
                              UZNESENIA   ROK 2001

ČÍSLO OBSAH  UZNESENIA

1/2001 konštatuje, že
bude hľadať možnosti dobudovania športovej haly

2/2001 schvaľuje
Mgr. Annu Zadňančinovú za člena komisie pre školstvo, kultúru a šport

3/2001 schvaľuje
za člena MR a predsedu soc. - zdravotnej komisie JUDr. Annu Huljakovú

4/2001 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 91 - 111/2000, prednesenú hl. kontrolórkou
mesta Rajec

5/2001 schvaľuje
predpis MESTO RAJEC ZVEREJŇUJE NASLEDOVNÉ INFORMÁCIE

6/2001 schvaľuje
predpis STÁLE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE MESTOM RAJEC 

7/2001 schvaľuje
VZN č. 38/2001 o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva
mesta Rajec

8/2001 schvaľuje
sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

9/2001 schvaľuje
odpredaj parcely č. 970/11 pre p. Milana Lednického, r.č. ..............a manž. Mária
Lednická, rod. Šimková, r.č. ..............., obaja bytom .....................
.............................., okres Poprad o výmere 198 m2 za cenu 250,- Sk/m2

10/2001 schvaľuje
poplatok za vývoz a uloženie odpadu na rok 2001, a to nasledovne:
-  350,- Sk/domácnosť
-  200,- Sk/domácnosť

ukladá
komisii výstavby a životného prostredia v náväznosti na zákon o odpadoch predložiť
systém riešenia odpadového hospodárstva v meste Rajec

11/2001 vyzýva
okresného lekára k vysvetleniu situácie s diabetológiou

12/2001 berie na vedomie



predbežnú informáciu ved. finančného oddelenia o plnení rozpočtu mrsta za rok 2000

13/2001 schvaľuje
odmeny poslancom MZ, členom MR a členom komisií za II. polrok 2000

14/2001 schvaľuje
odmenu primátorovi Ing. Jánovi Rybárikovi za IV. Q 2000 vo výške 50 % zo súčtu platov
vyplatených v IV. Q 2000

15/2001 schvaľuje
odmenu hl. kontrolórke Ing. Emílii Rybárikovej za IV. Q 2000 vo výške 30 % z tarifného
platu vyplatenéhov IV. Q 2000

16/2001 schvaľuje
1.   Termíny rozborov MPO nasledovne:
       12. 3. 2001  MsKS
       13. 3. 2001  Domov vďaky
       14. 3. 2001  Poliklinika mesta Rajec

2.   Komisie:
Domov vďaky: primátor, hl. kontrolór, ved. fin. odd., Ing. Pekara + 1 člen fin. komisie,
p. Huljak, p. Podolan, p. Jasenovcová
Poliklinika: primátor, hl. kontrolór, ved. fin. odd., Int. Pekara + 2 členovia fin. komisie
JUDr. Huljaková, Ing. Laluha, p. Dubec
MsKS: primátor, hl. kontrolór, ved. fin. odd., Ing. Pekara + 2 členovia fin. komise,
PaedDr. Paprskár, Mgr. Pauko, Mgr. Johanidesová, Mgr.Zadňančinová, p.Lasoková

17/ 2001 odporúča 
primátorovi zvolať stretnutie so zástupcami firmy INTIMODA za účasti MR

18/2001 podporuje
1. uskutočnenie systémových zmien vo forme decentralizácie finančných tokov a úp-
    ravy právnych predpisov, ktoré majú priamy a nepriamy dopad na hospodárenie obcí
    a miest
2. legislatívne zakotvenie povinnosti rokovať o východiskách rozpočtov obcí s reprezen-
    tatívnou organizáciou obcí a miest
3. pristúpenie Slovenskej republiky k zostávajúcim článkom Európskej charty miestnej
    samosprávy, najmä k článkom, dotýkajúcich sa finančných otázok

19/2001 berie na vedomie
informáciu o reštutičnom rozhodnutí pre bývalé Cenzuálne spolumajiteľstvo v Rajci na
budovu Domov vďaky Rajec

20/2001 nesúhlasí
s odpustením ročného prenájmu v budove Pk Rajec MUDr. Křížovi a MUDr. Bašovi

21/2001 schvaľuje
sumu 5.000,- Sk darovať Nemocnici s poliklinikou v Žiline - nadácii Ostrov života

