
UZNESENIA  V  ROKU  2006 
 
ČÍSLO / OBSAH UZNESENIA 
 
1/2006 

I. berie na vedomie 
správu o kontrole plnenia uznesení č. 107/2005 - 125/2005 a správu o doposiaľ 
nesplnených uzneseniach prednesenú hl. kontrolórkou mesta 

 

2/2006  
I. schvaľuje 
ručenie mesta Rajec v objeme 1 048 186,- Sk voči recyklačnému fondu pre projekt 
"Separovaný zber pre mestá a obce Združenia Rajecká dolina." 

 

3/2006 
 I. berie na vedomie 

informáciu o schválení dotácie vo výške 2 749 870,- Sk pre spracovanie územného 
plánu mesta. 

 
 II. ukladá 

MsÚ pokračovať v rozbehnutom projekte a pripraviť objem finačných prostriedkov 
pre realizáciu projektu. 

 
 
4/2006  
 I. berie na vedomie 

Správu hl. kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2005. 
 
5/2006 
 I. schvaľuje 

vydanie parkovacích kariet pre riaditeľov MPO a MRO. 
 
6/2006 
           I. schvaľuje 

termíny zasadnutí MZ: 23.2.2006, 20.4.2006, 22.6.2006. 
 
 
7/2006 
           I. schvaľuje 

odmenu riaditeľke DV Rajec, a to vo výške 25% z platu vyplateného za príslušný 
štvrťrok. 

 
      
 
8/2006  
           I. schvaľuje 

odmenu hl. kontrolórke mesta Ing. Emílii Rybárikovej za IV.Q 2005 vo výške 30% 
z tarifného platu vyplateného v IV.Q 2005. 



 
 
 9/2006 
            I. schvaľuje 

odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi vo výške 50% zo súčtu platov 
vyplatených v IV.Q 2005. 

 
 
10/2006 
             I. berie na vedomie 

správu o kontrole plnenia uznesení č. 1/2006 - 9/2006 a správu o doposiaľ 
nesplnených uzneseniach prednesenú hl. kontrolórkou mesta. 

 
11/2006 
             I. ukladá 

MsÚ zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na p.č. 496/1 a časť p.č. 492/2 
k.ú. Rajec v šírke 1,5 m od cesty a následne vypracovať zámennú zmluvu medzi p. 
Domanickým, p. Mládenkom a Mestom Rajec a tieto skutočnosti predložiť MZ na 
schválenie. 

 

12/2006  
              I. schvaľuje 

odpredaj p.č. 1104/37 KN o výmere 2 m2 za cenu 500,- Sk/m2 p. Bohuslavovi 
Kašubovi a manželke Daniele rod. Kosperovej, bytom Fullova 937/7 Rajec. Poplatky 
súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. 

 
 
13/2006 
            I. schvaľuje 

zvýšenie stravného pre obyvateľov a stravníkov Domova vďaky Rajec od 1.3.2006 
nasledovne: 
1a) Celodenná strava - racionálna, šetriaca (žlčníková), neslaná pre obyvateľov DV      
80,- Sk 
1b) Obed pre stravníkov z Rajca       44,50 
Sk 
Večera pre stravníkov z Rajca       32,--   
Sk 
       Obed pre cudzích stravníkov       48,-- 
Sk 

       Večera pre cudzích stravníkov       34,-- 
Sk 

 
2a) Celodenná strava - DIA pre obyvateľov DV     96,-- 

Sk 
 

2b) Obed DIA pre stravníkov z Rajca (dôchodcovia)   51,-- Sk 
Večera DIA pre stravníkov z Rajca     34,-- Sk 
Obed DIA pre cudzích stravníkov     55,-- Sk 

      Večera pre cudzích stravníkov     37,-- Sk 



 
3) Obed racionál pre zamestnancov     44,50 Sk 
     Večera racionál pre zamestnancov     38,50 Sk 

 
14/2006  

I. schvaľuje 
termíny rozborov a komisie pre rozbory, a to nasledovne: 

 
MsKS  13.3.2006  15.00 h 
Pk Rajec  13.3.2006  16.15 h 
MZŠ  14.3.2006  15.00 h 
MZUŠ  14.3.2006  16.15 h 
DV   20.3.2006  15.00 h 

