UZNESENIA ROK 2002
ČÍSLO OBSAH UZNESENIA
1/2002 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 92/2001 - 109/2001 prednesenú hl. kontrolórkou
mesta
2/2002 berie na vedomie
správu hl. kontrolórky o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2001
ukladá
finančnej komisii a hl. kontrolórke mesta spracovať projekt správy mestských bytov
3/2002 berie na vedomie
- že Vláda SR svojimi uzneseniami č. 35 zo dňa 17. 1. 2001, č. 217 zo dňa 7. 3. 2001
a č. 542 zo dňa 13. 6. 2001 schválila postup transformácie štátnych podnikov vodární
a kanalizácií a bezodplatný prevod majetku štátu na obce. Vláda SR súhlasila so zriadením jednej obecnej vodárenskej spoločnosti v rámci terajšieho štátneho podniku Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Žilina
súhlasí
s prevzatím akcií, ktoré budú obci odovzdané Fondom národného majetku SR v súvislosti
s transformáciou majetku štátneho podniku Severoslovenské vodárne a kanalizácie, Žilina
4/2002 schvaľuje
úhradu splátky za termálne kúpalisko Veronika formou naturálneho plnenia zhotovením
rekonštrukcie ul. Kukučínova
5/2002 schvaľuje
komisiu v zložení Mgr. Zadňančinová, PaedDr. Paprskár, MUDr. Kříž, p. Dubec, Ing. Pekara pre rokovanie s majiteľom termálneho kúpaliska Veronika ohľadom dohodnutia zliav
pre občanov Rajca.
6/2002 berie na vedomie
žiadosť p. Dokupilovej a p. Chodelku o vrátenie časti príspevku z Domova vďaky Rajec
konštatuje,
že vstupný príspevok do Domova vďaky Rajec nie je možné vrátiť.
7/2002 schvaľuje
odpredaj bytu č. 12 v bytovom dome na ul. S. Chalúpku č. 1087/32, postaveného na p.č.
2158/2 v k.ú. Rajec p. Jozefovi Babčanovi, r.č. ............... a manž. Ivane rod. Martinkovej , r.č. .............., obaja trvale bytom Rajec, ......................................
8/2002 berie na vedomie
návrh na rozpočtové provizórium rokua 2002
schvaľuje

rozpočtove provizórium na r. 2002
9/2002 ukladá
hl. kontrolórke mesta preveriť možnosti získania finančných príspevkov na zakúpenie
RTG pre Pk Rajec
10/2002 ukladá
komisii sociálno-zdravotnej zvalať na rokovanie lekárov 1. A 2. Kontaktu z Pk Rajec a prerokovať s nimi špecifikáciu RTG, ktorý by mal slúžiť na Pk Rajec.
11/2002 schvaľuje
1. Termín pre rozbory v Mestskom kultúrnom stredisku Rajec dňa 26. 2. 2002
Komisiu pre rozbory v MsKS Rajec v žložení :
Ing. Rybárik, primátor mesta, Ing. Rybáriková, hl. kotrolórka mesta, p. Cinková, ved.fin.
odd., p. Foltán, PaeDr. Paprskár, Mgr. Pauko, Mgr. Johanidesová, Mgr. Zadňančinová
2. Termín pre rozbory v poliklinike mesta Rajec dňa 27. 2. 2002
Komisiu pre rozbory v Pk mesta Rajec v zložení:
Ing. Rybárik , primátor mesta , Ing. Rybáriková, hl. kontrolórka mesta, p. Cinková, ved.
fin. odd., Mgr. Miroslav Huljak, JUDr. Huljaková, MUDr. Kříž, Ing. Laluha
3. Termín pre rozbory v Domove vďaky Rajec dňa 28. 2. 2002
Komisiu pre rozbory v DV Rajec v zložení:
Ing. Rybárik, primátor mesta, Ing. Rybáriková, hl. kontorlórka mesta , p. Cinková, ved.
fin. odd., Ing. Pekara, JUDr. Huljaková, Ing. Elena Veselá, p. Podolan
12/2002 schvaľuje
odmenu poslancom MZ, členom MR a členom komisií pri MZ za II. polrok 2001.
13/2002 schvaľuje
odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za IV . Q 2001 vo výške 50 % zo súčtu
platov vyplatených v IV. Q 2001.
14/2002 schvaľuje
odmenu hl. kotrolórke mesta Ing. Emílii Rybárikovej za IV.Q 2001 vo výške 30 % z tarifného platu vyplateného v IV. Q 2001
15/2002 berie na vedomie
informáciu o pripravenom mestskom plese
16/2002 ukladá
mestskej rade prerokovať ponukum firmy KATES, Pov. Bystrica ohľadom vybudovania
nového káblového rozvodu pre káblovú televíziu v Rajci
17/2002 berie na vedomie
informáciu primátora o dopravnej nehode, ktorá sa stala dňa 20. 2. 2002

