kostolná investorovi stavby
Slovenskej republike v minimálnej cene 100,- Sk/m2, jedná sa o nasledovné pozemky:
parcela KN č. 940 – 512 m2
970 – 650 m2
942 – 209 m2
948 – 123 m2
941 – 390 m2
____________
2241 m2

UZNESENIE č. 20/95
I. BERIE NA VEDOMIE
správu o stave majetku mesta Rajec k 31. 12. 1994
II. SCHVAĽUJE
vyradenie opotrebovaného a nepoužiteľného DHIM
III. UKLADÁ
vedúcej odd. finančného
uskutočniť verejný odpredaj do 31. 3. 1995

UZNESENIE č. 21/95
I. SCHVAĽUJE
plnenie rozpočtu mesta Rajec za r. 1994

UZNESENIE č. 22/95
I. KONŠTATUJE, že
doplnkom ku kúpno-predajnej zmluve o predaji TK Veronika firme TIME s.r.o. Rajecké Teplice sa
bude zaoberať po zložení finančnej čiastky vo výške 1 mil. Sk na účet mesta Rajec do 31. 3. 1995

UZNESENIE č. 23/95
I. SCHVAĽUJE
a) predaj pozemku parcela č. 1104/67 o rozlohe 1106 m2 p. Jozefovi Domanickému, Rajec, ul.
Haškova č. 959/7 v cene 180,- Sk/m2
b) predaj montovanej prevádzky za cenu 50.000,- Sk
c) že cena a predaj platí do 31. 3. 1995, dokedy musí kupujúci pred podpisom zmluvy uhradiť celú
kúpnu cenu

UZNESENIE č. 24/95
I. SCHVAĽUJE
a) predaj pozemku parc. č. 1314/3 o rozlohe 1958 m2 firme DSU, Rostáš, Rajecké Teplice, v cene
110,- Sk/m2
b) že podmienky predaja platia do 31. 3. 1995

UZNESENIE č. 25/95
I. SÚHLASÍ
s presunutím termínu splatnosti p. Novosadovi (uznesenie č. 88/94) do konca februára 1995
II. UKLADÁ
primátorovi mesta
podpísať kúpno-predajnú zmluvu do 31. 3. 1995

UZNESENIE č. 26/95
I. TRVÁ
na pôvodnom znení zmluvy s p. Frišom a manželmi Wunschovým

UZNESENIE č. 27/95
I. SCHVAĽUJE
dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/93 zo dňa 4. 11. 1993
II. UKLADÁ
riaditeľovi Bytového podniku
pripraviť všetky podklady pre prípravu všetkých zmlúv o prevode bytov a príslušných pozemkov
včítane geometrických plánov, plánov domov a výpočtov postupne do:
a) ul. Hollého, blok Cl (pozemok len zastav. plocha) do 20. 3. 1995
b) ul. Kmeťová č. 654 (celý pozemok včítane dvora) do 30. 3. 1995
c) ul. Sama Chalúpku (pozemok len zastav. plocha) do 30. 3. 1995
d) ul. 1. mája č. 429 (pozemok rozdeliť pod bytovky alikvotne, garáže samostatne) do 15.4.1995

UZNESENIE č.28/95
I. SÚHLASÍ
s prevádzkou lekárne č. 53-13-07 na Nám. SNP v Rajci
II. ŽIADA
riaditeľa NsP Žilina, aby obnovil prevádzku lekárne č. 53-13-07 na Nám. SNP v Rajci na 4 mesiace

UZNESENIE č.29/95
I. SCHVAĽUJE
termíny rozborov hospodárenia r. 1994 v príspevkových organizáciach nasledovne:
Technické služby – 16. 3. 1995 – 11.00 hod. – p. Stanková
p. Mikolková
Bytový podnik – 15. 3. 1995 – 12.00 hod. – Ing. Židek
Ing. Cinková
Domov vďaky - 13. 3. 1995 – 12.00 hod. – p. Frivaldský
p. Mikolková
MsKS – 14. 3. 1995 – 13.00 hod. – p. Cinková
p. Pekárik
II. UKLADÁ
riaditeľom príspevkových organizácií
pripraviť podrobné rozbory hospodárenia a doručiť ich vedúcej odd. finančného aspoň týždeň pred
ich konaním v 4 exemplároch