22/2001 berie na vedomie
stručnú informáciu o žilinsko-kysuckej spoločnosti



23/2001 súhlasí
s výjazdovým zasadnutím MZ Rajec mimo rajeckého regiónu

24/2001 schvaľuje
zvýšenie stravného pre obyvateľov a stravníkov domova vďaky Rajec od 1.4.2001
nasledovne:
1 a) celodenná strava - racionálna, šetraica (žlčníková), neslaná pre obyvateľov
      domova vďaky                                  70,- Sk
1 b) Obed pre stravníko z Rajca            35,- Sk
        Večera pre stravníkov za Rajca     26,30 Sk
       Obed pre cudzích stravníkov           39,20 Sk
        Večera pre cudzích stravníkov        29,40 Sk
2 a) Celodenná strava - DIA pre obyv. DV                           87,50 Sk
        percentuálne rozdelenie stravy DIA je uvedené vo vyhl. 192/2000, čl. I, odst. 3
2 b) Obed DIA pre stravníkov z Rajca                44,- Sk
       Večera DIA pre stravníko z Rajca                29,50 Sk
       Obed DIA pre cudzích stravníkov                 49,- Sk
       Večera DIA pre cudzích stravníkov               33,- Sk
3) Obed racionál pre zamestnancov                   28,- Sk
    Večera racionál pre zamestnancov                 21,- Sk

25/2001 ukladá
komisii v zložení: riaditeľka DV, primátor, prednosta, JUDr. Huljaková dopracovať for-
muláciu doplnku k Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb medzi občanom a Domo-
vom vďaky Rajec v náväznosti na novelu zákona o sociálnej pomoci

26/2001 schvaľuje
vstup mesta Rajec do združenia právnických osôb "Združenie Rajecká dolina"

splnomocňuje
primátora podpísať zakladateľkú zmluvu a stanovy združenia

schvaľuje
členské vo výške 0,50 Sk/obyvateľ

27/2001 schvaľuje
predaj nehnuteľnosti požiarnej zbrojnice, č.s. 686/13, postavenej na parc. Č. 155/4
v k.ú. Rajec na ul. Sládkovičovej, za cenu, ktorá bude stanovená súčtom vyplatených
náhrad oprávnených osôb, ktoré uplatnia svoj nárok v nadväznosti na Rozhodnutie
č. 2000/00001/OÚ-OPPLH-RI zo dňa 2.1.2001 voči Mestu Rajec jako povinnej osobe

28/2001 schvaľuje
odpredaj p.č. 401/5 v k.ú. Jasenové o rozlohe 20.000 m2 za cenu 250.000,- Sk

ukladá
primátorovi zakomponovať do kúpno-predajnej zmluvy tieto podmienky:
-  záujemca začne s výstavbou výrobnej haly v roku 2001
-  spustí prevádzku do septembra 2002



29/2001 schvaľuje
dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine MsKS Rajec

30/2001 ukladá
primátorovi zvolať stretnutie s občanmi ul. Kollárovej ohľadom výstavby mosta na ul.
Moyzesova - Kollárova

31/2001 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 1/2001 - 30/2001 prednesenú hl. kontrolórkou
mesta 

32/2001 berie na vedomie
správu riaditeľa OO PZ Rajec o bezpečnostnej situácii v regióne

ukladá
1.  KŠKŠ a MsKS v spolupráci s OO PZ Rajec vykonať preventívnu výchovu na ma-
     terských, základných a stredných školách
2. MsÚ požiadať listom OO PZ Rajec o vykonanie kontroly dodržiavania dopravného
    značenia na jednosmerných uliciach mesta Rajec
3. MsÚ preveriť možnosť umiestnenia svetelného značenia "Pozor radar" na ceste
    prvej triedy 1/64 v križovaní s ul. Lipovou a M. R. Štefánika
4. MsKS uverejniť na etapy VZN o verejnom poriadku v meste Rajec
5. primátorovi mesta oficiálne požiadať okresné odd. PZ o zvýšenie počtu príslušníkov
    OO PZ Rajec za úhradu počas nočných víkendových hodín

33/2001 schvaľuje
doplniť uznesenie č. 28/2001: firme INTIMODA, s.r.o., Fullova 934/3, 015 01 Rajec,
IČO 36009075

34/2001 poveruje
primátora rokovať so zainteresovanými stranami ohľadom predĺženia komunikácie -
Slovenskú správu ciest - ROSS s.r.o. až po p. č. 401/5 a dohodnúť možnosti uvoľnenia
spomínaných parciel

35/2001 schvaľuje
1. odpredaj p.č. 970/20 o výmere 198 m2 Márii Stankovej, ............. Rajec,
     r.č. ..................... za cenu 250,- Sk/m2
2. odpredaj p.č. 970/21 o výmere 198 m2 Zuzane Stankovej, .................., Rajec,
    r.č. ........................ za cenu 250,- Sk/m2
3. odpredaj p.č. 970/22 o výmere 200 m2 Henrichovi Kvorkovi, trvale bytom Nitra,
   .......................... za cenu 250,- Sk/m2
4. odpredaj p.č. 970/23 o výmere 198 m2 Monike Kvorkovej, trvale bytom Nitra, 
    ............................. za cenu 250,- Sk/m2

