
                                UZNESENIA   ROK 2000

ČÍSLO OBSAH  UZNESENIA

1/2000 berie na vedomie
správu hl. kontrolóra o plnení uznesení č. 79/99 - 101/99.

ukladá
1. odd. výstavby yvvolať opätovné rokovania s dopravnou políciou ohľadom zóny 40 v 
    úseku od ul. Lipová po Domov vďaky.
2. poverenému vedeniu Pk prejednať s právnikom zrušenie telefónnej linky č. 155 s tele-
    lekomunikáciami

2/2000 schvaľuje
pracovný poriadok MsKS s účinnosťou od 1. 2.  2000

ukladá
1. riaditeľke MsKS sobne oboznámiť každého pracovníka s Pracovným poriadkom
    MsKS
2. riaditeľke MsKS v vypracovať štatistiku návštevnosti knižnice za 2. a 3. mesiac 2000
    v popoludňajšich hodinách a predložiť ju MZ

3/2000 schvaľuje
výšku stravného v DV od 1. 3. 2000 podľa predloženej prílohy

ukladá
riaditeľke DV predložiť parametre PC, ktorý chce zakúpiť. Náslesdne vykonať cenovú po-
nuku minimálne u 3 firiem a následne zvolať komisiu v zložení : riaditeľka DV, ekonómka
DV , Ing. Bronček, Ing. Pekara, ktorá vyberie dodávateľa. Kúpa PC sa bude realizovať z
účtu prostriedkov obyvateľov DV

4/2000 berie na vedomie
informáciu primátora o právnom usporiadaní v sociálnom dome a prevzatí majetku

schvaľuje 
komisiu v zložení: JUDr. Huljaková, p. Matejka, p. Gažúr, PaedDr.Paprskár, Ing. Ščibran,
p. Foltán, Ing. Bronček, Ing. Rybáriková, p. Dolník,. Komisia zosumarizuje aktuálny stav
v sociálnom dome, vypracuje koncepciu s návrhom riešení ďaľšej prevádzky, pripraví
výber ďalšieho nájomníka, resp. správcu. T: 30.3. 2000.

5/2000 berie na vedomie
správu hl. kontrolóra  o použití komunálnych obligácií vydaných mestom Rajec
2.10. 1995, spracovanú v r. 2000

6/2000 berie  na vedomie
informáciu o plese na podporu zdravotníctva, ktorý sa bude konať 5. 2. 2000

7/2000 berie na vedomie



informáciu o snehovej kalamite v meste Rajec

ukladá
MsÚ pokračovať v odvoze prebytočného snehu tak, aby nedošlo k škodám na majetku
občanov

8/2000 ukldá
1. riaditeľom MPO predložiť rozbory hospodárenia za rok 1999 do 25. 2. 2000 na MsÚ
    odd. finančné.
2. MsÚ odd. finančnému zvolať rozbory v MPO na MsKS 7. 3. 2000 o 14.00, komisiu
    v zložení:primátor, hl. kontrolór, ved. fin. odd., p. Foltán, PaedDr Paprskár, Mgr. Joha-
    nidesová, Mgr. Pauko 
    v DV 8. 3. 2000 o 14.00 komisu v zložení: primátor, hl. kontrolór, ved. odd. fin., Ing. 
    Bronček, Ing. Pekara, Ing. Veselá, MUDr. Rybárik, p. Smiešková 
    na Pk 9. 3. 2000 o 14.00 h komisiu v zložení : primátor hl. kontrolór, ved. fin. odd., Ing. 
    Pekara, Ing. Ščibran, PaedDr. Paprskár, MUDr. Kříž.

9/2000 schvaľuje
odmenu poslancom MZ, členom MR a členom komisií za ll. polrok 1999

10/2000 schvaĺuje 
a/ odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za lV. Q 1999 vo výške 50% zo súč-
     tu platov vyplatených v lV.Q 1999
b/ odmenu hl. kontrolórovi Ing. Emílií Rybárikovej za lV. Q 1999 vo výške 30% tarifného
    platu vyplateného v lV. Q 1999

11/2000 schvaľuje
Dodatok č. 2 k VZN č. 31/98 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v meste Rajec

12/2000 berie na vedomie
správu hl. kontrolórky o plnení uznesení č. 1/2000 - 11/2000

13/2000 schvaľuje 
poplatok za vývoz PDO na rok 2000 nasledovne :
300,- Sk/domácnosť
150,- Sk/domácnosť s počtom maximálne 2 členov

14/2000 predbežne súhlasí
s odpredajom parciel na ulici  Záhradníckej.
Je potrebné, aby si záujemcovia zabezpečili geometrický plán, právne úkony a mesto
následne odpredá pozemky za cenu 10, - Sk/m2.

15/2000 schvaľuje
1. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti 24/768 z p. č. 639 zastavaná plocha
    o výmere 441,2 m2 p. Rudolfovi Vanákovi, bytom Rajec, .................................. o celko-
    vej výmere 13,78 m2

2. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti 24/768 z p.č.640 zastavaná plocha 
    o výmere 1385 m2 p. Rudolfovi Vanákovi, bytom Rajec, .................................... o celko-



    vej výmere 43,28 m2

16/2000 schvaľuje 
uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena zaťažujúceho p.č. 1100/2, zastavaná plo-
cha o výmere 87 m2 v prospech spoluvlastníkov susednej KN p.č. 1100/1 - zastavaná
plocha o výmere 511 m2 Ivanovi Riedlovi a manželke, bytom .................. spočívajúce 
v práve prechodu a prejazdu cez KN p.č. 1100/2. Vecné bremeno sa zriadi bez náhrady.