UZNESENIE č. 30/95
I. SCHVAĽUJE
a) presun úveru (i so všetkými povinnosťami) na akciu teplofikácia sídliska SEVER vo výške 4,815
tis. Sk na Bytový podnik, príspevkovú organizáciu mesta Rajec
b) pre časové vykrytie termínov splátok úveru poskytnutie návratného príspevku Bytovému podniku,
ktorý bude zúčtovaný po ukončení kalendárneho roku
II. POTVRDZUJE
ručenie mesta Rajec za uvedený úver v zmysle uznesenia č. 66/93, bod II.

UZNESENIE č. 31/95
I. KONŠTATUJE, že
a) Integrovaná trieda materskej školy je pre postihnuté deti Rajeckého regiónu dôležitá a táto
skupina detí v zmysle proklamovaných zámerov vlády SR potrebuje pomoc zdravých
b) z prostriedkov nemeckej organizácie i Mesta Rajec boli do prípravy Integrovanej materskej školy
vložené nemalé prostriedky a celý projekt sa počas takmer dvojročného fungovania plne osvedčil
II. ŽIADA
riaditeľa školskej správy v Žiline, aby zabezpečil riadne fungovanie Integrovanej triedy v materskej
škole, pretože rodičia postihnutých detí si školu žiadajú, v prípade možností i rozšíriť

UZNESENIE č. 32/95
I. KONŠTATUJE, že
a) realizácia rekonštrukcie križovatky Kostolná- Kollárova- Moyzesova nepokračuje
b) riešením predmetnej stavby dôjde k podstatnému zlepšeniu podmienok života a dopravy veľkého
množstva občanov mesta a regiónu a subjektívne požiadavky časti občanov ulice Kollárovej sú
podstatne menšieho významu, ako vylepšenie podmienok ostatných obyvateľov,
II. ŽIADA
Obvodný úrad životného prostredia Rajec a Okresný úrad životného prostredia Žilina, aby
operatívnym riešením zabezpečil realizáciu rekonštrukcie, nakoľko predmetné územie je
v neprijateľnom technickom a bezpečnostnom stave, čo dokazuje i posledná nehoda z 1. 3. 1995

UZNESENIE č. 33/95
I. KONŠTATUJE, že
skládka odpadov sa nachádza v katastrálnom území Rajca

II. UKLADÁ
primátorovi mesta,
aby nesúhlasil z inými vývozcami smetí z obci regiónu na túto skládku, ako s Technickými službami
mesta Rajec, ktoré boli na tento účel zriadené s regionálnou pôsobnosťou
III. SCHVAĽUJE
kúpu 15 hlasov v združení „Skládka odpadov rajeckého regiónu“

UZNESENIE č. 34/95
I. KONŠTATUJE, že
štátna správa neposkytla Domovu vďaky Rajec riadny príspevok na poskytovanie primeranej
starostlivosti o umiestnených občanov
II. ŽIADA
Okresný úrad Žilina, aby poskytla Domovu vďaky Rajec náležitý príspevok v zmysle už podpísanej
zmluvy, minimálne na úrovni roku 1994, pretože Domov vďaky poskytuje umiestneným občanom
starostlivosť minimálne na úrovni ostatných zariadení a teda mu riadny príspevok patrí, pretože
občania umiestnení v Domove vďaky sú riadnymi občanmi SR odkázanými na pomoc

UZNESENIE č. 35/95
I. BERIE NA VEDOMIE
správu o kontrole plnenia uznesení č. 17/95 – 34/95

UZNESENIE č. 36/95
I. SCHVAĽUJE
a) rozbory hospodárenia Domova vďaky za r. 1994
b) vyrovnanie hospodárskeho výsledku – vykrytie straty – nasledovne:
- z fondu obežných aktív vykryť 75 tis. Sk
- z rozpočtu mesta vykryť 66 tis. Sk