36/2001 berie na vedomie
výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta v roku 2000, prejednané sta-
novenými komisiami na prejednanie rozborov hospodárenia:
MsKS - strata: - 6.792,39 Sk
DV - strata: - 49.373,83 Sk
Pk Rajec - strata: - 120.546,34 Sk



schvaľuje
a) vykrytie straty MsKS Rajec v sume 6.792,39 Sk v rámci rozpočtu mesta Rajec
     v roku 2001
b) vykrytie straty DV Rajec v sume 49.373,83 Sk v rámci rozpočtu mesta Rajec v roku
     2001
c) stratu v Pk nevykrývať, ale predĺžiť lehotu splatnosti finančnej výpomoci do doby 
     riešenia pohľadávky Pk Rajec na Perspektívu - zdrav. Poisťovňu

ukladá
a) riaditeľke MsKS
    - zabezpečiť organizovanie Rajeckého jarmoku a kultúrnych podujatí pri Rajeckom
      maratóne a moderovanie celého dňa Mestským kultúrnymi strediskom
    - zabezpečiť organizovanie detskej výtvarnej súťaže "Mesto Rajec v 21. storočí oča-
      mi detí"
    - zvýšiť propagáciu mesta Rajec aj cestou rozšírenia spolupráce s Rádiom Žilina
    - organizovať letné verejne prístupné - promenádne koncerty
    - organizovať detské kultúrne akcie so stabilnou ročnou periodicitou, tj. vytvoriť stabil-
      ný kalendár akcií

b) riaditeľovi Pk
    - vykonať prehodnotenie nákladov a výnosov stratových stredísk a prijať opatrenia na
      zlepšenie hospodárskeho výsledku

37/2001 berie na vedomie
a) správu hl. kontrolórky k záverečnému účtu mesta Rajec za rok 2000 a Správu o hos-
    podárení mesta Rajec v roku 2000
b) správu audítora k hospodáreniu mesta Rajec 
c) výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Rajec ako prebytok v sume
    1 884 622,84 Sk
d) výsledok hospodárenia na Bytovom hospodárstve mesta Rajec, ktoré podľa man-
    dátnej zmluvy spravuje BINEKO, s.r.o., Rajec a ktoré za rok 2000 vykazuej zisk
    48 592,42 Sk

schvaľuje
a) výsledok hospodárenia mesta Rajec za rok 2000, tj. prebytok v sume 
    1 884 622,84 Sk, ktorý prechádza do rozpočtu roku 2001
b) ziskom dosiahnutým v roku 2000 na Bytovom hospodárstve uhradiť neuhradenú
    stratu z minulých rokov na bytovom hospodárstve

38/2001 berie na vedomie
stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2001

schvaľuje
a) rozpočet města Rajec na r. 2001 v príjmovej časti v sume 26 061 tis. Sk a vo výdav-
    kovej časti v sume 25 426 tis. Sk 
b) príspevok príspevkovejorganizácii Domov vďaky Rajec na činnosť vo roku 2001
    v sume 800 tis. Sk vrátane vykrytia straty
c) príspevok príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko Rajec na činnosť roku
    2001 v sume 1 mil. Sk vrátane vykrytia straty



39/2001 schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 34/2000 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

ukladá
MsÚ preveriť firmy o platení tohoto poplatku

40/2001 schvaľuje
urbanistickú štúdiu priemyselná zóna Rajec - Piesky vypracovanú vo februári 2001
Ing. arch. p. Krajšom

41/2001 schvaľuje
odmenu primátorovi Ing. Jánovi Rybárikovi za I. Q 2001 vo výške 50 % zo súčtu platov
vyplatených v I. Q 2001

42/2001 schvaľuje
odmenu hl. kontrolórke Ing. Emílii Rybárikovej za I. Q 2001 vo výške 30 % z tarifného
platu vyplateného v I. Q 2001

43/2001 schvaľuje
jednorázovú mimoriadnu odmenu za hospodárenie v r. 2000 vo výške 5.000,- Sk riadi-
teľke MsKS, DV a poverenému vedeními Pk

44/2001 schvaľuje
Cenzuálnemu spolumajiteľstvu, poz. spoločenstvu Rajec udelenie súhlasu s prene-
chaním priestorov v budove Cenzuálneho spolumajiteľstva, poz. spoločenstva Rajec
p. Romanovi Smieškovi za účelom zriadenia lekárne

45/2001 berie na vedomie
správu hl. kontrolóra o vykonanej kontrole poplatkov z alkoholu a tabakových výrobkov

ukladá
MsÚ oboznámiť podnikateľsky subjekty s dodatkom č. 3 k VZN č. 16/95 a s citáciou
zákona 511/92 Zb.

schvaľuje
zníženie poplatku z alkoholu a tabakových výrobkov z 10 % na 7 % pri organizácii kul-
túrnych podujatí v letnej sezóne za III. Q za podmienok, ktoré stanoví komisia pre škol-
stvo, kultúru a šport

46/2001 schvaľuje
stretnutie mestského zastupiteľstva s občanmi mesta v termíne do 15. júna 2001, kde
bude predložená správa o činnosti MZ a mesta za rok 2000

47/2001 schvaľuje
odmenu p. Márii Cinkovej a Ing. Emílii Rybárikovej k životnému jubileu vo výške 
10.000,- Sk

48/2001 berie na vedomie
správu o kontróle plnenia uznesení č. 31 - 47/2001 prednesenú hl. kontrolórkou  mesta



Ing. Rybárikovou.