17/2000 schvaľuje
Pracovný poriadok MPO Poliklinika mesta Rajec tak, ako bol doplnený, s účinnosťou od 
1. 4. 2000

ukladá
poveremému vedením PK Rajec osobne oboznámiť každého zamestnanca PK Rajec s 
Pracovným poriadkom PK Rajec

18/2000 schvaľuje
pracovný poriadok MPO Domov vďaky Rajec s účinnosťou od 1. 4. 2000

ukladá 
riaditeľke DV Rajec osobne oboznámiť každého zamestnanca s Pracovným poriadkom
DV Rajec

19/2000 schvaľuje
vstupný príspevok pri vstupe do DV Rajec pre občanov mesta Rajec v sume 40.000,- Sk 
a pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste Rajec v sume 60.000,-. Z týchto príspev-
kov je suma 10.000,- Sk určená na pohreb a 30.000,- Sk, resp. 50.000,- na zlepšenie 
podmienok v DV Rajec.

20/2000 schvaľuje
dopracovať predložené VZN o verejnom poriadku na území mesta Rajec p. Foltánovi, a 
to do 14 dní. Zodpovedný: p. Foltán

ukladá
komisii na ochranu verejného poriadku zvolať rokovanie s prevádzkovateľom Garantu a
Kordovánok ohľadom prevádzky po 22.00 h

21/2000 schvaľuje 
v zmysle Vyhlášky č. 51/2000 delegátov do školských rád z členov MZ Rajec do jednotli-
vých škôl nasledovne:
Gymnázium, Rajec - JUDr. Huljaková, Ing. Pekara
ZŠ Lipová, Rajec- Ing. Bronček, Mgr. Zadňančinová
Gymnázium A. Škrábika , Rajec- MUDr. Kříž, p. Smieško
MŠ Obr. Mieru, Rajec - p. Smiešková, p. Podolan
MŠ Mudrochová, Rajec - Ing. Ščibran, p. Albert
ZCŠ , Rajec - p. Gažúr, Ing. Laluha

22/2000 schvaľuje
verejnú schôdzu poslancov MZ s občanmi mesta. Termín: apríl 2000



ukladá
mestskej rade vypracovať  plán činnosti MZ za rok 1999

23/2000 berie na vedomie
informáciu o vykonaných krokoch ohľadom transformácie káblovej televízie v Rajci

ukladá
primátorovi na ďaľšom MZ informovať o ďalšej situácií, čo sa tyka ocenenia a rokovania
s doterajším majiteľom káblovej televízie

24/2000 berie na vedomie
1. správu primátora o pripravovanej návšteve z EPE z Holandska v dňoch 15. -17.5.2000
2. informáciu prednostu MsÚ o možnom jazykovom kurze anglického jayzka

25/2000 shcvaľuje
za hovorcu MsÚ Rajec PaedDr. Mariána Paprskára

26/2000 ukladá
1. poverenému vedením Pk Rajec vypracovať schému obsadenosti ambulancie očnej na
    PK Rajec a zvolať rokovanie  s primátorom a MUDr. Augustínovou ohľadom nápravy
    a systému vybavovania pacientov
2. poverenému vedením Pk prerokovať situáciu na očnom oddelení s okresným lekárom

27/2000 ukladá
primátorovi , p. Dubcovi zvolať stretnutie s MUDr. Kľučkovou a okresným lekárom ohľa-
dom využívania prístroja audiometra

28/2000 berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení č. 12 - 27/2000 prednesenú hl. kontrolórkou města

ukladá
riaditeľke MsKS sledovať štatistiku návštevnosti knižnice ďalšie dva mesiace a následne
ju predložiť MZ

poveruje
primátora a p. Dubca, povereného vedením PK v prípade, že ekonomické podmienky
umožnia zakúpenie investícií na odd. očnom a zubnom, vykonať kúpu zariadení

29/2000 schvaľuje
VZN č. 34/2000 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

30/2000 berie na vedomie
výsledky hospodárenia v príspevkových organizáciách mesta :
MsKS vo výške   -129.687,73 Sk
DV Rajec vo výške   -97.113,72 Sk
PK Rajec vo výške   -673.127,14 Sk
schvaľuje
a/ vykrytie straty v MsKS Rajec v sume 129.687,73 Sk, ktoré MsÚ zrealizuje do konca
    roku 2000 podľa finančnej situácie mesta
b/ vykrytie straty v DV Rajec vo výške 55.113,72 Sk, ktoré MsÚ zrealizuje do konca roka



    2000 podľa finančnej situácie mrsta a sumu 42.000, - Sk z vykázanej straty DV uspo-
    riada vo väzbe na finančné prostriedky  "na zvýšenie štandartu ", z ktorých sa táto su-
    ma odčerpala pri úhrade
c/ stratu PK Rajec nevykrývať, ale odložiť splátku 480. tis. Sk, ktoré mesto požičalo Pk
    na zaplatenie daňového záväzku a úhradu tepla, aby mohla PK financovať momentál-
    ne svoju prevádzku a pri rozboroch hospodárenia za r. 2000 sa rozhodne o vyrovnaní
    návratnej finančnej pomoci s mestom

ukladá
poverenému vedením Pk zabezpečiť čerpanie dovolenky z roku 1999 do 30. 6. 2000