UZNESENIE č. 37/95
I. SCHVAĽUJE
a) rozbory hospodárenia Bytového podniku za r. 1994
b)rozdelenie zisku: - rezervný fond 20 tis. Sk
- sociálny fond 16 tis. Sk
- fond odmien 30 tis. Sk

UZNESENIE č. 38/95
I. SCHVAĽUJE
a) rozbory hospodárenie Mestského kultúrneho strediska za r. 1994
b) vyrovnanie hospodárskeho výsledku – vykrytie straty – z rozpočtu mesta vo výške 66 tis. Sk

UZNESENIE č. 39/95
I. BERIE NA VEDOMIE
správu o hospodárení Technických služieb za r. 1994
II. UKLADÁ
a) riaditeľovi Technických služieb
vykonať opatrenia v zmysle záverov finančnej komisie do 27. 4. 1995
b) hlavnému kontrolórovi
predložiť rozbory hospodárenia Technických služieb za r. 1994 na budúce zasadnutie
mestského zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 40/95
I. SCHVAĽUJE
a) rozpočet mesta na r. 1995 v časti príjmy vo výške 34,548 tis. Sk
b) rozpočet mesta na r. 1995 v časti výdavky vo výške 34,548 tis. Sk
c) v prípade poskytnutia dotácie zo ŠFŽP, resp. z Plynárni, mestské zastupiteľstvo prehodnotí
výdavkovú časť rozpočtu na r. 1995 a bude pokračovať v plynofikácii Šuje

UZNESENIE č. 41/95
I. SCHVAĽUJE
Poriadok odmeňovania pracovníkov mesta Rajec, Mestského úradu a riaditeľov riadených
organizácií

UZNESENIE č. 42/95
I. SCHVAĽUJE
so znením Vyhlášky Okresného úradu Žilina o vyhlásení pamiatkovej zóny mesta Rajec za
podmienky, že sa vypustí z čl. 3, bod e) prvý riadok ...zeleň dotvárajúca prostredie pamiatkovej
zóny:... a z čl. 4 body h), ch), i) s tým, že sa zakomponujú vo VZN o územnom pláne mesta Rajec

UZNESENIE č. 43/95
I. MENÍ
v uznesení MZ č. 24/95 v bode b) termín splatnosti z 31. 3. 1995 na 20. 4. 1995 pre firmu DSU
Rostáš Rajecké Teplice

UZNESENIE č. 44/95
I. DOPORUČUJE
Mestskému kultúrnemu stredisku urobiť identifikáciu parcely č. 6 a následne predložiť zámer
mestskému zastupiteľstvu

UZNESENIE č. 45/95
I. NESÚHLASÍ
s termínom splátky p. Šichtu 31. 8. 1995 a trvá na konkurze

UZNESENIE č. 46/95
I. BERIE NA VEDOMIE
informáciu o stave lekárne na Námestí SNP v Rajci

UZNESENIE č. 47/95
I. SCHVAĽUJE
a) odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za I. štvrťrok 1995 o výške 50 % minimálnej
mzdy v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Zb.
b) odmenu hlavnému kontrolórovi Ing. Emílii Rybárikovej za I. štvrťrok 1995 vo výške 25 %
tarifnej mzdy vyplatenej v I. štvrťrok 1995

UZNESENIE č. 48/95
I. DOPORUČUJE
primátorovi mesta poskytnúť príspevok v rámci svojej právomoci na:
a) Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej
b) astronomickú pozorovateľňu v Kamennej Porube

UZNESENIE č. 49/95
I. SCHVAĽUJE
predaj časti nebytového priestoru Polikliniky Rajec Mgr. Romanovi Smieškovi o rozlohe 25,7 m2
v cene 5.300,- Sk/m2

UZNESENIE č. 50/95
I. SCHVAĽUJE
predaj vozidla Technických služieb Š 706/1 na vývoz PDO zo 110 litrových smetných nádob, ŠPZ
ZA 49-11. Mestské zastupiteľstvo stanovilo minimálnu cenu pri predaji 30.000,- Sk. V prípade, že
do 31. 12. 1995 sa odpredaj neuskutoční, vozidlo bude vyradené a použité na náhradné diely.