49/2001 ruší
uznesenie č. 95/2000 v plnom znení

50/2001 schvaľuje 
odpredaj budovy č. s. 152 postavenej na parcele KN č. 1040/2 za cenu 1,- Sk Krajské-
mu úradu Žilina - Slovenska republika za podmienky podpísania dohody o vzájomnej 
spolupráci vo veci riešenia otázky základného a stredného školstva v Rajci v nadväz-
nosti na skončenie nájmu budovy č.s. 36 postavenej na parcele KN č. 703/1 k.ú. Rajec,
ktorú užíva Základna cirkevmá škola Rajec z titulu nájmu do 30.6.2001,medzi Krajským
úradom Žilina - Slovenská republika, Mestom Rajec, Rímsko-katolickým úradom Nitra
za účasti Gymnázia Rajec a Základnej cirkevnej školy Rajec. Predmetom dohody bude
prevod budovy č. s.152 postavenej na parcele KN č.1040/2 k. ú. Rajec z vlastníctva
Mesta Rajec do vlastníctva Krajského úradu Žilina - Slovenská republika za kúpnu cenu
1,-Sk, za podmienky, že Krajský úrad Žilina - Slovenská republika zabezpečí realizáciu
nádstavby budovy v objeme cca 12 mil. Sk s termínom dokončenia 31.8.2002 a súčas-
ne pri splnení podmienky, že pri podpísaní kúpnej zmluvy medzi Mestom Rajec a Krajs-
kým úradom Žilina - Slovenská republika bude uzatvorená zmluva o uzatvorení budúcej
kúpnej zmluvy medzi Mestom Rajec ako kupujúcim a Biskupským úradom Nitra ako 
predávajúcim o prevode vlastníctva budovy č.s. 646 postavenej na parcele KN č. 23/2
k. ú. Rajec z vlastníctva církvi do vlastníctva mesta za 1,- Sk, a to najneskôr do 
31. 8. 2002, čo je termín ukončenia nadstavby

51/2001 ukladá
primátorovi, aby písomne požiadal Rímsko-katolícky biskupský úrad v Nitre ako zriaďo-
vateľa Základnej cirkevnej školy v Rajci a vlastníka budovy č.s. 646 postavenej na par-
cele KN č. 23/2 k.ú. Rajec o urýchlené zaslanie stanoviska k otázke prevodu vlastníct-
va budovy č.s. 646 postavenej na parcele KN č. 23/2 k.ú. Rajec v nadväznosti na pod-
mienky uvedené v uznesení č. 51/2001

52/2001 súhlasí
so zahájením výstavby bytového domu na ul. Lúčna za podmienok daných Smernicou
Ministerstva výstavby a regionélneho rozvoja SR č. 8/1999 v znení Smernice Minister-
stva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 1/2001

schvaľuje
1. úver vo výške 50% rozpočtovaných nákladov t.j cca 15,7 mil. Sk zo Štátneho fondu
    rozvoja bývania za podmienok stanovených Smernicou Ministerstva výstavby a re-
    gionálneho rozvoja SR č. 8/1999 v znení Smernice Ministerstva výstavby a regionál-
    neho rozvoja SR č. 1/2001
2. ručenie úveru nehnuteľnosťami mesta a to: radnica, objekt domova vďaky, objekt
    polikliniky a objekt rozostavanej športovej haly.

53/2001 ukladá
primátorovi vypracovať podklady k odpredaju bytovky na ul. S. Chalupku č. s.1087/32
v Rajci a následne ich predložiť mestskému zastupiteľstvu

54/2001 schvaľuje
1.  odpredaj p.č 1313/18 p. Jánovi Miškovskému s manž., trvale bytom Rajec, 
2.  odpredaj p.č. 1104/24 pre Vladimíra Baránkav s manž., trvale batom Rajec, 



3.  odpredaj  p.č. 1104/25 pre Mgr. Zuzanu Výbochovú s manž., trvale bytom Rajec,
za cenu 300,- Sk/m2 a za podmienky vyhotovenia geometrického plánu na ich náklady

55/2001 predbežne súhlasí
s odpredajom pre doterajších nájomníkov a to p.č. 1822/5 a p. č. 1822/6 a 1822/4 v 
úradnej cene , t.j. 100,- Sk/m2  a p. č. 1822/3 po predložení geometrického plánu 
v cene 8,- Sk/m2

56/2001 schvaľuje
uzatvorenie kúpnej a zámennej zmluvy na p.č. 2124/211 a 2127/37 medzi Mestom
Rajec a p. Lipkom a následne uzatvorenie zámennej zmluvy, ktorú uzatvorí Mesto
Rajec ako nový vlastník p. č. 2124/211 s p. Patúšom, ktorý je vlastníkom p. č. 
2124/2009 s tým, že v p.č. 2124/211 je novým geometrickým plánom odčlenená ako
novovytvorená časť parcela o výmere 5 m, ktorá bude slúžiť jako zvuková bariéra vysa-
dená zeleňou. Kúpna cena za 1 000 m2 p.č. 2127/37 p. Lipkovi je navrhovaná vo výške
1,- Sk.