31/2000 berie a vedomie
1. správu hl. kontrolórky k záverečnému účtu a plnenie rozpočtu mesta za rok 1999
2. výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Rajec ako prebytok v sume 6 221 865,91
    Sk

schvaľuje
a) výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 1999 ako prebytok v sume 
    6 221 865,91 Sk
b) rezervný fond v sume 565.361,19 Sk
c) zostatok finančných prostriedkov vrátane nedočerpaného úveru do rozpočtu roku 2000

32/2000 berie na vedomie
správu hl. kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2000

schvaľuje
rozpočet mesta na rok 2000 v príjmovej časti v sume 28 515. tis. Sk a vo výdajovej časti
v sume 28 480. tis. Sk 

schvaľuje
príspevok na činnosť MsKS na rok 2000 vo výške 1 mil. Sk 

ukladá
a) riaditeľke MsKS z rozpočtu MsKS na rok 2000 viazať mzdové náklady maximálne do 
     výšky 750. tis. Sk
b) riaditeľke MsKS zabezpečiť vlastné príjmy vo výške 400. tis.Sk

schvaľuje
príspevok na činnosť DV na rok 2000 vo výške 900. tis. Sk 

ukladá
riaditeľke DV z rozpočtu DV na rok 2000 limitovať mzdové náklady do výšky 1 660. tis. Sk

ukladá
riaditeľovi Pk z rozpočtu Pk na rok 2000 limitovať mzdové náklady do výšky 6 020. tis. Sk
pri stave personálu vykázaného v januári 2000

33/2000 ukladá



primátirovi podpísať predĺženie dodatku s p. Repkovským a p. Kollárovou do 30. 9. 2000
s tým, že v nájomnej zmluve budú vymedzené aktivity mesta a bude ponížené nájomné

súhlasí
s vytvorením priestoru na sedenie (dáždnik a stoličky)

splnomocňuje
komisiu pre sociálny dom na dohodnutie ceny so ZV Korasan

34/2000 schvaľuje
do školskej rady ZUŠ PaedDr. Paprskára

35/2000 schvaľuje
a) odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za I. Q 2000 vo výške 50 % zo súčtu
    platov vyplatených v I .Q 2000
b) odmenu hl. kontrolórovi Ing. Emílií Rybárikovej za I. Q 2000 vo výške 30 % tarifného
    platu vyplateného v I. Q 2000

36/2000 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 28/2000 - 35/2000 prednesenú hl. kontrolórkou 
mesta

37/2000 ukladá
1. mestskému úradu informovať Slovenskú správu ciest - investorský útvar o nedostat-
    koch na nivelite asfaltového krytu na križovatke Hollého - Kostolná - Bystrická, problé-
    my počas dažďa. Termín : do 30 dní
2. vykonávať pravidelne v obytovom dome na ul. Kostolnej č. 65/37 kontrolu obyvateľov 
    s trvalým pobytom
3. pozvať na rokovanie MZ p. Teréziu  Matovicsovú ohľadom dodržiavania verejného po-
    riadku. Termín : do 30 dní

38/2000 schvaľuje
Dodatok č. 3 k VZN č. 31/98 o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach v 
meste Rajec

39/2000 konštatuje,
že aj napriek písomnému pozvaniu, RNDr. Židek sa nezučastnil rokovania MZ, ani sa
neospravedlnil

40/2000 berie na vedomie
informáciu o príprave verejného zhromaždenia občanov

schvaľuje
termín konania verejného zhromaždenia s občanmi dňa 7. 6. 2000 o 19.00 hod.
ukladá
MsÚ zabezpečiť prípravu oznámení stretnutí a vyhlásenia v mestskom rozhlase

41/2000 berie na vedomie
informáciu o príprave bytovej výstavby na sídlisku Rajec - Sever



ukladá
1. mestskému úradu pokračovať na príprave zadania a orientačného rozpočtu stavby
2. zverejniť vypracovanú štúdiu
3. zorganizovať stretnutie so záujemcami o bytovú výstavbu. Termín : do 30. 9. 2000

42/2000 berie na vedomie
informáciu o návšteve z priateleného mesta EPE v dňoch 15. - 18. 5. 2000

schvaľuje
otvorenú komisiu pre medzinárodné kontakty v zložení : Ing. Miloš Bronček, Ing. Ján Pe-
kara, MUDr. Ján Rybárik, PaedDr. Marián Paprskár, Jozef Huljak, Pavol Plevko, Janka Ja-
senovcová, Vladimír Dubec, Dagmar Lasoková

43/2000 berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu mesta Rajec k 31. 3. 2000, kde príjmy činili 35,7 % a výdavky 
19,3 % zo schváleného rozpočtu 

44/2000 schvaľuje
doplnenie rady školy na MŠ ul. Mudrochová a p. Ladislava Bohdala

45/2000 ukladá
stavebnej komisii preveriť možnosti umiestnenia garáží na sídlisku Juh

46/2000 ukladá
mestskému úradu v spolupráci  s firmou Lekol a Benzinol preveriť možnosť spolupráce 
zabezpečenia zberu starého oleja