 
Zloženie komisií pre rozbory: 
MsKS: primátor, hl. kontrolórka, ved. fin. odd., p. Pekara, Ing. Laluha, p. Stehlík, 
Mgr. Jonek, p. Lasoková 

 
Pk Rajec: primátor, hl. kontrolórka, ved. fin. odd., RNDr. Pecho, p. Bajzíková, 
MUDr. Rybárik, Ing. Blažeková, p. Dubec 

 
MZŠ: primátork, hl. kontrolórka, ved. fin. odd., RNDr. Pecho, JUDr. Huljaková, 
Mgr. Johanidesová, p. Bajzíková, Ing. Mičudová, PaedDr. Paprskár 

 
MZUŠ: primátor, hl. kontrolórka, ved. fin. odd., Ing. Zafka, p. Pekara, p. Foltán, p. 
Stehlík, Ing. Mičudová, p. Lasoková, Mgr. Turianová 

 
DV: primátor, hl. kontrolórka, ved. fin. odd., RNDr. Pecho, p. Bajzíková, MUDr. 
Rybárik, Ing. Blažeková, Mgr. Pauková, p. Jasenovcová. 

 
 
15/2006  

I. odporúča 
primátorovi mesta osloviť OZ Srdce ohľadom vrátenia pozemku, resp. jeho časti, 
ktorá bola v roku 1996 odpredaná Nadácii DV. 

 
 
16/2006  
             I. nesúhlasí 

s odpredajom nebytového priestoru č. 13 nachádzajúceho sa v budove Pk Rajec. 
 

  II. schvaľuje 
finančné prostriedky z prenájmu nebytového priestoru č. 13 použiť na výmenu    
okien. 

 
17/2006 

I. berie na vedomie 
správu o kontrole plnenia uznesení č. 10/2006 - 16/2006 a správu o doposiaľ 
nesplnených uzneseniach prednesenú hl. kontrolórkou mesta. 

 



18/2006 
              I. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia v MsKS - zisk 13.970,80 Sk 
 
              II. schvaľuje 

vyčleniť z dosiahnutého výsledku sumu 10.tis. Sk na odmeny v MsKS a vytvoriť 
rezervný fond v sume 3.970,80 Sk 

 
              III. ukladá MsKS 

          1. spracovať štatistický prehľad účasti detí v klubovej čitárni a vykonávaných   
             aktivít, 

               2. listom osloviť všetky školy v meste (základné aj stredné) s otázkou na  
                   zistenie, v čom si školy predstavujú prínos MsKS pre žiakov a študentov 
               3. spolupracovať s "parlamentom mladých v Rajci" a tak ho zapojiť do diania  
                   v meste, 
               4.pokračovať v organizovaní prednáškovej činnosti pre verejnosť,  
                  zabezpečovať organizovanie návštev mestského múzea. 
 

IV. poveruje 
MsKS organizovaním 9. ročníka mestského plesu. Výťažok bude použitý pre 
potreby MsKS. 

 
19/2006 

 I. berie na vedomie 
  kladný výsledok hospodárenia v Pk Rajec za rok 2005, t.j. 529.569,69 Sk 

 stav aktív vo výške 492.182,10 Sk a pasív vo výške 5.000,- Sk, ktoré prechádzajú na 
mesto ako na zriaďovateľa zrušenej príspevkovej organizácie bez právneho 
nástupcu. 

 
20/2006 
 I. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia školy vo výške 215.964,18 Sk 
 
 II. odporúča 
  MZŠ vykonať odvody zostatkov na účtoch na účet zriaďovateľa 

  MZŠ vyčleniť z nevyčerpanej dotácie za rok 2005 časť prislúchajúcu na vzdelávacie 
poukazy a zvyšok vyčerpať na údržbu školy 

  MZŠ zabezpečiť opravu - údržbu oplotenia areálu MZŠ Rajec v spolupráci s Mestom 
Rajec 

  MZŠ dodržiavať účelovosť a hospodárnosť čerpania prostriedkov podľa rozpísaného 
rozpočtu na rok 2006 

  riaditeľovi MZŠ vykonať monitoring kvality školy v porovnaní s inými školami 
v regióne. 