schvaľuje
1. Kúpu automobilu Škoda Octavia v maximálnej cene do 700. tis. Sk

2. Použitie časti prvého municipálneho úveru na kúpu automobilu v objeme do 700 tis. Sk
18/2002 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 1/2002 - 17/2002 prednesú hl. kontrolórkou
mesta.
19/2002 súhlasí
s doplnením organizačnej štruktúry DV Rajec o 1 pracovníka na zdravotnom úseku
s podmienkou, že mzdové náklady nebudú riešené z príspevku mesta, krajského
úradu, resp. VÚC
20/2002 odkladá
žiadosť firmy Rescue Systém Slovakia, s.r.o. ohľadom transformácie, do 30.4.2002
21/2002 berie na vedomie
výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Rajec v roku 2001, prejednané
stanovenými komisiami na prejednanie rozborov nasledovne :
MsKS - strata: - 96.515,05 Sk
DV - strata: - 89.235,61 Sk
Poliklinika - strata: - 741.431,38 Sk
schvaľuje
a) vykrytie straty MsKS Rajec v sume 96.515,05 Sk v rámci rozpočtu mesta Rajec
v roku 2002
b) vykrytie straty DV Rajec v sume 89.235,61 Sk v rámci rozpočtu mesta Rajec v roku
2002
c) vykrytie straty Poliklinike Rajec v sume 118.161,38 Sk formou započítania časti pohľadávky na Polikliniku za finančnú pôžičku a riešenie časti straty v rozsahu odpisov
odložiť do doby riešenia pohĺadávky za zdravotnú poisťovńu Perspektíva.
ukladá
a) príspevkovej organizácií MsKS Rajec čo najúspornejšie vynakladať finančné prostriedky v roku 2002 tak, aby prípadná strata v r. 2002 nepresiahla 10.000,- Sk
b) - riaditeľke DV zabezpečiť doplnenie "zmluvy" na odoberané sociálne služby "o zaviazanie sa" vyživovateľov klientov, na úhradu rozdielu v nákladoch na obyvateľa DV a
platbou obyvateľa DV za odobraté služby
- riaditeľke zabezpečiť čo najúspornejšie vynakladanie finanč. prostriedkov tak, aby prípadná strata v r. 2002 nepresiahla 20.000,- Sk
c) - vedeniu Pk Rajec vytvoriť s vedením mesta Rajec komisiu a uskutočniť rokovania
s obecnými zastupiteľstvami okolitých obcí za účelom zaistiť podieľanie sa obcí v regióne na nákladoch za poskytovné zdravotnícke služby v pomere k počtu obyvateľov
- vedeniu Pk zaistiť informovanie pacientov v regióne o nákladoch na poskytovné
zdravotnícke služby formou "letáčika", resp. "reláciou v obecných rozhlasoch"
- zabezpečiť prijímanie pracovníkov do pracovného pomeru s Pk len po schválení MZ
- v prípade odchodu ďalších lekárov do privátnej praxe znížiť stav THP
- ukladá vedeniu Pk čo najúspornejšie vynakladanie finančných prostriedkov tak, aby
strata v roku 2002 nepresiahla 30.000,- Sk
odporúča
vedeniu Pk založiť občianske združenie při Pk Rajec, ktoré sa cestou daňového úradu