57/2001 berie na vedomie
1. ukončenie nájomnej zmluvy s Mariánom Repkovským zo dňa 14.1.2000 a násled-
    ných dodatkov ku dňu 30. 6. 2001
2. ukončenie nájomnej zmluvy s p. Jozefínou Kollárovou zo dňa 14. 1. 2001 a násled-
    ných dodatkov ku dňu 30. 6. 2001

ukladá
1. primátorovi podpísať nájomnú zmluvu podľa podmienok stanovených Mestským 
    zastupiteľstvom Rajec, a to:
: doba prenájmu 5 rokov
: skúšobná doba 1 rok
: min. prenájom 35.000,- Sk mesačne
: služby spojené s nájmom hradí nájomca (voda, elektrika, teplo)
: strpieť služobný byt
: strpieť doterajších nájomníkov mimo služobného bytu
: bezplatne 2x do týždňa po 3 hodiny tanečnú školu
: zabezpečiť počas nájmu varenie a stravovanie na doterajšej úrovní
: strpieť mestské akcie bezplatne 1x mesačne (dĺžka akcie max. 12 h)
: termíny mestských akcií budú dohodnuté s časovým predstihom 2 týždne
: strpieť 5 plesov ročne s max. nájmom 5.000 Sk,-/ples
: mesto ročne preinvestuje do nehnuteľnosti výšku ročného nájomného s firmou 
Ing. Slaninku s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy o nájme po uplynutí skúšobnej
doby, a to v jprípade, že splní všetky dohodnuté podmienky

2. primátorovi upovedomiť p. Mariána Repkovského o uvoľnenie doteraz prenajatých
    priestorov a odovzdania prenajatého majetku do 3 pracovných dní po ukončení náj-
    mu, t.j. do 4. 7. 2001

schvaľuje
mesačný nájom za celý sociálny dom vo výške 45.500,- Sk 

58/2001 berie na vedomie
informáciu o Rajeckom lete prednesenú riaditeľkou MsKS p. Lasokovou



59/2001 schvaľuje
1. prvý municipálna úver vo výške 11,1 mil.Sk
2. poukazovanie podielových daní na bežný účet mesta vedeného v PKB
3. podpísanie bianko zmenky ako zabezpečovací prostriedok na splatenie úveru
4. splatenie predchádzajuceho úveru č. 15/4/99 poskytnutého PKB z prostriedkov 

      prvého municipálneho úveru
5. ručenie budovou Mestského úradu Rajec s. č. 2 postavenej na p. č. 84 a budovou
    Mestského múzea Rajec s. č. 15, postavenej na p. č. 5 k úveru zo Štátneho fondu
    rozvoja bývania

60/2001 berie na vedomie
informáciu o zmene stupnice platobných taríf zamestnancov rozpočtových a niekto-
rých ďalších organizáciách a orgánocho Nariadením vlády SR č. 237/2001 Z.z. z 
13. júna 2001, ktorá tvorí prílohu Poriadku odmeňovania pracovníkov Mesta Rajec a
volených orgánov mesta schváleného 15. októbra 1997 s účinnosťou pre zamestnan-
cov Mesta Rajec od 1. augusta 2001

61/2001 schvaľuje
odmeny poslancov Mestského zastupiteľstva v Rajci, členom Mestskej rady v Rajci 
a členom komisií pre MZ Rajec za I. polrok 2001

62/2001 schvaľuje
odmenu primátorovi Ing. Jánovi Rybárikovi za II.Q 2001 vo výške 50 % zo súčtu platov
vyplatených v II. Q 2001

63/2001 schvaľuje
odmenu hl. kontrolórke mesta Ing. Emílii Rybárikovej za II. Q 2001 vo výške 30 % z ta-
rifného platu vyplateného v II. Q 2001

64/2001 ruší
uznesenie č. 52/2001 v bode  II /2.

schvaľuje
ručenie za úver zo štátneho fondu rozvoja bývania, a to nasledovnými nehnuteľnosťa-
mi :
- budova Domova vďaky Rajec, č. s.38, postavená na p. č. 735, k. ú. Rajec
- budova prístavby Polikliniky Rajec, č. s. 150, postavená na p. č. 1101/2 , k. ú. Rajec
- budova Mestského úradu Rajec, č. s. 2, postavená na p. č. 84, k .ú. Rajec
- budova Polikliniky Rajec, č. s. 200, postavená na p. č. 1102, k. ú. Rajec
- budova kotolne Juh,č. s. 932, postavená na p. č. 467/4, k. ú. Rajec

suhlasí
s ročnou splátkou cca 900 tis. Sk pre splácanie pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bý-
vania za podmienok stanovených mernicou Ministerstva výstavby a regionálneho roz-
voja SR č. 8/1999 v znení Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
č. 1/2001 s  30-ročnou splatnosťou na výstavbu bytového domu s 33 b.j. na ul. Lúčnej