 
21/2006 
 I. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia za rok 2005 v Mestskej základnej umeleckej škole v Rajci, 
rozpočtovej organizácii mesta, t.j. úspora bežných výdavkov 19.640,- Sk, ktoré sú 
zahrnuté vo výsledku hospodárenia mesta za rok 2005 

 



 II. ukladá 
  MZUŠ vykonať odvody zostatkov v zmysle príslušných predpisov na účet 

zriaďovateľa tak, ako je popísané v ekonomickej časti, t.j. odviesť na účet mesta 640,- 
Sk a 1.670,- Sk 

  MZUŠ dodržiavať účelovosť a hospodárnosť čerpania rozpočtových prostriedkov v r. 
2006  

  MZUŠ zintenzívniť spoluprácu s organizáciami - klubmi so zameraním na kultúrnu 
činnosť v meste (s literárno-dramatickým, tanečným zameraním), vrátane spolupráce 
s MsKS 

  riaditeľke MZUŠ vyžiadať monitoring kvality školy v porovnaní s inými školami 
v regióne. 

 
22/2006 
 I. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia v DV za rok 2005, t.j. stratu 1.059,24 Sk 
 
 II. ukladá DV 
  vykryť stratu z rezervného fondu príspevkovej organizácie 
  na pomocné práce využívať možnosť "aktivačných prác" (do kuchyne, záhrady) 

  predložiť zdôvodnenie navýšenia počtu pracovných miest o sociálneho pracovníka a 
jeho pracovnej náplne. 

 
23/2006 
 I. berie na vedomie 
  plnenie rozpočtu mesta za rok 2005 
  správu hl. kontrolóra k plneniu rozpočtu mesta za rok 2005. 
 
24/2006 
 I. berie na vedomie  

záverečný účet mesta za rok 2005 
 
 II. schvaľuje 

záverečný účet mesta za rok 2005 bez výhrad 
 
 III. berie na vedomie 

správu audítora k záverečnému účtu mesta za rok 2005. 
 
25/2006 

I. schvaľuje 
1.úpravu rozpočtu na rok 2006, a to: 
bežné príjmy = 66 688 tis. Sk 
bežné výdavky = 63 294 tis. Sk 
kapitálové príjmy = 3 950 tis. Sk 
kapitálové výdavky = 12 855 tis. Sk 
finančné operácie: 
príjmy = 8 971 tis. Sk 
výdavky = 3 433 tis. Sk 

 
II. schvaľuje 



čerpanie finančných prostriedkov z účtu sociálneho starostlivosti DV vo výške 560.tis. 
Sk. 

 
 26/2005 

I. berie na vedomie 
harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR konaných dňa 
17.6.2006. 

 
27/2005 

I. schvaľuje 
VZN č. 1/2006 o vylepovaní plagátov počas volebnej kampane pre voľby do NR SR 
konaných dňa 17.6.2006. 

 
28/2006 

I. ukladá 
MsKS preveriť možnosť predaja mesačníka Rajčan aj v ďalších predajniach. 

 
29/2006 

I. odporúča 
primátorovi ukončiť zmluvu o nájme zdravotníckeho zariadenia - časti dopravnej 
zdravotnej služby k 31.3.2006. 

 
30/2006 

I. schvaľuje 
doplnenie organizačnej štruktúry DV o sociálneho pracovníka. 

31/2006 
I. schvaľuje 
odmenu riaditeľke DV Rajec, a to vo výške 25% z tarifného platu vyplateného za I.Q 
2006 

 
32/2006 

I. schvaľuje 
odmenu hl. kontrolórke mesta Ing. Emílii Rybárikovej za I.Q 2006 vo výške 30% 
z tarifného platu vyplateného v I.Q 2006. 

 
 33/2006 

I. schvaľuje 
odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za I.Q 2006 vo výške 50% zo súčtu 
platov vyplatených v I.Q 2006. 