UZNESENIE č. 51/95
I. SCHVAĽUJE
cenu inzercie v mesačníku Rajčan nasledovne:
- celostranový
A4
500,- Sk
- polstrana
A5
250,- Sk
- štvrťstrana
120,- Sk
- 1/8 strany
60,- Sk
- inzerát menšieho rozsahu
20,- Sk

UZNESENIE č. 52/95
I. MENÍ
uznesenie č. 26/94
II. POTVRDZUJE
realizáciu rekonštrukcie kotolne Juh na spaľovanie dreva a drevného odpadu
III. SCHVAĽUJE
a) úver pre Bytový podnik vo výške 8 mil. Sk
b) ručenie mesta svojím majetkom

UZNESENIE č. 53/95
I. SCHVAĽUJE
príspevky dôchodcom stravujúcim sa v stravovacom zariadení Rajka Rajec nasledovne:
- 12,- Sk pre manželskú dvojicu s dôchodkami do 3.510,- Sk
- 12,- Sk pre jednú osobu s dôchodkom do 2.000,- Sk
7,- Sk pre manželskú dvojicu s dôchodkami do 3.700,- Sk

-

7,- Sk pre jednú osobu s dôchodkom do 2.350,- Sk
pre manželskú dvojicu s dôchodkami nad 3.700,- Sk a jednú
2.350,- Sk sa príspevok neposkytuje

osobu s dôchodkom nad

UZNESENIE č. 54/95
I. SCHVAĽUJE
predaj pozemku parcela č. 824 o rozlohe 674 m2 za cenu 10,- Sk/m2 MUDr. Jánovi Rybárikovi

UZNESENIE č. 55/95
I. KONŠTATUJE, že
uznesenie MZ č. 34/95 nie je potrebné realizovať, pretože peniaze nabehli na účet 6. 3. 1995

UZNESENIE č. 56/95
I. BERIE NA VEDOMIE
kontrolu plnenia uznesení č. 35/95 – 55/95

UZNESENIE č. 57/95
I. SCHVAĽUJE
a) rozbory hospodárskeho výsledku Technických služieb Rajec za r. 1994
b) vykrytie straty z hlavnej činnosti za r. 1994 vo výške 86 tis. Sk z rozpočtu mesta
c) umorenie straty z podnikateľskej činnosti vo výške 383 tis. Sk po dobu 5 rokov a to 1/5 ročne

UZNESENIE č. 58/95
I. ODVOLÁVA
dňom 31. 5. 1995 p. Jozefa Stupňana z funkcie riaditeľa Technických služieb Rajec
II. MENUJE
dňom 1. 6. 1995 Ing. Štefana Dudáka do funkcie riaditeľa Technických služieb Rajec na dobu
určitú do 31. 5. 1996, so skúšobnou dobou 3 mesiace
III. UKLADÁ
a) p. Jozefovi Stupňanovi odovzdať funkciu novému riaditeľovi do 10. 6. 1995
b) Ing. Štefanovi Dudákovi vypracovať hospodársky zámer Technických služieb Rajec do
20. 8. 1995 a vyhodnotiť I. polrok 1995 a predložiť mestskému zastupiteľstvu do 20. 8. 1995

UZNESENIE č. 59/95
I. SCHVAĽUJE
plat hlavnému kontrolórovi Ing. Emílii Rybárikovej od 1. 6. 1995 vo výške 7.000,- Sk

UZNESENIE č. 60/95
I. SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 17/1995 o nájme nebytových
priestorov v meste Rajec

UZNESENIE č. 61/95
I. SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 18/1995 o aktualizácii územného
plánu sídelného útvaru mesta Rajec

UZNESENIE č. 62/95
I. SCHVAĽUJE
Poriadok odmeňovania pracovníkov Mestského kultúrneho strediska Rajec

UZNESENIE č. 63/95
I. SCHVAĽUJE
Poriadok odmeňovanie pracovníkov Domova vďaky Rajec

UZNESENIE č. 64/95
I. SCHVAĽUJE
predaj 30 ks konvertibilných obligácií Prvej komunálnej banky za cenu minimálne 90 % ich
menovitej hodnoty