47/2000 berie na vedomie
správu o plnení uznesení č. 36/2000 - 46/2000 predloženú hl. kontrolórkou mesta

48/2000 menuje
do funkcie riaditeľky MsKS p. Dagmar Lasokovú

49/2000 schvaľuje
odpredaj p.č. 6/3 o výmere 12 m2 za cenu 300,- Sk/m2 p. Anne Daubnerovej, bytom
Rajec,....................

ukladá
p. Anne Daubnerovej zabezpečiť geometricky plán a kúpno-predajnú zmluvu

50/2000 berie na vedomie
žiadosť p. Štefana Alberta

konštatuje,
že z pozície mesta nebola v roku 1992 podpísaná kúpno-predajná zmluva s p. Štefanom
Albertom v súlade s uznesením č. 5/92 zo dňa 23. 1. 1992

ruší
uznesenie č. 5/92 zo dňa 23. 1. 1992



schvaľuje
predaj pozemku k.ú. parcela 1104/84, zastavaná plocha o výmere 19 m2 KÚ Rajec
Štefanovi Albertovi, nar. 21. 12. 1964 a manželke Lenke Albertovej, rod. Ševčíkovej za
kúpnu cenu, ktorá bola uhradená v r. 1992 na účet mesta vo výške 100,- Sk/m2 

51/2000 schvaľuje
vykonanie pozemkových úprav v extraviláne Rajec

ukladá
MsÚ vykonať prieskum súhlasu vlastníkov pre vykonanie pozemkových úprav

52/2000 schvaľuje
technickú štúdiu diaľnice D1 Sverepec-Rajec-Višňové variant A v prechode na variant B
v km 18 (prechod AB3)

53/2000 schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 19/95

54/2000 schvaľuje
platovú triedu 10 pre hl. kontrolórku mesta  Ing. Emíliu Rybárikovú

55/2000 schvaľuje
1. Dodatok č. 2 k Poriadku odmeňovania pracovníkov mesta a volených orgánov mesta 
    (viď tabúľka) s účinnosťou od 1. 7. 2000
2. Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania pracovníkov MsKS s účinnosťou od 1. 7. 2000
3. Dodatok č. 3 k Poriadku odmeňovania pracovníkov PK s účinnosťou od 1. 7. 2000
4. Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania pracovníkov DV s účinnosťou od 1. 7. 2000

ukladá
riaditeľom MPO dodržať rozpočtovú čiastku na odmeny schválenú mestským zastupi-
teľstvom

56/2000 schvaľuje
odmenu poslancom MZ, členom MR a členom komisií za I. polrok 2000 v zmysle Poriad-
ku odmeňovania pracovníkov mesta

57/2000 schvaľuje
odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za II. Q 2000 vo výške 50 % zo súčtu 
platov vyplatených v II. Q 2000

58/2000 schvaľuje
odmenu hl. kontrolórke Ing. Emílii Rybárikovaj za II. Q 2000 vo výške 30 % z tarifného 
platu v II. Q 2000

59/2000 berie na vedomie
správu p. Dubca o finančnom účte Sanitka

ukladá



1. Poliklinike Rajec použiť finančné prostriedky na čiastočné generálky 2 vozidiel
2. poverenému vedením PK o tomto zámere informovať sponzorov

60/2000 berie na vedomie
návrh na udelenie titulu Čestný občan mesta

odporúča
poslancom predložiť nové návrhy na udelenie titulu Čestný občan mesta

61/2000 berie na vedomie
správu o plnení uznesení MZ č. 47/2000 - 60/2000 prednesenú hl. kontrolórkou mesta

62/2000 schvaľuje
VZN č. 35/2000 o vyhradení plôch na vylepovanie plagátov

63/2000 schvaľuje
VZN č. 36/2000 o verejnom poriadku na území mesta Rajec

ukladá
MÚ informovať písomne podnikateľské subjekty na území mesta o platnosti VZN č.
36/2000

64/2000 schvaľuje
zmenu uznesení 51/99, kde ako kupujúci bude uvedená firma MEPURA s. r. o. Rajec 
zastúpená p. Gabrielom Špánikom

65/2000 schvaľuje
odpredaj parcely č. KN 734/2 o výmere 8 m2 SEZ š.p. Žilina, ul. Republiky č. 5, za jednot-
kovú cenu 200,- Sk/m2 

66/2000 schvaľuje
a) pokračovanie výstavby garáží na ul. Hollého
b) následný odpredaj pozemkov pod garáže za cenu 300,- Sk/m2 

ukladá
a) oddeleniu výstavby zabezpečiť územné rozhodnutie do 30. 9. 2000
b) oddeleniu výstavby zverejniť odpredaj pozemkov pod garáže do 30. 9. 2000

67/2000 schvaľuje
odpredaj pozemkov na ul. Nádražnej č.s. 327, parc.č.1390 a to nasledovne :
plocha dvora za cenu 50,- Sk/m2 a zastavaná plocha za cenu 100,- Sk/m2 

68/2000 schvaľuje
odpredaj pozemkov na sídlisku Sever v zmysle GP v predbežnej cene 250,- SK/m2 

ukladá
MÚ zverejniť odpredaj pozemkov

69/2000 schvaľuje
majetkoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva   z á m e n o u   k pozemkom nachádza-
júcim sa v k.ú. Jasenové, a to k pozemkom, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom



č. 5/2000, vyhotoveným Ing. Jurajom Palkom, geodetom, dňa 15. 03. 2000, GP bol overe-
ný Okresným úradom, katastrálným odborom v Žiline dňa 29. 03. 2000 pod č. 510/2000

Jedná sa o nasledovné pozemky :
pôvodné pozemky - súčasný stav evidovaný v katastri nehnuteľností na listoch vlastníc -
tva:
1) KN parc. č. 1832 - orná pôda o výmere 38870 m2, vlastníkom ktorej je v celosti Mesto
    Rajec. Parcela je evidovaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v Žiline na LV
    č. 592, pre k.ú. Jasenové 

2) KN parc. č. 1833 - orná pôda o výmere 23728 m2, podielovými spoluvlastníkmi, ktorej
    sú Mária Košecká v podiele 3/12, Hermína Šimková v podiele 5/12, Jozef Huljak v po-
    diele 1/12, Ing. Jozef Kullman v podiele 7/36, Ing. Eugen Kullman v podiele 1/36, Ing.
    Ivan Kullman v podiele 1/72, Ing. Gabriela Mančíková v podiele 1/72. Predmetná parce-
    la je evidovaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v Žiline na LV č. 659, pre
    k.ú. Jasenové.

3) KN parc. č. 1834 - orná pôda o výmere 28130 m2, podielovými spoluvlastníkmi ktorej
    sú Jaroslav Pekara v podiele 1/4, Helena Holúbková v podiele 1/4, Anna Timková v po-
    diele 1/4, Antónia Stehlíková v podiele 1/12, Anna Domanická v podiele 1/12 a František
    Pekara v podiele 1/12. Predmetná parcela je evidovaná Okresným úradom, katastrál-
    nym odborom v Žiline na LV č. 660, pre k.ú. Jasenové

novovytvorené parcely - pozemky vytvorené cit. geometrickým plánom:
1) KN parc. č. 401/2 - orná pôda o výmere 38870 m2, k.ú.  Obce Jasenové, vytvorená 
    z nasledovných častí: 
    - diel 1 o výmere  15142 m2 odčlenením časti KN parc. č. 1832, (vlastník Mesto Rajec)
    - diel 4 o výmere 11672 m2 odčlenením časti KN parc. č. 1833, (vlastníci - LV 659 k.ú.
      Jasenové)
    - diel 5 o výmere 12056 m2 odčlenením časti KN parc. č. 1834, (vlastníci - LV 592 k.ú.
      Jasenové)

2) KN č. 401/3 - orná pôda o výmere 28130 m2, k.ú. obce Jasenové vytvorená z nasle-
    dovných častí: 
    - diel 3 o výmere 12056 m2 odčlenením časti KN parc. č. 1833, (vlastníci - LV 659 k.ú.
      Jasenové)
   - diel 6 o výmere 16074 m2 odčlenením časti KN parc. č. 1834, (vlastníci - LV 592 k.ú.
     Jasenové)

3) KN parc. č. 401/4 - orná ôda o výmere 23728 m2 , k.ú. Obce Jasenové vytvorená od-
    členením časti KN parc. č.  1832 (vlastník Mesto Rajec) o výmere 23728 m2 

Po realizácii   z á m e n y   ohľadne pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Jasenové a to
KN parc. č. 401/2 - orná pôda o výmere 38870 m2 , KN parc. č. 401/3 - orná pôda o vý-
mere 28130 m2 a KN parc. č. 401/4 orná pôda o výmere 23728 m2, na základe dohody 
vlastníkov bude :
1) výlučným vlastníkomKN parc. č. 401/2 bude Mesto Rajec,

2) podielovými spoluvlastníkmi  KN parc.č. 401/3 budú Jaroslav Pekara v podiele 1/4, He-



    lena Holúbková , r. Pekarová v podiele 1/4, Anna Timková , r. Pekatová v podiele 1/4,
    Antónia Stehlíková , r. Pekarová v podiele 1/12, Anna Domanická r. Pekarová v podiele 
    1/12 a František Pekara v podiele 1/12,

3) podielovými spoluvlastníkmi KN parc .č. 401/4 budú Mária Košecká , r. Huljaková v po-
    diele 3/12, Hermína Šimková, r. Huljaková v podiele 5/12, Jozef Huljak v podiele 1/12,
    Ing. Jozef Kullman v podiele 7/36, Ing. Eugen Kullman v podiele 1/36, Ing. Ivan Kullman
    v podiele 1/72, Ing. Gabriela Mančíková, r. Kullmanová v podiele 1/72.

70/2000 berie na vedomie
plnenie rozpočtu za 1. - 7. mesiac 2000

ukladá
finančnej komisii aktualizovať rozpočet na rok 2000 od 15. 10. 2000

71/2000 schvaľuje
vydanie knihy "Ľud rajeckej doliny " 

poveruje
primátora získavaním finančných prostriedkov

ukladá
komisii pre školstvo, kultúru a šport dopracovať obsah knihy a prejednať ho s autorom

72/2000 schvaľuje
navýšenie finančného príspevku športovým klubom nasledovne :
- Futbalový športový klub = Sk 50.000,-
- Klub malého futbalu = SK 20.000,-
- Tenisový klub = Sk 5.000,-

73/2000 schvaľuje
predĺženie zmlúv do 31. 12. 2000 s p. Repkovským a p. Kollárovou