 
34/2006 

I.  berie na vedomie 
1. Správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie Doplnku Aktualizácie 

ÚPN-SÚ Rajec "Golfové ihrisko Charubina". 
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k územnoplánovacej dokumentácii 

Doplnku Aktualizácie ÚPN-SÚ Rajec "Golfové ihrisko Charubina". 
3. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Žiline zo dňa 9.5.2006 pod č. 

2006/00357/TOM k Doplnku Aktualizácie ÚPN-SÚ Rajec "Golfové ihrisko 
Charubina". 

 



II. konštatuje, že: 
1. Doplnok Aktualizácie ÚPN-SÚ Rajec "Golfové ihrisko Charubina" bol 

prerokovaný a pripomienkovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 

2. Doplnok Aktualizácie ÚPN-SÚ Rajec "Golfové ihrisko Charubina" spolu 
s textovou časťou a návrhom Všeobecne záväzného nariadenia o záväzných 
častiach doplnku boli zverejnené pre uplatnenie pripomienok fyzických a 
právnických osôb, ako i pre ich účinné oboznámenie sa s týmito návrhmi v zmysle 
platnej legislatívy. 

3. Krajský stavebný úrad v Žiline zo dňa 9.5.2006 pod č. 2006/00357/TOM vydal 
k návrhu Doplnku Aktualizácie ÚPN-SÚ Rajec "Golfové ihrisko Charubina" 
súhlasné stanovisko. 

 
III. schvaľuje 
1. Doplnok Aktualizácie ÚPN-SÚ Rajec "Golfové ihrisko Charubina" vypracovaný 

Ing. arch. Petrom Krajčom, M.R.Štefánika 5, Žilina 
2. Všeobecne záväzné nariadenie o vyhlásení záväznej časti Doplnku Aktualizácie 

ÚPN-SÚ Rajec "Golfové ihrisko Charubina" 
3. Miesto uloženia dokumentácie Doplnku Aktualizácie ÚPN-SÚ Rajec "Golfové 

ihrisko Charubina" 2x na MsÚ Rajec a 1x na KSÚ Žilina 
 
35/2006 

I. berie na vedomie 
započatie obstarávania Územného plánu mesta Rajec financovaného zo štrukturálnych 
fondov Európskej únie, programu Základná infraštruktúra, opatrenia 3.3 Budovanie a 
rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky. 

 
36/2006  

I. súhlasí 
s využitím p.č. 1040/30 k.ú. Rajec o výmere 243 m2 pre potreby rekonštrukcie kotolne 
Rajec-Sever pre spoločnosť Bineko, s.r.o. Rajec. 

 
II. konštatuje, že 
mesto schváli odpredaj až pred samotnou rekonštrukciou. 

 
37/2006  

I. schvaľuje 
1. Projekt rozdelenia so všetkými jeho prílohami a súvisiacimi dokumentmi, ktoré sú 

jeho súčasťou, ktorým sa Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom 
Bôrická cesta 107, 010 01  Žilina, IČO: 36 411 256, zapísaná v  Obchodnom 
registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10381/L, rozdeľuje za 
podmienok uvedených v Projekte rozdelenia na 6 novozaložených nástupníckych 
spoločností, ktorými budú (i) Vodárenská spoločnosť Žilina, a.s., (ii) Vodárenská 
spoločnosť Dolný Kubín, a.s., (iii) Vodárenská spoločnosť Liptovský Mikuláš, 
a.s., (iv) Vodárenská spoločnosť Martin, a.s., (v) Vodárenská spoločnosť Považská 
Bystrica a (vi) Vodárenská spoločnosť Ružomberok. 

2. V rámci Projektu rozdelenia, že mesto Rajec ako akcionár zanikajúcej spoločnosti 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa stane dňom účinku rozdelenia 
Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. akcionárom Žilinsko-Kysuckej 
Vodárenskej spoločnosti, a.s. 



 
II. poveruje primátora 
1. na vykonanie všetkých úkonov v mene mesta Rajec ako akcionára rozdeľujúcej sa 

Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. potrebných na realizáciu Projektu 
rozdelenia, 

2. na splnomocnenie ďalších tretích osôb v rovnakom rozsahu. 
 