UZNESENIE č. 65/95
I. SCHVAĽUJE
kúpu nehnuteľností v úradnej cene:
a) stavebná plocha parc. č. 328 KN
b) búranisko parc. č. 329 KN

c) starý dom parc. č. 340 KN
d) starý dom parc. č. 344, 345, 339, 338, 337 KN

UZNESENIE č. 66/95
I. SCHVAĽUJE
a) vydanie komunálnych obligácií vo výške 20 mil. Sk
b) 1 mil. Sk z predaných komunálnych obligácií na realizáciu II. etapy plynofikácie Šuja
II. SPLNOMOCŇUJE
primátora mesta jednať aj o ďalších alternatívach financovania investičných akcií mesta

UZNESENIE č. 67/95
I. TRVÁ
na vyňatí výrobnej haly ZŤS–Vinuty Rajec na ul. Štúrovej z privatizačného procesu
II. ŽIADA
Ministerstvo privatizácie SR o bezodplatný prevod výrobnej haly ZŤS-Vinuty Rajec na ul. Štúrovej,
parc. č. 85 KN, na Mesto Rajec
III. SCHVAĽUJE
v prípade, že nie je možný bezodplatný prevod, odkúpenie výrobnej haly ZŤS-Vinuty Rajec na ul.
Štúrovej, parc. č. 85 KN, v tej istej cene za akú by ju odkúpil v procese privatizácie ktorýkoľvek
záujemca

UZNESENIE č. 68/95
I. PODÁVA PODNET
na vyňatie kotolne š.p. Korasan Rajec z procesu privatizácie
II. ŽIADA
Ministerstvo privatizácie SR o bezodplatný prevod kotolne š.p. Korasan Rajec na Mesto Rajec
III. SCHVAĽUJE
v prípade, že nie je možný bezodplatný prevod, odkúpenie časti majetku š.p. Korasan Rajec –
kotolňu, Mestom Rajec za takých podmienok, ako ktorýkoľvek záujemca v privatizačnom procese

UZNESENIE č. 69/95
I. DOPORUČUJE
primátorovi mesta odpredaj majetku mesta:

-

Š 1203, r.v. 1974
Š Fav., r.v. 1989
Žeriav T 148, r.v. 1974
Š 1203, r.v. 1989

UZNESENIE č. 70/95
I. SCHVAĽUJE
príspevok Poliklinike Rajec na opravu domu na ul. Hollého súpis. č. 169, v sume 10,- Sk na občana,
za podmienky, že prispejú aj ostatné obce Rajeckého regiónu
II. DOPORUČUJE
riaditeľovi Polikliniky Rajec stretnutie so zástupcami obcí, miest a podnikateľskými subjektami
Rajeckého regiónu za účelom získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu domu na ul.
Hollého č. súp. 169

UZNESENIE č. 71/95
I. SCHVAĽUJE
zámenu p. Miroslavovi Židekovi parcela č. 587 za časť parcely č. 882 o rovnakej rozlohe

UZNESENIE č. 72/95
I. BERIE NA VEDOMIE
správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení MZ č. 56/95 – 71/95

UZNESENIE č. 73/95
I. BERIE NA VEDOMIE
správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za I. polrok 1995

UZNESENIE č. 74/95
I. SCHVAĽUJE
poskytnúť výpis z uznesenia č. 41/95 sl. Milade Golierovej
II. ŽIADA
sl. Miladu Golierovu konkretizovať výhrady proti Poriadku odmeňovania pracovníkov mesta,
mestského úradu a riaditeľov riadených organizácií do 31. 7. 1995

III. UKLADÁ
hlavnému kontrolórovi
prerokovať s právnikom Poriadok odmeňovania, či je v rozporovaných bodoch sl. Golierovou
v súlade so zákonom do budúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva

UZNESENIE č. 75/95
I. SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/95 Požiarny poriadok mesta Rajec

UZNESENIE č. 76/95
I. SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/95 o správe a prevádzke cintorínov a domov smútku v Rajci

UZNESENIE č. 77/95
I. SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/95 o programe odpadového hospodárstva v meste Rajec