65/2001 schvaľuje
plat hl. kontrolóra mesta, a to nasledovne:



platová trieda:10
platový stupeň: 10
základny plat                                      10 700,-
25% zvýšenie tarifného platu               2 680,-
Osobitný príplatok v zmysle
§ 7 Por. Odmeňovania                            300,-
Spolu                                                   13 680,-
s účinnosťou od 1.8.2001

66/2001 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 48/2001 - 63/2001 prednesenú hlavnou kontrolór-
kou mesta Ing. Emíliou Rybárikovou

ukladá
primátorovi pozvať na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva nového  riaditeľa
PZ Rajec

67/2001 schvaľuje
1. odpredaj budovy č.s. 686 na ul. Sládkovičovej /bývala požiarná zbrojnica/ spolu 
    s parcelou č. 155/3 o výmere 256 m2 a parcelou č. 155/4 o výmere 80 m2 za cenu
    904 tis. Sk Cenzuálnemu spolumajiteľstvu, pozemkovému spoločenstvu, ul. Sládko-
    vičova 686 Rajec, IČO 302 320 74
2. odpredaj p. č. 155/5 o výmere 74 m2, p. č. 155/7 o výmere 647 m2 a p.č. 155/8 o vý-
    mere 179 m2 za jednotkovú cenu 150,- Sk/m2 Cenzuálnemu spolumajiteľstvu, po-
    zemkovému spoločenstvu , Sládkovičova 686, Rajec, IČO 302 320 74

68/2001 berie na vedomie
1. rozhodnutie OÚ Žilina č. 2000/00001/OÚ-OPPLH-RI zo dňa 2.1. 2001 
2. uplatnený nárok členov bývaleho cenzuálneho spolumajiteľstrva v počte 722 v 
    náväznosti na Rozhodnutie OÚ Žilina č. 2000/00001/OÚ-OPPLH-RI zo dňa 
    2. 1. 2001
    
ukladá
Mestu Rajec vyplatiť oprávneným uplatnený nárok v zmysle Rozhodnutia OÚ Žilina
č. 2000/00001/OÚ-OPPLH-RI zo dňa 2.1.2001. Úhrady vykonať z finančných prostried-
kov odpredaja budovy č. s. 686 na ul. Sládkovičovej v Rajci (bývala požiarna zbojnica)

69/2001 schvaľuje
Dodatok č. 4 k poriadku odmeňovania pracovníkov PK so stanovenými minimálnymi
a maximálnymi hranicami platov s rešpektovaním platových tried 

odporúča
1. vedeniu Pk maximálne 10%-né navýšenie miezd v zmysle uvedeného Dodatku 
   č. 2 s účinnosťou od 1. 9. 2001
2. vedeniu Pk použiť 50% z kladného hospodárskeho výsledku na vyplatenie mimo-
    riadnych odmien
3. štatutárnemu zástupcovi sprísniť kontrolu dodržiavania pracovnej disciplíny
4. prepracovať platové výmery pracovníkov v súlade s Poriadkom odmeňovania pra-
    covníkov Pk mesta Rajec



70/2001 schvaľuje
Dodatok č. 2 k poriadku odmeňovania pracovníkov MsKS Rajec s účinnosťou od
1. 9. 2001

71/2001 schvaľuje
Dodatok č. 2 k poriadku odmeňovania pracovníkov Domova vďaky Rajec s účinnosťou
od 1. 9. 2001

72/2001 schvaľuje
1. odpis pohľadávky na ZVL DIAMON, a.s. v likvidácii, Fučíkova 335/2, Rajec,
    IČO: 31 618 944 v sume 15. 000,- Sk pre nevymožiteľnosť
2. odpis pohľadávky na Rezbár - ĽUD, Fučíkova 338/5, Rajec, IČO:00 168 173 v sume
    10. 000,- Sk pre nevymožiteľnosť
3. odpis pohľadávky na TOP-COLOR, s.r.o.,Veľká  Okružná 45, Žilina, IČO: 31 597 653
    v sume 12. 538,- Sk pre nevymožiteľnosť

73/2001 schvaľuje
čiastku 30.000,- Sk na oslavu Silvestra 2001

poveruje
komisiu pre školstvo kultúru a šport a MsKS Rajec pripraviť program na oslavu Silvest-
ra 2001  

74/2001 schvaľuje
príspevok na stravovanie počas pracovných zmien v Domove vďaky vo výške:
1. na obed pre jedného zamestnanca vo výške 19,30 Sk z ceny jedla 35,- Sk
2. na večeru pre jedného zamestnanca vo výške 14,50 Sk z ceny jedla 26,30 Sk
    s účinnosťou od 1. 9. 2001

75/2001 schvaľuje
obstaranie DHIM z účtu obyvateľov - nákup 2 drezov

76/2001 odporúča
primátorovi rokovať o odpredaji časti tepelného hospodárstva

77/2001 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 66/2001 - 76/2001 prednesenú hl. kontrolórkou
mesta Ing. Emíliou Rybárikovou