34/2006  

I. berie na vedomie 
správu o kontrole plnenia uznesení č. 17/2006 - 33/2006 a správu o doposiaľ 
nesplnených uzneseniach prednesenú hl. kontrolórkou mesta. 

35/2006  
I. predbežne schvaľuje 
odpredaj parcely za účelom postavenia garáže pre LUVINEX, s.r.o., IČO: 36431869 
za cenu 300,- Sk/m2. K odpredaju je potrebné, aby firma LUVINEX, s.r.o. predložila 
geometrický plán. 

36/2006  
I. schvaľuje 
1.odpredaj podielu 1/2 na parcele 496/1 KN Rajec o výmere 59 m2 pre Jozefa 
Domanického - DOMACHLAD, Haškova 7 za cenu 100,- Sk/m2 

2.odkúpenie podielu 1/2 novovytvorenej parcely 496/3 KN Rajec o výmere 41 m2 od 
právnych nástupcov Jozefa Mládenka a Štefánie Mládenkovej 
3.odkúpenie novovytvorenej parcely 492/8 KN Rajec o výmere 20 m2 od Jozefa 
Domanického - DOMACHLAD, Haškova 7, Rajec za cenu 100,- Sk/m2 

 

37/2006  
I. schvaľuje 
Dodatok č. 1 k VZN č. 64/2005. 

38/2006  
I. berie na vedomie 
výsledok hospodárenia v MPO. 

 
II. odporúča 
finančnej komisii zaoberať sa transformáciou MsKS. 

39/2006  
I. ukladá 
riaditeľke MsKS predložiť informáciu o využívaní finančných prostriedkov týkajúcich 
a kultúrnych poukazov. 

40/2006  
I. schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2006. 

41/2006  
I. berie na vedomie 



plnenie rozpočtu k 31.3.2006. 

42/2006 
I. berie na vedomie 
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy 
obcí konaných dňa 2.12.2006. 

 43/2006  
I. ukladá 
1. MsÚ vypracovať projektovú dokumentáciu na úpravu chodníka na ul. Bystrickej 
2. MsÚ vyzvať SPP na opravu chodníka na ul. Moyzesova. 

44/2006  
I. berie na vedomie 
správu o výsledkoch volieb do NR SR konaných dňa 17.6.2006. 

45/2006  
I. berie na vedomie 
informáciu o lome Baranová pre potreby skládky stavebného odpadu. 

 
II. odporúča 
primátorovi ďalej rokovať s CS PS ohľadom využitia lomu pre potreby skládky 
Baranová. 

46/2006 
I. schvaľuje 
termíny riadnych zasadnutí MZ pre II. polrok 2006, a to: 
24.8.2006, 12.10.2006 a 23.11.2006. 

47/2006  
I. schvaľuje 
účelovú dotáciu pre CS PS Rajec na opravu cesty "Porubská" vo výške 125.tis. Sk. 

48/2006  
I. berie na vedomie 
1. správu o kontrole plnenia uznesení č. 34/2006 – 47/2006 a správu o uzneseniach 

doposiaľ nesplnených prednesenú hl. kontrolórkou mesta 
2. správu o hospodárení v MPO k 30.6.2006 

 
II. ukladá 
zapisovateľke do 3 dní od podpísania zápisnice a uznesení doručiť podpísané 
uznesenia a výpisy z uznesení zainteresovaným stranám (vedúci oddelení, hl. 
kontrolór …). 

49/2006  
I. schvaľuje 
odpredaj parcely č. 308/8 o výmere 22 m2 firme LUVINEX SK, s.r.o., ul.  
Hollého163/19, Rajec, IČO 36431869, za jednotkovú cenu 300,-Sk/m2. 



50/2006  
I. schvaľuje 
odpredaj parcely č. 1104/134 o výmere 2 m2 pani Alene Šejnohovej a manželovi 
Jánovi, bytom Hollého 163/19, Rajec, za jednotkovú cenu 500,- Sk/m2. 