UZNESENIE č. 78/95
I. SCHVAĽUJE
Štatút mesta Rajec

UZNESENIE č. 79/95
I. UKLADÁ
1. primátorovi mesta
dať vypracovať geometrický plán parcely č. 617/1
2. stavebnej komisii
porovnať geometrický plán v teréne, navrhnúť odpredaj pozemku a cenu pozemku

UZNESENIE č. 80/95
I. MENÍ A DOPĹŇA
uznesenie č. 52/95 v bode II. a), b) nasledovne:
a) úver pre Bytový podnik vo výške 11 mil. Sk
b) ručenie mesta svojim majetkom a to kotolňu SEVER a kotolňu JUH

UZNESENIE č. 81/95
I. SCHVAĽUJE
v prípade, že Bytový podnik Rajec nebude schopný splácať splátky úveru a úrokov z vlastnej
prevádzky, Mesto poskytne príspevok na uvedené splátky v alikvotnej výške

UZNESENIE č. 82/95
I. SCHVAĽUJE
a) odmenu primátora mesta Ing. Jána Rybárika za II. štvrťrok 1995 vo výške 50 % minimálneho
platu v zmysle zákona č. 253/1994 Zb. o platových pomeroch a právnom postavení starostov a
primátorov v znení neskorších predpisov
b) odmenu hlavnému kontrolórovi Ing. Emílii Rybárikovej za II. štvrťrok 1995 vo výške 25 %
tarifnej mzdy vyplatenej v uvedenom štvrťroku
c) odmenu poslancom MZ, členom MR a komisií za I. polrok 1995 v zmysle poriadku
odmeňovania

UZNESENIE č. 83/95
I. NESÚHLASÍ
s bezodplatným prevodom Polikliniky Rajec na Mesto z dôvodu, že nie je v súčasnej dobe
zabezpečené samofinancovanie polikliniky

UZNESENIE č. 84/95
I. UKLADÁ
1. komisii pre ochranu verejného poriadku
prešetriť úroveň diskoték konaných v Sociálnom dome š.p. Korasan Rajec
2. predsedovi komisie pre ochranu verejného poriadku
predložiť mestskému zastupiteľstvu opatrenia na zlepšenie úrovne diskoték
3. vedúcej odd. správneho
preveriť legislatívne možnosti obmedzenia diskoték a možnosti zrušenia súhlasu na konanie
diskoték v uvedenom zariadení

UZNESENIE č. 85/95
I. BERIE NA VEDOMIE
správu o kontrole plnenia uznesení č. 72/95 – 84/95

UZNESENIE č. 86/95
I. BERIE NA VEDOMIE
správu Ing. Štefana Dudáka o výsledku hospodárenia TS za I. polrok 1995 a hospodárskom zámere
na ďalšie obdobie
II. POTVRDZUJE
Ing. Štefana Dudáka vo funkcii riaditeľa Technických služieb Rajec

UZNESENIE č. 87/95
I. ODVOLÁVA
Mgr. Janu Ulčákovu z funkcie mestský pokladník
II. POVERUJE
p. Annu Brezániovú za mestského pokladníka
III. VOLÍ
a) p. Annu Veselovskú za predsedu Komisie pre mládež a šport
b) p. Annu Veselovskú za člena mestskej rady
c) p. Máriu Babčanovú za člena Komisie ochrany verejného poriadku

UZNESENIE č. 88/95
I. DOPORUČUJE
riešenie diaľnice „D1 Sverepec – Višňové“ Rajecký variant

UZNESENIE č. 89/95
I. SCHVAĽUJE
a) odpredaj parciel PKN č. 1112 a 1040 s tým, že sa firmy Supply wood a ZIPP dohodnú
o rozdelení plôch
b) cenu pozemku 100,- Sk/m2
c) prenájom parciel PKN č. 1112 a 1040 do doby odpredaja

UZNESENIE č. 90/95
I. BERIE NA VEDOMIE
správu hlavného kontrolóra Ing. Emílie Rybárikovej a JUDr. Kataríny Pialovej k odmeňovaciemu
poriadku