78/2001 ukladá
1. poverenému vedením PK mesta Rajec prísne kontrolovať objednávanie stomatolo-
    gických výkonov u pracovníkov príspevkovej organizácie Poliklinika mesta Rajec a 
    stanoviť maximálny limit protetických výkonov.
2. Poliklinike mesta Rajec uhrádzať faktúry zubnej technike minimálne vo výške limitov
    určených poisťovňami

79/2001 schvaľuje
odpredaj p. č. 970/18 p. Róbertovi Fujakovi,trvale bytom ..........................
Pov. Bystrica za cenu 250,- Sk/m2



80/2001 ruší
uznesenie č. 35/2001 zo dňa 5.4.2001 v bode č.3 a 4, tj. odpredaj p.č. 970/22 Henricho-
vi Kvorkovi,trvale bytom Nitra, ............... a p.č. 970/23 Monike Kvorkovej, trvale bytom

81/2001 ruší
uznesenie č. 52/2001 zo dňa 28. 6. 2001

82/2001 schvaľuje
odpredaj budovy č.s. 152 na ul. Javorovej, postavenej na p.č. 1040/2 do vlastníctva SR,
KÚ Žilina, IĆO: 31777350 za cenu 1,- Sk za podmienok uvedených v návrhu kúpnej
zmluvy zo dňa 15.10.2001

83/2001 schvaľuje
smernicu na odmeňovanie účinkujúcich pri občianských obradoch a slávnostiach
v meste Rajec s účinnosťou od 1.1.2002.

84/2001 berie na vedomie
informáciu o voľbách do VÚC

85/2001 berie na vedomie
informáciu o reforme verejnej správy

poveruje
primátora rokovať s ostatnými obcami o vzniku úradovne

86/2001 berie na vedomie
informáciu o výstavbe bytového domu na ul. Lúčna

87/2001 schvaľuje
odmenu primátorovi Ing. Jánovi Rybárikovi za  III.Q 2001 vo výške 50 % zo súčtu platov
vyplatených v III. Q 2001

88/2001 schvaľuje
odmenu hl. kontrolórke Ing. Emílii Rybárikovej za III. Q 2001 vo výške 30 % z tarifného
platu vyplateného v III. Q 2001

89/2001 poveruje
komisiu pre školstvo, kultúru a šport vypracovať smernicu prevádzky športových a
kultúrnych zariadení

90/2001 schvaľuje
prísediaceho na Krajský súd Žilina Mgr. Martu Paukovú, trvale  bytom Rajec, ..........
................

91/2001 súhlasí
so zakomponovaním predkupného práva do nájomnej zmluvy pre p. Jána Cibuľku,
trvale bytom Rajec, ............... na p. č. 1240 o výmere 326 m2



92/2001 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 77/2001 - 91/2001 prednesenú hl. kontrolórkou
mesta Ing. Rybárikovou

93/2001 berie na vedomie
správu riaditeľa OO PZ Rajec

94/2001 schvaľuje
odpredaj bytov v bytovom dome na ul. S. Chalupku č. 1087/32, postaveného  na p.č.
2158/2 v k.ú. Rajec a alikvotného podielu na spoločných častiach a zariadeniach
bytového domu č. s. 1087/32 a pozemku , na ktorom je postavený , a to :
- byt č. 1 Čerňanský Jozef,................a manž. Alena , ....................
  obaja trvale bytom Rajec, ............................
- byt č. 3 Ladislav Záň , r. č. ................... a manž. Marta, r. č. ............................., obaja
  trvale bytom Rajec...........................
- byt č. 4 Macek Gustáv , r. č. ................. a manž. Oľga , r. č. ................obaja
  trvale bytom Rajec, ..................
- byt č. 6 Ladislav Murárik, r. č. .................. a manž. Eva, r. č. ......................., obaja
  trvale bytom Rajec, ..................
- byt č. 7 Hodas Ján , r. č. ................... a manž. Mária , r. č. ......................., obaja trvale
  bytom Rajec, ......................
- byt č. 8 Kardošová Jana , r.č. .................., trvale bytom Rajec, ..................
- byt č. 9 Ivan Dubec, r. č. ................. a manž. Katarína, r. č. ......................, obaja
  trvale bytom Rajec, ..................
- byt č. 11 Vladimír Lietavec, r.č. ...................,trvale bytom Rajec, ..................

95/2001 ruší
VZN č. 26/1996 o stanovení obchodných podmienok prevodu bytov do vlastníctva
nájomcov.

96/2001 schvaľuje
VZN č. 40/2001 o stanovení obchodných podmienok prevodu bytov do vlastníctva ná-
jomcov.

