UZNESENIA V ROKU 1998

UZNESENIE Č. 1/98
I.

SCHVAĽUJE
platové zaradenie hl. kontrolóra a zástupcu primátora od 1. 1. 1998, a to nasledovne:
Hl. kontrolór
tarifná trieda: 9
platový stupeň: 10
tarifný plat:
8.350,- Sk
25 % zvýšenie tar. platu v zmysle
par. 4, odst. 3 vo výške:
2.090,- Sk
osobitný príplatok za kontr.
činnosť v zmysle par. 7
300,- Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––spolu
10.740,- Sk
a možná odmena do výšky 30 % vyplácaná štvrťročne
Zástupca primátora
tarifná trieda: 10
platový stupeň: 7
tarifný plat:
8.360,- Sk
25 % zvýšenie tar. platu v zmysle
par. 4, odst. 3 vo výške:
2.310,- Sk
príplatok za riadenie
1.500,- Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––spolu
12.170,- Sk
a možná odmena do výšky 30 % vyplácaná štvrťročne
Pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva
V súlade s par. 13 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
pozastavujem výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Rajec č. 92/97 v nasledovnej časti.
Časť I.
slová „a zástupcu primátora
tarifná trieda: 10
platový stupeň: 7
tarifný plat:
8.360,- Sk
25 % zvýšenie tar. platu v zmysle
par. 4, odst. 3 vo výške:
2.310,- Sk
príplatok za riadenie
1.500,- Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––spolu
12.170,- Sk

a možná odmena do výšky 30 % vyplácaná štvrťročne“
sú v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. par. 11 ods. 3 písm. h. Zákon jednoznačne vymedzuje
právomoc MZ v určovaní platu primátora a hl. kontrolóra a nie zástupcu primátora. Určovať plat
zástupcovi primátora prináleží primátorovi, resp. starostovi mesta.
primátor mesta

UZNESENIE č. 2/98
I.

BERIE NA VEDOMIE
správu hl. kontrolóra o plnení uznesení

II. KONŠTATUJE, že
1. uznesenie č.
86/97 v bode I. b) a v bode II.
89/97 v bode II., IV., V.
90/97 v bode II., III.
1/98 v bode I.
neboli splnené
2. uznesenie č. 81/97 v bode II. sa neplní, nakoľko neboli prevedené toho roku žiadne finančné
prostriedky na zvláštny účet E-O-P a primátor mesta nepodpísal dohody na zabezpečovanie
projektu s členmi riadiaceho tímu, ani s členmi miestneho tímu odborníkov, čo je nevyhnutné
pre zabezpečovanie prác v zmysle kontraktu s NOVEM, reprezentujúcim Európsku komisiu
3. transformácia Pk zo strany primátora mesta, ani zo strany hl. kontrolóra mesta nebola
systematicky pripravovaná v zmysle uznesení MZ týkajúcich sa Polikliniky

UZNESENIE Č. 3/98
I.

SCHVAĽUJE
a) predaj domu s.č. 1018 KÚ Rajec do podielového spoluvlastníctva
- Slaboňa Jozefa a manž. Márie v 4745/10 000
- Huljaka Mariana a manž. Ľudmily v 5255/10 000
pričom kúpna cena pre Slaboňa Jozefa a manž. činí 18.624,- Sk a Huljaka Mariana a manž.
činí 20.635,- Sk
b) predaj parcely KN 2139/1 zastavanej plochy o výmere 111 m2 do podielového spoluvlastníctva
- Slaboňa Jozefa a manž. Márie v 4745/10 000
- Huljaka Mariana a manž. Ľudmily v 5255/10 000
pričom kúpna cena pre Slaboňa Jozefa a manž. činí 5.267,- Sk a Huljaka Mariana a manž. činí
5.833,- Sk
c) hodnotu dane z prevodu a prechodu nehnuteľností súvisiacu s prevodom nehnuteľnosti s.č.
1018 uhradia kupujúci pri podpise zmluvy mestskému úradu

UZNESENIE Č. 4/98
I.