 

51/2006  
I. schvaľuje 
odpredaj parcely č. 1104/138 o výmere 2 m2, pánovi Milanovi Fuskovi a manželke 
Viere, rodenej Andrášikovej, trvale bytom Jasenové č. 170, za jednotkovú cenu 500,- 
Sk/m2. 

 

52/2006  
I. schvaľuje 
odpredaj bytu č. 1, v  bytovom dome na ulici Hollého č. 20/163, o výmere 62,35 m2 

za cenu   26 076,- Sk a podielu na pozemku 350/10000 za cenu 1 864,- Sk,  pani Marte 
Hanusovej a manželovi Jánovi. 

53/2006  
I. berie na vedomie 
plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2006. 

54/2006  
I. berie na vedomie 
odporúčanie finančnej komisie z 15.8.2006 k vyradeniu hnuteľného majetku 

 
II. schvaľuje 
vyradenie: 
1.   umývacieho stroja M-1000 – inv.č. 16/022 za 20.540,- Sk 
2. univerzálneho stroja KE – inv.č. 9/022 za 15.400,- Sk 

 
III. ukladá 
zlikvidovanie vzniknutého odpadu podľa jeho charakteru. 

 

55/2006  
I. berie na vedomie 
informáciu o financovaný rozpočtových organizácií – oprávnené prekročenie 

 
II. schvaľuje 
povolenie prekročenia výdavkov rozpočtovým organizáciám (MZŠ, MZUŠ) pri 
dosiahnutí vyšších príjmov rozpočtovej organizácie z dobropisov z energií a zberu. 

 
III. ukladá 
zriadzovateľovi – Mestu Rajec použiť príjmy z prenájmu na zabezpečenie projektovej 
dokumentácie pre rekonštrukciu MZŠ. 

 



56/2006  
I. schvaľuje 
1. voľbu 13 poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 

2.12.2006. 
2. volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 2.12.2006 a 

počet poslancov, ktorý sa bude v jednotlivých obvodoch voliť, a to nasledovne: 
 

Volebný obvod č. 01 – Rajec-Sever   počet poslancov 4 
Volebný obvod č. 02 – Rajec-Východ  počet poslancov 2 
Volebný obvod č. 03 – Rajec-Západ   počet poslancov 3 
Volebný obvod č. 04 – Rajec-Juh   počet poslancov 4 

57/2006  
I. schvaľuje 
zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa Štátny fond 
rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava na nehnuteľnosti: 
1. nájomný bytový dom 10 b.j., č.s. 1088, postavený na parcele č. 2158/21 KN 
2. parcela č. 2158/21 KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2 
v zmysle zmluvy č. 511/1225/2005 o poskytnutí podpory zo ŠFRB 

 
II. schvaľuje 
zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2/B, Bratislava na 
nehnuteľnosti: 

  nájomný bytový dom 10 b.j., č.s. 1088, postavený na parcele č. 2158/21 KN 
  parcela č. 2158/21 KN, zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2 

v zmysle zmluvy č. 0367-PRB-2005 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných 
bytov. 

 
III. ruší 
uznesenie č. 4/2005 zo dňa 3.2.2005 v bode I. – ručenie za úver zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania nehnuteľnosťou: budova MsÚ Rajec, č.s. 2/2, postavená na parcele č. 
84 KN, k.ú. Rajec. 

 

58/2006  
I. odporúča 
MsÚ vyžiadať zo ŽSK schválené cenníky stomatológov v Rajci. 

 
II. ukladá 
MsÚ a MsKS 
1. zabezpečiť tribúnu tak, aby do nej nezatekalo 
2. predĺženie bočných častí tribúny 
3. pripraviť plachtu, ktorá odstráni prípadné problémy v súvislosti s daždivým 

počasím. 

59/2006  
I. berie na vedomie 
žiadosť MZŠ o zvýšenie finančného limitu na potraviny 

 



II. schvaľuje 
zvýšenie limitu na potraviny pre stravníkov stravujúcich sa v školskej jedálni na MZŠ 
o 2,- Sk na jedno jedlo pre žiakov a 3,- Sk pre dospelých. 
Ostatné podmienky zostávajú zachované. 