97/2001 schvaľuje
1. Helene Krchňákovej , trvale bytom Rajec, ..................
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu na p. č. 1822/5 v podiele 1/4 za cenu 6.425,-Sk
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu na p. č.1822/16 v podiele 1/8 za cenu 8.250,-Sk
- odpredaj parcely č. 1822/15 o výmere 109 m2 za cenu 8,- Sk/m2

2. Vladimírovi Novanskému a manž., trvale bytom ..................
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu na p. č. 1822/5 v podiele 1/4 za cenu 6.425,-Sk
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu na p. č.1822/16 v podiele 1/8 za cenu 8.250.-Sk
- odpredaj parcely č. 1822/14 o výmere 356 m2 za cenu 8,- Sk/m2

3. Františkovi Šimekovi a manž. , trvale bytom Rajec, ..................
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu na p.č. 1822/5 v podiele 1/4 za cenu 6.425,-
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu na p. č.1822/16 v podiele 1/8 za cenu 8.250,-Sk
- odpredaj parcely č. 1822/13 o výmere 401 m2 za cenu 8,- Sk/m2

4.Jánovi Tóthovi a manž., trvale bytom Rajec, ............................



- odpredaj spoluvlastníckeho podielu na p. č.1822/5 v podiele 1/4 za cenu 6.425,-Sk
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu na p. č.1822/16 v podiele 1/8 za cenu 8.250,-Sk
- odpredaj parcely č.1822/12 o výmene 380 m2 za cenu 8,-Sk/m2

5.Viere Albertovej, trvale bytom Rajec, ...................
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu na p. č.1822/6 v podiele 1/4 za cenu 6.250,-Sk
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu na p. č.1822/16 v podiele 1/8 za cenu 8.250,-Sk
- odpredaj parcely č.1822/8 o výmere 374 m2 za cenu 8,- Sk/m2

6. Vladimírovi Jasenovcovi a manž., trvale bytom Rajec, ..................
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu na p. č. 1822/6 v podiele 1/4 za cenu 6.250,-Sk
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu na p. č.1822/16 v podiele 1/8 za cenu 8.250,-Sk
- odpredaj parcely č. 1822/10 o výmere 350 m2 za cenu 8,- Sk/m2

7. Antonovi Martincovi a manž., trvale bytom Rajec, ..................
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu na p. č. 1822/6 v podiele 1/4 za cenu 6.250,-Sk
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu na p. č.1822/16 v podiele 1/8 za cenu 8.250,-Sk
- odpredaj parcely č.1822/11 o výmere 367 m2 za cenu 8,- Sk/m2

8. Vojtechovi Vicianovi, trvale bytom Rajec, ..................
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu na p. č. 1822/6 v podiele 1/4 za cenu 6.250,-Sk
- odpredaj spoluvlastníckeho podielu na p. č. 1822/16 v podiele 1/8 za cenu 8.250,-Sk
- odpredaj parcely č. 1822/9 o výmere 390 m2 za cenu 8,- Sk/m2

98/2001 schvaľuje
VZN č. 38/2001 o odpadoch na území mesta Rajec

99/2001 schvaľuje
VZN č. 39/2001, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Rajec č. 16/1995 o miestnych poplat-
koch v znení neskorších zmien a doplnkov

100/2001 schvaľuje
prenájom nebytových priestorov FRO, nachádzajúcich sa v budove MPO Poliklinika
mesta Rajec a zdravotného zariadenia za cenu 433.605,- Sk/ročne MUDr. Štefanovi
Šenkárovi, trvale bytom .............. Žilina

udeľuje
súhlas s vykonávaním činnosti FRO pre MUDr. Štefana Šenkára, trvale bytom ..........
........., Žilina s účinnosťou od 1. 1. 2002 za podmienok uvedených v dohode o uvoľnení
spádového územia

101/2001 schvaľuje
návrh upraveného rozpočtu na rok 2001, a to v príjmovej časti vo výške 38 897 tis. Sk
a vo výdajovej časti vo výške 38 897 tis. Sk

102/2001 schvaľuje
VZN č. 41/2001 o dani z nehnuteľnosti na rok 2002

103/2001 schvaľuje



sumu 20. tis. Sk na zakúpenie žiaroviek na vianočný stromček 

104/2001 ukladá
odd. výstavby MsÚ a stavebnej komisii urobiť prieskum záujmu o trhové miesta v krytej
tržnici

105/2001 ukladá
odd. výstavby preveriť podmienky získania licencie na prevádzku tepelného hospodár-
stva

106/2001 berie na vedomie
platnosť zákona č. 416/2001 a následné doplnenie organizačnej štruktúry mesta o vý-
kon matriky s účinnosťou od 1. 1. 2002.

107/2001 ruší
časť uznesenia č. 75/2000, ktorá sa týka p. č. 1313/18 pre p. Janíka Jozefa a manž.
Žofie

108/2001 schvaľuje
odpredaj p. č. 1313/18 p. Petrovi Hanusovi a manž., trvale bytom Rajec, ..................
................. za jednotkovú cenu 300,- Sk/m2

109/2001 schvaľuje
odpredaj p. č. 467/11 a 471/5 p. Ladislavovi Zedníkovi s manž., trvale bytom Rajec,
................. za podmienky, že odpredá p.č. 480/4 za jednotkovú cenu 10,Sk/m2