SCHVAĽUJE
odpredaj parcely č. 935/1 KN Rajec o výmere 1048 m2 za jednotkovú cenu 100,- Sk/m2 pre Antona
Blunára s manželkou, bytom Rajec, ...................... pre potreby rodiny

UZNESENIE Č. 5/98
I.

SCHVAĽUJE
uvoľnenie vymedzeného spádového územia pre chirurgicko-traumatologickú ambulanciu pre
MUDr. Bašu a MUDr. Kříža

II. SÚHLASÍ
s prenájmom chirurgicko-traumatologickej a internej ambulancie v Pk pre MUDr. Bašu a MUDr.
Kříža
III. UKLADÁ
opakovanie hl. kontrolórke mesta,
aby predložila ekonomické prepočty zo strany mesta hospodárenia Pk a jej jednotlivých ambulancií
za rok 1997
T: 28. 2. 1998
IV. ŽIADA
opakovanie primátora mesta predložiť zmluvy pre transformáciu zvyšku Pk na najbližšie zasadnutie
MZ

UZNESENIE Č. 6/98
I.

SCHVAĽUJE
poriadok odmeňovania pracovníkov MsKS s tou podmienku, že pri schvaľovaní rozpočtu pre daný
rok sa bude schvaľovať aj ročný objem mzdových prostriedkov z poskytnutého príspevku mesta

UZNESENIE Č. 7/98
I.

VOLÍ
do funkcie prísediaceho na Okresnom súde v Žiline p. Mgr. Annu Zadňančinovú, nar. ................,
bytom Rajec, .........................................

UZNESENIE Č. 8/98
I. SCHVAĽUJE
1. uhradiť preukázané náklady spojené s prevádzkou posilovne Gymnázia umiestnenej v Pk Rajec
2. odpustenie nájomného súvisiaceho s prenajatými priestormi posilovne

UZNESENIE Č. 9/98
I.

SCHVAĽUJE
komisie k hospodárskym rozborom v jednotlivých príspevkových organizáciách, a to nasledovne:
MsKS – Ing. Ján Rybárik
Mária Cinková
Ing. Emília Rybáriková
Milada Golierová
RNDr. Ladislav Židek
Emília Vojtasová
Mária Babčanová
Domov vďaky – Ing. Ján Rybárik
Mária Cinková
Ing. Emília Rybáriková
Mária Babčanová
RNDr. Ladislav Židek
Karol Kavec
Milada Golierová
Poliklinika – Ing. Ján Rybárik
Mária Cinková
Ing. Emília Rybáriková
Daniela Slottová
RNDr. Ladislav Židek
Ladislav Stanko
Ján Albert
Technické služby – Ing. Ján Rybárik
Mária Cinková
Ing. Emília Rybáriková
Ladislav Bohdal
Ján Albert
RNDr. Ladislav Židek
Daša Bajzíková
Ladislav Stehlík
Ing. Štefan Židek

UZNESENIE Č. 10/98
I.

SCHVAĽUJE
poslancom MZ, členom MR a členom komisií pri MZ v Rajci odmenu za II. polrok 1997 v zmysle
odmeňovacieho poriadku

UZNESENIE Č. 11/98
I.