74/2000 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva č. 61/2000 - 73/2000, pred-
nesenú hl. kontrolórkou mesta

75/2000 schvaľuje
odpredaj parcely č. 1313/3 o výmere 21 m2 - p. Miroslav Slotta, bytom Rajec,  
odpredaj parcely č. 1313/4 o výmere 21 m2 - Ivan Julíček, bytom  Rajec, ......
odpredaj parcely č. 1313/5 o výmere 21 m2 - Ing. Jozef Kučerík, bytom Rajec
odpredaj parcely č. 1313/6 o výmere 21 m2 - Hnáth Daniel a manž. Andrea, bytom Rajec,
odpredaj parcely č. 1313/7 o výmere 21 m2 - Ján Šejnoha a manž. Alena, bytom Rajec,
odpredaj parcely č. 1313/8 o výmere 21 m2 - Jaroslav Židuliak a manž. Iveta, bytom 
odpredaj parcely č. 1313/9 o výmere 21 m2 - Pavol Vanečko a manž. Zuzana, bytom
odpredaj parcely č. 1313/10 o výmere 21 m2 - Dušan Hama a manž. Pavla, bytom Rajec,
odpredaj parcely č. 1313/11 o výmere 21 m2 - Ján Pekara a manž. Janka, bytom Rajec,
odpredaj parcely č. 1313/12 o výmere 21 m2 - Anna Vajcíková a manž. Jozef, bytom
odpredaj parcely č. 1313/13 o výmere 21 m2 - Andrej Čerňanský, bytom Rajec, Alexyho 3
odpredaj parcely č. 1313/16  o výmere 21 m2 - Štefan Špánik a manž. Anna, bytom 



odpredaj parcely č. 1313/17 o výmere 21 m2 - Ing. Ján Žernovič a manž. Renáta, bytom
odpredaj parcely č. 1313/18  o výmere 21 m2 - Jozef Janík a manž. Žofia, bytom Rajec, 
odpredaj parcely č. 1313/19 o výmere 21 m2 - Šimon Halko a manž. Eva, bytom Rajec
odpredaj parcely č. 1313/20  o výmere 21 m2 - Štefan Smutniak a manž. Miloslava, by-
tom Rajec, .................
odpredaj parcely č. 1313/21  o výmere 21 m2 - Dana Galková a manž. Ján, bytom Rajec, 
odpredaj parcely č. 1313/22  o výmere 21 m2 - Milan Úradník a manž. Viera, bytom
odpredaj parcely č. 1313/23 o výmere 21 m2 - Jozef Galia a manž. Margita, bytom Rajec,
odpredaj parcely č. 1313/24 o výmere 21 m2 - Emil Jasenovec a manž. Mária, bytom 
odpredaj parcely 1313/25 o výmere 21 m2 - Miroslav Nemček , bytom Rajec, ...........
odpredaj parcely č. 1313/26 o výmere 21 m2 - Ondrej Kasman a manž. Božena, bytom
pod garáže tak, ako to bolo navrhnuté mestským zastupiteľstvom, za cenu 300,- Sk/m2

ukladá
MsÚ vyzvať žiadateľov k podpisu zmluvy do 30. 11. 2000 a zaplatení dohodnutej ceny
do 30. 11. 2000

v prípade, že do 30. 11. 2000 nedôjde k podpisu kúpno-predajnej zmluvy, parcely budú
ponúknuté ďalším záujemcom

76/2000 schvaľuje
1. upravený rozpočet na rok 2000 ako vyrovnaný - príjmy a výdavky v objeme 29 974 tis.
    Sk
2. čerpanie rezervného fondu v sume 565.361,19 Sk pre potrebu vyfinancovania vykoná-
    vaných opráv na ul. 1. mája v Rajci a na rekonštrukciu kotolne v sociál./kultúrnom 
    dome v Rajci

ukladá
hl. kontrolórovi mesta vykonať účinnú kontrolu poplatkov z alkoholu a tabakových výrob-
kov vo všetkých prevádzkach, ktoré sú povinné tento poplatok odvádzať

77/2000 berie na vedomie
správu hl. kontrolórky o hospodárení v Pk za obdobie 1996 - 2000

ukladá
1. vedeniu Pk prijať uznesením opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré spôsobujú
    neuznávanie vyfaktúrovaných bodov zdravotnými poisťovňami
2. vedeniu Pk prijať opatrenia na maximalizovanie príjmov a minimalizovanie výdavkov
3. komisii pre zdravotníctvo predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh na vyriešenie úč-
    tovnej straty minulých rokov

78/2000 schvaľuje 
za kronikára mesta Rajec od 1. 1. 2001 p. Janku Paulinyovú, nar. 3. 10. 1967, bytom Ra-
jec, ........................

79/2000 schvaľuje
odmenu primátorovi Ing. Jánovi Rybárikovi za III. Q 2000 vo výške 50 % zo súčtu platov
vyplatených v III. Q 2000

80/2000 schvaľuje
odmenu hl. kontrolórke ing. Emílii Rybárikovej za III. Q 2000 vo výške 30 % z tarifného pla-



tu vyplateného v III. Q 2000

81/2000 schvaľuje,
aby mesto Rajec ako právnicka osoba a zamestnávateľ uzavrelo zamestnávateľskú zm-
luvu pre doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov v zmysle zákona č. 123/96 Z.z.