60/2006  
I. schvaľuje 
odpísanie pohľadávky firmy Diamonmotor, s.r.o. v konkurze, Fučíkova 335/2, Rajec 
vo výške 591.953,98 Sk. 

61/2006  
I. schvaľuje 
odpísanie pohľadávky p. Heleny Líškovej, Orgovánová 197/1, Rajec a jej manžela 
Tibora Líšku vo výške 5.171,60 Sk. 

62/2006  
 I. odvoláva 
 p. Moniku Buchtovú, bytom Rajec, Smreková 4 z rady školy MZŠ. 

63/2006  
 I. schvaľuje 

 odmenu riaditeľke DV Rajec vo výške 25% z tarifného platu vyplateného v II.Q 
2006. 

64/2006  
 I. schvaľuje 

 odmenu hl. kontrolórke mesta Ing. Emílii Rybárikovej za II.Q 2006 vo výške 30% z 
tarifného platu vyplateného v II.Q 2006. 

65/2006  
 I. schvaľuje 

 odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za II.Q 2006 vo výške 50%  zo 
súčtu platov vyplatených v II.Q 2006. 

 
66/2006 

I. berie na vedomie 
správu o kontrole plnenia uznesení č. 48/2006 – 65/2006 a správu o uzneseniach 
doposiaľ nesplnených prednesenú hl. kontrolórkou mesta. 

 

67/2006  
I. schvaľuje 
odkúpenie parcely č. 700/2 o výmere 257 m2 od Rímskokatolíckej církvi Farnosť 

Rajec, IČO 31924611, Nám. A. Škrábika 41/7 za jednotkovú cenu 100,-Sk/m2. 

68/2006 
I. ruší 
uznesenie č. 50/2006. 



69/2006 
I. schvaľuje 
odpredaj parcely č. 1104/134 o výmere 2 m2 pani Alene Šejnohovej, bytom Hollého 
163/19, Rajec, za jednotkovú cenu 500,- Sk/m2. 

70/2006  
I. schvaľuje 
odpredaj p.č. 467/13 o výmere 36 m2 p. Jozefovi Domanickému – DOMACHLAD, 
Haškova 7, IČO: 10942629 za cenu 200,- Sk/m2. 

 

71/2006 
I. schvaľuje 
odpredaj p.č. 2691 o výmere 32 595 m2 k.ú. Rajec s tým, že kúpna cena bude 
zaplatená akciami Golf Parku Rajec, a.s. v počte 2 ks akcií, ktoré nadobudne do 
vlastníctva Mesto Rajec. 

72/2006  
I. schvaľuje 
VZN č. 2/2006 o vyhradení plôch na vylepovanie predvolebných plagátov pre voľby 
do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 2.12.2006. 

73/2006 
I. schvaľuje 
2.úpravu rozpočtu na rok 2006, a to nasledovne: 
bežné príjmy   68 469 tis. Sk 
bežné výdavky   63 640 tis. Sk 
kapitálové príjmy   5 444 tis. Sk 
kapitálové výdavky  15 809 tis. Sk 
príjmové FO    8 971 tis. Sk 
výdavkové FO    3 433 tis. Sk 

 

74/2006  
I. schvaľuje 
za člena Rady školy pri MZŠ, Lipová 2, Rajec za MsKS p. Katarínu Michelovú. 

75/2006  
I. berie na vedomie 
správu primátora o lesných pozemkoch. 

 
II. odporúča 
primátorovi prerokovať nájomný vzťah so správcami pozemkov. 

76/2006  
 I. schvaľuje 

 odmenu riaditeľke DV Rajec vo výške 25% z tarifného platu vyplateného v III.Q 
2006. 



77/2006  
 I. schvaľuje 

 odmenu hl. kontrolórke mesta Ing. Emílii Rybárikovej za III.Q 2006 vo výške 30% z 
tarifného platu vyplateného v III.Q 2006. 

78/2006  
 I. schvaľuje 

 odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za III.Q 2006 vo výške 50% zo 
súčtu platov vyplatených v III.Q 2006. 