KONŠTATUJE
potrebu transformácie majetku štátu v správe SeVaK š.p. Žilina OZ 06 Žilina v súlade so
„Zásadami transformácie podnikov vodární a kanalizácií a prevodom majetku infraštruktúry na
obce“

II. ŽIADA
a) SeVaK š.p. Žilina OZ 06 Žilina o bezplatný prevod majetku infraštruktúry vodovodov
a kanalizácií a podielu na skupinovom vodovode Žilina za podmienok stanovených v „Zásadách
transformácie podnikov vodární a kanalizácií a prevodu majetku infraštruktúry na obce“
b) aby súčasťou prevádzkového majetku vypracovaného SeVaK-om š.p. Žilina bol aj bezodplatný
prevod prevádzkového majetku minimálne súvisiaci so závodom 06 Žilina
c) aby zakladacia zmluva a návrh stanov podliehali schváleniu MZ
III. SÚHLASÍ
1. so založením akciovej spoločnosti budúcich vlastníkov vodovodov a kanalizácií s účasťou
mesta v tejto spoločnosti
2. s vložením majetku mesta charakteru infraštruktúry vodární a kanalizácií, podielu na
skupinových vodovodoch, skupinovej kanalizácii a na spoločnej čistiarni odpadových vôd do
založenej akciovej spoločnosti vlastníkov vodovodov a kanalizácií. S výškou vloženého
majetku bude korešpondovať aj podiel akcií v a.s.
3. s ideálnym spoluvlastníctvom na majetku skupinového vodovodu Žilina a prevádzkového
majetku minimálne súvisiaceho so závodom 06 Žilina s dotknutými obcami
4. aby založená akciová spoločnosť vlastníkov vodovodov a kanalizácií požiadala o prevádzkový
majetok slúžiaci na prevádzku a údržbu vodovodov a kanalizácií a následne, aby založená a.s.
trvala na odovzdaní prevádzkového majetku minimálne závodu 06 Žilina
5. aby a.s. vlastníkov vodovodov a kanalizácií uzatvorila zmluvu o prevádzkovaní majetku
vodovodov a kanalizácií s doterajším prevádzkovateľom, t.j. SeVaK OZ 06 Žilina do doby
odovzdania prevádzkového majetku len do doby odovzdania celého majetku obciam
IV. POVERUJE
Ing. Jána Rybárika, primátora mesta podpísať zakladateľskú zmluvu akciovej spoločnosti so sídlom
v Žiline a zúčastniť sa na jej valnom zhromaždení po schválení v MZ

UZNESENIE Č. 12/98
I.

KONŠTATUJE, že
na základe správy hl. kontrolóra
a) neboli splnené uznesenia
č. 86/97 v bode Ib a v bode II
č. 89/97 v bode II, IV, V
č. 90/97 v bode III
č. 81/97 v bode III
č. 1/98 v bode I
č. 5/98 v bode I, II, III a IV
č. 6/98

b) uznesenie č. 81/97 nebolo splnené a ani už ho nie je možné splniť, nakoľko primátor mesta
a MsÚ nezabezpečil presun dostatku finančných prostriedkov v zmysle tohto uznesenia na účet
projektu E-O/P, čím mesto prišlo minimálne o 134 tis. Sk. Ďalších cca 170 tis. Sk nebolo
uhradených v zmysle pravidiel PHARE
c) primátor mesta porušil zákon o obecnom zriadení, par. 2 ods. 1 – nezvolanie MZ dlhšie ako dva
mesiace
d) primátor mesta predložil správu o plnení rozpočtu za rok 1997 a návrh rozpočtu na rok 1998 na
rokovanie MZ neskoro, až na dnes, t.j. 28. 5. 1998
e) boli porušené Zásady hospodárenia mesta Rajec a doteraz nebolo predložené plnenie rozpočtu
mesta Rajec k 31. 9. 1997 a k 31. 3. 1998

UZNESENIE Č. 13/98
I.

SCHVAĽUJE
a) hospodárenie v MPO MsKS za rok 1997
b) vykrytie HV – 100.939,60 Sk
T: do 30. 6. 1998
Z: primátor mesta

II. UKLADÁ
riaditeľke MsKS,
aby do 30. 7. 1998 predložila hospodárenie za I. polrok 1998
Z:
MsKS

riaditeľka

UZNESENIE Č. 14/98
I.