UZNESENIE č. 91/95
I. BERIE NA VEDOMIE
informáciu predsedu KOVP sl. Golierovej o úrovni konaných diskoték v Sociálnom dome š.p.
Korasanu a návrh opatrení na zlepšenie úrovne konaných diskoték
II. UKLADÁ
Komisii pre ochranu verejného poriadku
vypracovať návrh podmienok na prevádzkovanie diskoték

UZNESENIE č. 92/95
I. BERIE NA VEDOMIE
kontrolu plnenia uznesení MZ č. 85/95 – 91/95

UZNESENIE č. 93/95
I. SCHVAĽUJE
a) sl. Zuzanu Zaťkovú do funkcie mestského pokladníka
b) odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za III. štvrťrok 1995 vo výške 50 % v zmysle
zák. 253/1994 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
c) odmenu hlavnému kontrolórovi Ing. Emílii Rybárikovej za III. štvrťrok 1995 vo výške 25 %
tarifného platu vyplateného v III. štvrťroku 1995

UZNESENIE č. 94/95
I. RUŠÍ
uznesenie č. 89/95 v bode I/b
II. SCHVAĽUJE
predaj pozemku parcely PKN č. 1040 a 1112 firme Supply wood Rajec – p. Bronček – v cene
50,- Sk/m2
III. ŽIADA
p. Brončeka vypracovať geometrický plán parciel PKN č. 1040 a 1112 do 30. 11. 1995

UZNESENIE č. 95/95
I. SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec č. 22/95 o podmienkach podnikania v meste Rajec

II. UKLADÁ
komisii pre podnikanie a cestovný ruch, komisii pre ochranu verejného poriadku a komisii pre
mládež a šport vypracovať systém kontrol vyplývajúcich z VZN č. 22/95

UZNESENIE č. 96/95
I. MENÍ
splátkový kalendár s.r.o. TIME Rajecké Teplice za TK Veronika nasledovne:
r. 1995
1,000.000,- Sk
r. 1996
1,500.000,- Sk
r. 1997
1,500.000,- Sk
r. 1998
2,000.000,- Sk
r. 1999
2,000.000,- Sk
r. 2000
2,000.000,- Sk
r. 2001
2,000.000,- Sk
r. 2002
2,500.000,- Sk
r. 2003
2,500.000,- Sk
r. 2004
3,000.000,- Sk
r. 2005
3,500.000,- Sk
II. SCHVAĽUJE
a) späťvzatie podnetu konkurzného konania firmy TIME s.r.o. Rajecké Teplice
b) v prípade nesplatenia ročnej splátky do 30. 9. príslušneho roku, stáva sa celý dlh splatný ihneď
naraz

UZNESENIE č. 97/95
I. BERIE NA VEDOMIE
informáciu primátora mesta o vydaní Komunálnych obligácií mesta Rajec v hodnote 10 mil. Sk

UZNESENIE č. 98/95
I. SCHVAĽUJE
delegovanie p. Ladislava Stanka do Rady školy Gymnázia Rajec, ul. Javorová 5

UZNESENIE č. 99/95
I. SCHVAĽUJE
príspevky na stravovanie dôchodcov z Rajca a Šuje v Domove vďaky Rajec od 1. 11. 1995
nasledovne:

manželská dvojica
do 4.471,- Sk
do 4.528,- Sk
nad 4.528,- Sk

jedna osoba
do 2.550,- Sk
do 2.607,- Sk
nad 2.607,- Sk

príspevok MsÚ
12,- Sk
7,- Sk
-

UZNESENIE č. 100/95
I. VYSLOVUJE
úprimné poďakovanie Ing. Ladislavovi Paulínymu za doterajšiu spoluprácu s vedením mesta Rajec

UZNESENIE č. 101/95
I. BERIE NA VEDOMIE
informáciu primátora mesta o rekonštrukcii kotolne na sídlisku JUH

UZNESENIE č. 102/95
I. NEDOPORUČUJE
prevádzku reštauračného zariadenia na sídlisku JUH v časti potraviny

UZNESENIE č. 103/95
I. SCHVAĽUJE
spätné úpravy ulice Sama Chalúpku

UZNESENIE č. 104/95
I. SCHVAĽUJE
odpredaj časti pozemkov v záhradkárskej osade Tŕstie parcely č. 2124/29 – 2124/33 v zmysle
vypracovaného geometrického plánu v cene 10,- Sk/m2