82/2000 berie na vedomie
informáciu o riešení zabezpečenia diabetológie na Pk Rajec

83/2000 ukladá
komisii pre školstvo, kultúru a šport a MsKS pripraviť program osláv Silvestra 2000 a 
program II. reprezentačného plesu mesta + návrhnúť myšlienku, čomu bude ples venova-
ný

84/2000 schvaľuje
príspevok vo výške 2.000,- Sk dať do Detského domova Domaniža

85/2000 odporúča
vyriešiť si uvedenú žiadosť o príspevok 2.018,- Sk vo vedení KMF

86/2000 ukladá
odd. výstavby osloviť listom SAD Pov. Bystrica a SAD Žilina ohľadom parkovania v zas-
tavanej zóne a štartovania autobusov v ranných a nočných hodinách

87/2000 schvaľuje
odpredaj parcely č. 1325/9 o výmere 2101 m2 firme FAJN, s.r.o. so sídlom Poluvsie 157,
IČO : 36390411 za jednotkovú cenu 200,- Sk/m2

ukladá
primátorovi mesta uznesenie podpísať dňa 13. 11. 2000

88/2000 schvaľuje
zriadenie novej ulice s názvom : ulica Lúčna

89/2000 ruší
uznesenie č. 87/2000 zo dňa 8. 11. 2000

90/2000 schvaľuje
1. odpredaj nehnuteľnosti p.č. 1325/9 o výmere 2101 m2 p. Jozefovi Ševčíkovi, r. č. 
    ............... a manž. Viere Ševčíkovej, rod. Smolkovej, r.č. ...................., trvale bytom
    ......................... za jednotkovú cenu 210,- Sk/m2 
2. Termín podpisu kúpno-predajnej zmluvy: do 21. 11. 2000. Splatnosť je pri podpise
    kúpno-predajnej zmluvy.

91/2000 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 74/2000 - 90/2000, prednesenú hl.kontrolórkou 
mesta

92/2000 schvaľuje



1. odpredaj parcely č. 1313/27 pod garáž o výmere 21 m2 - p. Jaroslav Židek, r. č.
    .......... a manž. Elena r. Paulínyova, r.č. ................, obaja bytom Rajec,
   ................. za cenu 300,- Sk/m2
2. odpredaj parcely č. 1313/14 pod garáž o výmere 21 m2 - Ing. Miroslav Bellan, r. č.
    ................. a manž. Anna Paulínyová, r.č. ..................., obaja bytom Rajec, ..............
    ..................za cenu 300,- Sk/m2
3. odpredaj parcely č.1313/15 pod garáž o výmere 21 m2 - p. Juraj Kavecký - KATRIMEX
    s. r. o., Hollého 206/53, Rajec za cenu 300,- Sk/m2 

93/2000 schvaľuje
odpredaj parciel podľa geometrického plánu č. 1904/00, vypracovaného Vlastimilom
Bielikom :
- parcela KN č. 1390/1 o výmere 234 m2 v cene 100,- Sk/m2 v podiele: 249/1000, t.j
  5.826,60 Sk p. Bejtic Miloš, bytom Rajec,......, 249/1000, tj. 5. 826,60 Sk  p.
  Jakubík Ladislav a manž. Anna, bytom Rajec,......, 249/1000 tj. 5.826,60 Sk 
  p. Záborská Tatiana, bytom Rajec,......, 253/1000 , tj. 5.920,20 Sk p. Brezáni
  Marián a manž. Oľga, bytom Rajec,......
- parcela KN č. 1390/8 o výmere 572 m2 v cene 50,- Sk/m2 v podiele: 249/1000, tj.
  7.121,40 Sk p. Bejtic Miloš, 249/1000, tj. 7.121,40 Sk p. Jakubík Ladislav a manž. Anna,
  249/1000, tj. 7.121,40 Sk p. Záborská Tatiana , 253/1000, tj. 7.235,80 Sk p. Brezáni 
  Marián a manž. Oľga.
- parcela KN č. 1390/2 o výmere 21 m2 v cene 100,- Sk/m2 , tj. 2.100,-Sk p. Bejtic Miloš
- parcela KN č. 1390/6 o výmere 19 m2 v cene 100,- Sk/m2, tj. 1.900,- Sk p. Jakubík 
  Ladislav a manž. Anna
- parcela KN č. 1390/3 o výmere 26 m2 v cene 100,- Sk/m2, tj. 2.600,- Sk p. Záborská
  Tatiana 
- parcela KN č. 1390/5 o výmere 23 m2 v cene 100,- Sk/m2 v parc. č. 1390/7 o výmere
  19 m2 v cene 100,- Sk/m2, tj. spolu 4.200,- Sk p. Brezáni Marián a manž. Oľga

94/2000 schvaľuje
1. odpredaj :
- parc. KN č. 970/12 o výmee 198 m2 - p. Peter Škorvánek a manž. Jana, r. Pekarová,
  bytom .................., Rajec za cenu 250,- Sk/m2
- parc. KN č. 970/13 o výmere 198 m2 - p. Jozef Miškovský, bytom J...................B705
  Rajec za cenu 250,- Sk/m2
- parc. KN č. 970/16 o výmere 198 m2 - p. Jaroslav Dubec, bytom ...................B707, Rajec,
  za cenu 250,- Sk/m2
- parc. KN č. 970/17 o výmere 198 m2 - Ing. Hartiník Miroslav a manž. Katarína, r. Slabo-B708
  ňová, bytom ................., Rajec za cenu 250,- Sk/m2
- parc. KN č. 970/25 o výmere 198 m2 - JUDr. Anna Huljaková a manž. Mgr. Miroslav
  Huljak, bytom ..................., Rajec za cenu 250,- Sk/m2