KONŠTATUJE, že
hospodársky výsledok -18.511,36 Sk bol spôsobený Mestským úradom, ktorý neposkytol Domovu
vďaky príspevok vo výške 97 tis. Sk na rok 1997

II. SCHVAĽUJE
a) hospodárenie v MPO DV za rok 1997
b) vykrytie HV -18.511,36 Sk z rozpočtu mesta na rok 1998
T: 30. 6. 1998
Z: primátor
c) riaditeľke Domova vďaky mimoriadnu odmenu vo výške 10.000,- Sk za dobrý hospodársky
výsledok a zodpovedné vedenie Domova vďaky
T: 15. 6. 1998
Z: primátor
III. UKLADÁ
riaditeľke DV
predložiť k 30. 7. 1998 rozbor hospodárenia za prvých 6 mesiacov roku 1998

UZNESENIE Č. 15/98
I.

KONŠTATUJE, že
a) HV mínu 715 tis. Sk vytvorený na Pk Rajec v roku 1997 je fiktívny, nakoľko bol spôsobený
penálmi za nezaplatenie povinných odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 1994 bývalým
vedením Pk Rajec pod vedením MUDr. Rybárika
b) primátor mesta uviedol v Rajeckom kožkárovi 2/3 klamstvo, že poslanci KDH obhajujú
„darovanie“ 30 mil. Sk majetku Pk. Pk má v stave majetok v hodnote 16,3 mil. Sk a ani
v jednom uznesení ohľadom transformácie Pk, ktoré prijalo MZ k jej transformácii sa nejedná
ani o predaji, ani o darovanie majetku Pk.
c) riaditeľovi Ing. Gazdíkovi boli primátorom mesta v roku 1997 neodôvodnene krátené odmeny
d) na rokovanie komisie pri rozboroch, na rokovanie rady MZ, finančnej komisie boli opakovane
predkladané neodôvodnené vždy iné návrhu zo strany MsÚ na odvod finančných prostriedkov
z účtu Pk na účet mesta

II. SCHVAĽUJE
a) HV Pk za rok 1997
b) vykrytie HV Pk mínus 715 tis. Sk za rok 1997 ziskom za rok 1998 za podmienky dosiahnutia
HV v roku 1998 minimálne vo výške 715 tis. Sk
c) mimoriadne odmeny pracovníkom Pk vo výške 50 tis. Sk za dosiahnuté výsledky v roku 1997
na základe rozhodnutia MUDr. Bašu – povereného vedením Pk
III. UKLADÁ
a) MsÚ
predložiť finančnej komisii plán hospodárenia Pk na rok 1998 s vyjadrením zodpovedných
ekonómov Pk, MsÚ a hl. kontrolóra mesta
T: 15. 6. 1998
Z: primátor, hl. kontrolór
b) riaditeľovi Pk a MsÚ
predložiť MZ prehodnotenie hospodárenia Pk za I. polrok 1998
T: 30. 7. 1998
Z: primátor, riaditeľ Pk

UZNESENIE Č. 16/98
I.

KONŠTATUJE, že
a) hospodárenie TS v roku 1997 vďaka zlému vedeniu do dňa zrušenia bolo neefektívne, čo viedlo
k HV mínus 415 tis. Sk
b) rozbory hospodárenia TS za rok 1997 – obdobie január – august 1997 neboli dodnes ukončené
napriek vyžiadaniu komisie k rozborom chýbajúcich odkladov od MsÚ. Tieto podklady neboli
dodnes komisii poskytnuté a tým nemohli byť rozbory uzavreté.

II. UKLADÁ
a) MsÚ
pripraviť a predložiť komisii pre rozbory hospodárenia TS chýbajúce podklady
T: 10. 6. 1998
Z: primátor

b) zvolať komisiu pre rozbory v TS
T: 15. 6. 1998
Z: primátor
c) predložiť MZ závery rozborov TS
T: 30. 6. 1998
Z: primátor

UZNESENIE Č. 17/98
I.