79/2006  
I. berie na vedomie: 
1. správu o kontrole plnenia uznesení č. 66/2006 – 78/2006 a o uzneseniach doteraz 

nesplnených prednesenú hlavnou kontrolórkou mesta 
2. výsledky hospodárenia MPO k 30.9.2006. 

 

80/2006  
I. schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2007. 

81/2006  
I. berie na vedomie 
informáciu o projekte UPD a jeho financovaní 

 
II. schvaľuje 
preklasifikovanie výdavkov na projekt UPD v sume 430 tis. Sk z kapitálových 
výdavkov do bežných a v príjmovej časti preklasifikovanie kapitálových príjmov 
v rámci projektu UPD do bežných príjmov. 

82/2006  
I. berie na vedomie 
požiadavku na čerpanie prostriedkov z peňažného fondu 

 
II. schvaľuje 
čerpanie peňažného fondu „sociálne veci DV“ v sume 200.000,- Sk na financovanie 
opráv v DV. 

 
 

83/2006 
I. berie na vedomie 
informáciu o úprave financovania činnosti MZŠ 

 
II: schvaľuje 
1. zvýšenie príjmov na položke 312001  764.tis. Sk 
2. zvýšenie výdavkov MZŠ – bežné výdavky spolu 764.tis. Sk 

 



84/2006  
I. berie na vedomie 
správu hl.kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na roky 2007 – 2009. 

 
II. schvaľuje 
návrh rozpočtu mesta na roky 2007 – 2009. 

 
 

85/2006  
I. berie na vedomie 
správu o činnosti MsP 

 
II. schvaľuje 
1. Štatút MsP 
2. na návrh primátora mesta za náčelníka MsP p. Juraja Šimkuliča s účinnosťou od 

1.12.2006. 

86/2006  
I. berie na vedomie 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledky a podmienky v školskom roku 
2005/2006 prednesenú riaditeľom MZŠ 

II. schvaľuje 
Štatút Mestskej základnej školy Rajec s účinnosťou od 24.11.2006. 

87/2006  
I. berie na vedomie 
správu riaditeľa MZUŠ za školský rok 2005/2006 a jeho predstavu o ďalšom vývoji 
školy. 

88/2006 
I. schvaľuje 
VZN č. 5/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane za predajné automaty a 
nevýherné hracie prístroje v Meste Rajec 

89/2006 
II. schvaľuje 
VZN č. 6/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa v Meste Rajec. 

90/2006 
I. schvaľuje 
VZN č. 7/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie v Meste 
Rajec. 

91/2006  
I. schvaľuje 
VZN č. 8/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného 
priestranstva v Meste Rajec.  



92/2006 
I. schvaľuje 
VZN č. 9/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území 
Mesta Rajec. 

93/2006  
I. schvaľuje 
VZN č. 10/2006 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za 
komunálny odpad v Meste Rajec. 

94/2006  
I. schvaľuje 
poplatok za znečistenie ovzdušia na rok 2007 na úrovni roku 2006 v zmysle VZN č. 
53/2004 a jeho Dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2005. 

95/2006  
I. schvaľuje 
odpredaj p.č. 1104/139 k.ú. Rajec o výmere 2m2 p. Eve Pastierčinovej, ............Rajec, 
r.č. …………….. za jednotkovú cenu 500,- Sk/m2. 

96/2006  
I. schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Smernici odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a 
slávnostiach. 

97/2006  
I. schvaľuje 
Odmenu  riaditeľke DV za obdobie 10/2006 – 11/2006 vo výške 25% z tarifného platu 
vyplateného v období 10/2006 – 11/2006. 

 

98/2006  
 I. schvaľuje 

 odmenu hl. kontrolórke mesta Ing. Emílii Rybárikovej za obdobie 10/2006 – 11/2006 
vo výške 30% z tarifného platu vyplateného v období 10/2006 – 11/2006. 

99/2006  
 I. schvaľuje 

 odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za obdobie 10/2006 – 11/2006 vo 
výške 50% zo súčtu platov vyplatených v období 10/2006 – 11/2006.  

 