2. úhrada kúpnej ceny pri podpise kúpno -predajnej zmluvy

95/2000 schvaľuje
odpredaj budovy s.č. 152, postavenej na parcele č. 1040/2 v KN Rajec za cenu 1,- Sk
Krajskému úradu Žilina, Slovenská republika

ukladá
podmienku, že dôjde k začatiu stavebných prác do 1 roka a preinvestovanie financií v mi-



nimálnom objeme 6 mil. Sk a ukončenie stavby do 2 rokov

V prípade, že nebude splnená podmienka v bode II. tohoto uznesenia, prejde budova
späť do vlastníctva Mesta Rajec za podmienok uvedených v kúpno-predajnej zmluve.

96/2000 schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie č. 37/2000 pre daň z nehnuteľnosti pre rok 2001

97/2000 schvaľuje
prenájom nehnuteľnosti - sociálny dom, s.č. 412 na ul. 1. mája, Rajec firme EUROFARM,
s. r. o. Rajec, zastúpenej Ing. Balajom za podmienok, ktoré boli dohodnuté na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva Rajec a sú súčasťou tohoto uznesenia. Jednorázové hnuteľné
investície nad 20.000,- Sk, ktoré má mesto odkúpiť po ukončení nájmu, budú odsúhlase-
né s prenajímateľom.

98/2000 ukladá
MsÚ Rajec zaoberať sa interpeláciami, ktoré boli predložené na dnešnom zasadnutí MZ
a neboli zodpovedné priamo na zasadnutí MZ. Riešenie interpelácií bude predložené prie-
bežne na ďalšom rokovaní MZ.

99/2000 berie na vedomie
žiadosť o zmenu termínu splátky pôžičky od firmy BINEKO, s. r. o. Rajec

100/2000 berie na vedomie
žiadosť firmy BINEKO, s. r .o. Rajec o kúpu kotolní Sever a Juh, zo dňa 21. 11. 2000

101/2000 schvaľuje
p. Alenu Martincovú do funkcie zástupca pokladníka mesta Rajec

102/2000 schvaľuje
odpustenie penalizácie z miestneho poplatku z alkoholu a tabakových výrobkov vo výške
35.164,- Sk p. Ondrejovi Foltánovi

103/2000 schvaľuje
odpustenie penalizácie z miestneho poplatku z alkoholu a tabakových výrobkov vo výške
114.181,- Sk Ing. Vladimírovi Foltánovi

104/2000 schvaľuje
Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.31/98 - Trhový poriadok mesta Rajec

105/2000 ukladá
1. finančnej komisii pripraviť dodatok k VZN č. 16/95 o miestnych poplatkoch v tom zmys-
    le, aby boli zvýhodnení poskytovatelia ubytovacích a stravovacích služieb
    Termín : do 5 dní, tj. do 12. 12. 2000
2. finančnej komisii pripraviť percentuálne analýzu poplatkov z takýchto zariadení (analý-
    za tržieb, analýza odvodov)
    Termín : do 5 dní, tj. do 12. 12. 2000.

106/2000 schvaľuje



Dodatok č. 3 k VZN č. 16/95 tak, ako bolo na zasadnutí MZ doplnené

ukladá
hl. kotrolórke mesta v termíne do 28. 2. 2000 vykonať kontrolu vo všetkých zariadeniach
týkajúcich sa poplatku z alkoholu a tabakových výrobkov. Pri kontrole je potrebné sa 
zamerať na :
- doklady o dodávkach tovaru
 -evidenciu tržieb
- inventúru skladu
- objem vyplatených mzdových prostriedkov
- náklady spojené s prevádzkou objektu
- nájomnú zmluvu 
- výšku nájmu
- výsledovku
- výkaz príjmov a výdavkov

107/2000 ruší
uznesenie č. 97/2000

108/2000 schvaľuje
prenájom priestorov v sociálnom dome p. Kollárovej a p. Repkovskému za doterajších 
podmienok do 30. 6. 2001

ukladá
komisii pre transformáciu sociálneho domu vypracovať do 28. 2. 2001 podmienky ďalšej
prevádzky sociálneho domu a následne predložiť mestskému zastupiteľstvu

109/2000 berie na vedomie
návrh na rozpočtové provizórium roku 2001

schvaľuje
rozpočtové provizórium na rok 2001 na úrovni roku 2000

ukladá
finančnej komisii predložiť návrh rozpočtu mesta na rok 2001 do 30. 1. 2001 a následne
ho predložiť jednotlivým komisiám na pripomienkovanie

110/2000 schvaľuje
prihlášku za člena Regionálneho vzdelávecieho centra Martin na rok 2001

111/2000 schvaľuje
odpredaj parcely KN č. 970/19 o výmere 268 m2 pre p. Janu Řehořovú, rod. Mičurová,
bytom .................... Rajecké Teplice za cenu 250,- Sk/m2 . Úhrada kúpnej ceny pri 
podpise kúpno-predajnej zmluvy.