KONŠTATUJE, že
primátor mesta preložil MZ 29. 12. 1997 schválenie investičnej akcie Sever, hoci na ňu neboli
zabezpečené prostriedky v rozpočte mesta na rok 1997 a nový rozpočet na rok 1998 predložený
nebol

II. SCHVAĽUJE
investičnú akciu Infraštruktúra Rajec-Sever I. etapa vo výške 3,7 mil. Sk, avšak jej započatie je
možné až po pridelení rozhodnutia MVaVP o poskytnutí dotácie na túto investičnú akciu

UZNESENIE Č. 18/98
I.

KONŠTATUJE, že
a) predkladaný spôsob predaja pozemkov je v rozpore so Zásadami hospodárenia mesta Rajec
b) predkladaný spôsob predaja pozemkov by zbytočne predražil náklady na stavbu záujemcom
o výstavbu rodinných domov

II. NESÚHLASÍ
s predajom pozemkov pod rodinné domy jednej firme
III. UKLADÁ
a) MsÚ
predložiť koncepciu zástavby a predaja pozemkov pod rodinné domy i bytovú výstavbu na
sídlisku Sever komisii pre životné prostredie a výstavbu
Z: primátor
T: 30. 6. 1998
b) MsÚ
osloviť verejným oznamom záujemcov o kúpu pozemkov a výstavbu rodinných domov
T: 30. 6. 1998
c) MsÚ
na základe doporučenia komisie pre živ. prostredie a výstavbu predložiť MZ konkrétnych
záujemcov o kúpu pozemkov a výstavbu rodinných domov
T: 30. 7. 1998
Z: primátor

UZNESENIE Č. 19/98
I.

SCHVAĽUJE
poplatok za vývoz a uloženie odpadu na rok 1998 vo výške 150,- Sk na jednu domácnosť

UZNESENIE Č. 20/98
I.

KONŠTATUJE, že
a) na rokovaní MR a finančnej komisie boli predložené prerokované a odporučené mestskému
zastupiteľstvu iné materiály plnenia rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti, ako boli
predložené MZ
b) predložené plnenie rozpočtu mesta za rok 1997 poslancom MZ je opäť s chybami
c) v plnení rozpočtu mesta za rok 1997 bola porušená rozpočtová disciplína
d) primátor mesta i MsÚ nedokázali zabezpečiť i napriek finančným prostriedkom na účte
k 1. 9. 1997 plnenie rozpočtu vo výdavkovej časti
e) v správe hl. kontrolóra sú chyby a napriek chybám v materiáloch MsÚ, porušeniu rozpočtovej
disciplíny i Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta odporúča plnenie rozpočtu
schváliť

II. UKLADÁ
MsÚ
prepracovať plnenie rozpočtu, opraviť chyby a predložiť opakovane MR a MZ
T: 10. 7. 1998
Z: primátor
III. NESCHVAĽUJE
plnenie rozpočtu mesta za rok 1997 vo výdavkovej časti, nakoľko bola porušená rozpočtová
disciplína

UZNESENIE Č. 21/98
I.

BERIE NA VEDOMIE
správu o plnení uznesení MZ

UZNESENIE Č. 22/98
I.

SCHVAĽUJE
VZN č. 30/98 o vyhradení plôch na vylepovanie predvolebných plagátov

UZNESENIE Č. 23/98
I.

SCHVAĽUJE
organizačno-technické zabezpečenie volieb do NR SR

UZNESENIE Č. 24/98
I.

SCHVAĽUJE
VZN č. 31/98 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v meste Rajec

UZNESENIE Č. 25/98
I.

SCHVAĽUJE
VZN č. 32/98 – Trhový poriadok pre trhovisko v Rajci na Nám. A. Škrábika

UZNESENIE Č. 26/98
I.