UZNESENIE č. 105/95
I. UKLADÁ
poslancom dotknutého volebného obvodu informovať voličov o problémoch uvedených v liste od
občanov z ul. Partizánskej

UZNESENIE č. 106/95
I. BERIE NA VEDOMIE
správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení č. 92/95 – 105/95

UZNESENIE č. 107/95
I. ODVOLÁVA
z funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Rajci PhDr. Gabrielu Podolanovú dňom
21. 12. 1995

UZNESENIE č. 108/95
I. MENUJE
do funkcie riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Rajci RNDr. Ruženu Rybárikovú dňom
21. 12. 1995
II. UKLADÁ
RNDr. Ružene Rybárikovej, riaditeľke MsKS Rajec, do 28. 2. 1996 vypracovať koncepciu rozvoja
kultúry v meste Rajec

UZNESENIE č. 109/95
I. SCHVAĽUJE
odpredaj pozemku časť parcely č. 1314/1 firme TOSPE – Ján Pekara, Rajec, J. Kráľa 776/15,
v zmysle nového geometrického plánu

UZNESENIE č. 110/95
I. SCHVAĽUJE
odpredaj nebytových priestorov č. 10/II v budove Polikliniky Rajec č.p. 150, k.ú. Rajec, MUDr. Eve
Kľučkovej o rozlohe 26 m2 za cenu 5.300,- Sk/m2 a spoluvlastníckeho podielu v časti 22/1700 na
spoločných častiach domu a parcele KN 1001, cena pozemku 100,- Sk/m2

UZNESENIE č. 111/95
I. SCHVAĽUJE
predaj Hotela pri radnici firme Spektrum – Ľudovít Bôtoš, za cenu 9,650 tis. Sk za podmienky
uhradenia kúpnej ceny do 31. 3. 1996, kúpno-predajná zmluva bude uzavretá až po uhradení
kúpnej ceny

UZNESENIE č. 112/95
I. SCHVAĽUJE
dodatok č. 1 k VZN č. 21/95

UZNESENIE č. 113/95
I. URČUJE
úhradu za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu v meste Rajec pre r. 1996 100,- Sk za 1 rodinný
dom, ktorý má možnosť ukladať v 1100 l nádobách a 180,- Sk tam, kde sú 110 l nádoby

UZNESENIE č. 114/95
I. SCHVAĽUJE
odkúpenie parciel KN č. 950, 954, 959, 962, 963, 966, 968, 969 cene 100,- Sk/m2

UZNESENIE č. 115/95
I. KONŠTATUJE, že
a) pri petícii občanov mestskej časti Šuja boli splnené náležitosti v zmysle zákona SNR č. 85/1990
Zb. o petičnom práve
b) boli splnené podmienky vyplývajúce zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. paragraf 11 a)
II. UKLADÁ
primátorovi mesta
vypracovať všeobecne záväzné nariadenie o hlasovaní obyvateľov obce do budúceho riadneho
zasadnutia mestského zastupiteľstva

UZNESENIE č. 116/95
I. SCHVAĽUJE
rozpočtové provizórium na I. štvrťrok 1996 na úrovni 3/12 roku 1995
II. UKLADÁ
primátorovi mesta
predložiť rozpočet mesta na r. 1996 najneskôr na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo februári
1996

UZNESENIE č. 117/95
I. UKLADÁ
primátorovi mesta
vyžiadať od pozostalých po rodine Pokornej doklad preukazujúci ich vlastníctvo náhrobných
kameňov

UZNESENIE č. 118/95
I. SCHVAĽUJE
odpustenie zostatku náhrady škody vo výške 8.677,- Sk p. Anne Záhornackej, bytom Rajecké
Teplice, ..................................

UZNESENIE č. 119/95
I. SCHVAĽUJE
vyradenie z majetku mesta vozidlo Š 706 kuka, ŠPZ ZA 49-11

UZNESENIE č. 120/95
I. SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/95 o dani z nehnuteľnosti