PREDBEŽNE SÚHLASÍ
s odpredajom parcely a doporučuje p. Slaboňovi vypracovať identifikáciu parciel a geometrický
plán a následne predložiť žiadosť Mestskému zastupiteľstvo so spomínanými materiálmi na
prerokovanie

UZNESENIE Č. 27/98
I.

PREDBEŽNE SÚHLASÍ
s odpredajom parcely pre p. Rybára Jozefa

II. DOPORUČUJE
žiadateľovi zabezpečiť identifikáciu parciel, geometrického plánu a súhlas suseda z Kollárovej
ulice s kúpou parcely

UZNESENIE Č. 28/98
I.

PREDBEŽNE SÚHLASÍ
s odpredajom časti pozemku pod garážami na parcele č. 1866/1 pre žiadateľov

II. DOPORUČUJE
žiadateľom vypracovať geometrický plán a následne opäť predložiť mestskému zastupiteľstvu na
prerokovanie

UZNESENIE Č. 29/98
I.

UKLADÁ
MsÚ
na spomínanú parcelu 3609 (Pkn) vypracovať geometrický plán a následne predložiť mestskému
zastupiteľstvu na schválenie na odpredaj jednotlivým záujemcom

UZNESENIE Č. 30/98
I.

SCHVAĽUJE
odpredaj parcely č. 601 o výmere 533 m2 p. Šplíchalovi a manželke do osobného vlastníctva za
cenu 5,- Sk/m2

UZNESENIE Č. 31/98
I.

UKLADÁ
predsedovi stavebnej komisie
opätovne prerokovať žiadosti p. Školníkovej a p. Zadňančina za ich účasti

UZNESENIE Č. 32/98
I.

BERIE NA VEDOMIE
informáciu o príjmoch a výdavkoch mestského rozpočtu za I. polrok 1998

UZNESENIE Č. 33/98
I.

SCHVAĽUJE
Poriadok odmeňovania pracovníkov DV v Rajci

II. UKLADÁ
riaditeľke DV
vypracovať nové dekréty v mesiaci august

UZNESENIE Č. 34/98
I.

SCHVAĽUJE
Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania mesta a volených orgánov mesta Rajec s účinnosťou od
1. 8. 1998

UZNESENIE Č. 35/98
I.

BERIE NA VEDOMIE
Smernicu na určenie vyhlasovania v mestskom rozhlase a mestských novinách Rajčan

II. KONŠTATUJE, že
pravidlá pre voľby do NR SR a do orgánov samosprávy budú riešené v organizačno-technickom
zabezpečení

UZNESENIE Č. 36/98
I.

SCHVAĽUJE
organizačno-technické zabezpečenie referenda konaného v dňoch 25. a 26. 9. 1998

UZNESENIE Č. 37/98
I.

URČUJE
počet poslancov MZ v Rajci v počte 20

UZNESENIE Č. 38/98
I.

SCHVAĽUJE
organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí konaných v dňoch
13. a 14. novembra 1998

UZNESENIE Č. 39/98
I.

SCHVAĽUJE
1. počet poslancov 20 pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných v dňoch
18. a 19. 12. 1998
2. štyri volebné obvody, ktoré sú totožné s volebnými okrskami, a to:
volebný okrsok č. 01 Rajec – Sever
volebný okrsok č. 02 Rajec – Východ
volebný okrsok č. 03 Rajec – Západ
volebný okrsok č. 04 Rajec – Juh
3. na základe rovnomerného počtu voličov k voľbe poslancov voliť vo voľbách do MZ vo
volebnom okrsku č. 01 šesť poslancov, vo volebnom okrsku č. 02 štyroch poslancov, vo
volebnom okrsku č. 03 štyroch poslancov a vo volebnom okrsku č. 04 šiestich poslancov

UZNESENIE Č. 40/98
I.

SCHVAĽUJE
Všeobecné záväzné nariadenie mesta č. 32/98 o dani z nehnuteľností na rok 1999