bude uchádzať o príjem vo výške 1 % z odvedených daní z príjmu na zaistenie chodu
Pk Rajec
schvaľuje
komisiu v zložení: MUDr. Kříž, Mgr. Zadňančinová, Ing. Rybáriková, p. Dubec, M. Huljak,
Ing. Pekara, p. Albert, ktorá sa bude zaoberať uskutočňovaním rokovaní s obecnými zastupiteľstvami okolitých obcí za účelom zaistiť podieľanie sa obcí v regióne na nákladoch
za poskytované zdravotnícke služby v pomere k počtu obyvateľov.
Hlavnými koordinátorom tejto komisie je určená hl. kontrolórka - Ing. Rybáriková.
22/2002 berie na vedomie
a) správu hl. kontrolórky k záverečnému účtu mesta Rajec za rok 2001 a správu o hospodárení mesta v r. 2001
b) výsledok rozpočt. hospodárenia mesta Rajec ako prebytok v sume 1 385 566,31 Sk
schvaľuje
a) záverečný účet mesta Rajec a výsledok hospodárenia mesta Rajec za rok 2001, t.j.
prebytok v sume 1 385 566,31 Sk
b) doplnenie Rezervného fondu mesta Rajec sumou 138.577,- Sk a sumu
1 247 009,31 Sk previesť do príjmov rozpočtu r. 2002
ukladá
finančnej komisii, primátorovi a JUDr. Huljakovej prehodnotiť možnosti plnenia splátkového kalendára za predaj TK v zmylse zmluvy a následné predloženie na nasledujúce rokovanie MZ
23/2002 ukladá
hl. kontrolórke štvrťročne predkladať MR a následne MZ na posúdenie informáciu o hospodárskom výsledku v jednotlivých MPO aj s návrhom na riešenie
24/2002 berie na vedomie
návrh rozpočtu mesta Rajec na r. 2002
schvaľuje
rozpočet mesta Rajec na rok 2002 v sumách:
- bežné príjmy 23 493 tis. Sk
- kapitálové príjmy 33 085 tis. Sk
- bežné výdavky 22 799 tis. Sk
- kapitálové výdavky 33 748 tis. Sk
25/2002 schvaľuje
výšku poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v zmysle VZN č. 34/2000 pre rok 2002 na
úrovni roku 2001
26/2002 schvaľuje
odpredaj bytu č. 10 v bytovom dome na ul. S. Chalupku č. 1087/32, postaveného na p. č.
2158/2 v k.ú. Rajec Jane Slyškovej, r.č. ..............., trvale bytom Rajec, .............
.............................
27/2002 schvaľuje

1. Odpredaj p. č. 2127/38 o výmere 633 m2 Oľge Suríkovej, r. č. ...................., trvale bytom Rajec, ..................... za cenu 50,- Sk/m2
2. Odpredaj p. č. 2127/39 o výmere 633 m2 Milanovi Kavcovi, r. č. ................ a manž.
Miroslave, rod. Dorincovej, r.č. .................., obaja trvale bytom Rajec, ...................
za cenu 50,- Sk/m2
28/2002 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 18/2002 - 27/2002 prednesenú hl. kontrolórkou
mesta
29/2002 ukladá
hl. kontrolórke mesta dôsledne preveriť zaradenie pracovníkov v jednotlivých MPO do
platových tried a platových stupňov v zmysle zákona o verejnej službe
30/2002 odvoláva
p. Pavla Plevku z funkcie predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a člena
Mestskej rady v Rajci
31/2002 menuje
do funkcie predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku a za člena Mestskej rady
v Rajci p. Jozefa Podolana
32/2002 schvaľuje
odpredaj parcely KN p. č. 970/22 v k. ú. Rajec o výmere 200 m2 p. Miroslavovi Jakubskému, r. č. ................ a manželke Zuzane rod. Dubcovej, r. č. ......................, obaja trvale
trvale bytom ..........................za cenu 250, - Sk/m2
33/2002 schvaľuje
odpredaj parcely KN č. 970/24 o výmere 198 m2 p. Anne Schilling, rod. Trenčanskej,
r. č. ................., trvale bytom Šuja č. 109 a manželovi Hans Georgovi Schilling,
r. č. ..................., bytom Freigericht za cenu 250, - Sk/m2
34/2002 súhlasí
s rozšírením novinového stánku podľa predloženej projektovej dokumentácie na Nám.
A. Škrábika za podmienky,že v prístavbe bude prevádzkovať terminál s on-line systémom
aj v sobotu
35/2002 nesúhlasí
s odpredajom ani s prenájmom p. č. 1216 k. ú. Rajec firme Drevodom Rajec, s. r. o.
36/2002 ukladá
odd. výstavby pripraviť podklady pre majetko-právne vysporiadanie p. č. 1185 v k.ú. Rajec
37/2002 schvaľuje
nový splátkový kalendár v zmysle predloženého materiálu za podmienky, že po celú dobu
splácania záväzku z nesplatenej časti kúpnej ceny bude dlžník EMIT, s. r. o. poskytovať
zľavu pre občanov mesta Rajec vo výške 40% z ceny lístka v minimálnom objeme
500.tis. Sk ročne
38/2002 ukladá

hl. kontrolórke v spolupráci s p. Dubcom do budúceho zasadnutia mestskej rady, t. j. do
30 dní od tohoto zasadnutia MZ, predložiť hospodárenie na Pk aj s nákladmi súvisiacimi
s dopravno-zdravotnou službou (priestory, časť mzdy p. Dubca, nákladová položka dis pečéra)
39/2002 schvaľuje
environmentálnu politiku a globálne environmentálne ciele mesta Rajec
40/2002 schvaľuje
plat hl. kontrolórky mesta Ing. Emílii Rybárikovej v zmysle Zákona o verejnej službe a Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 5. 2002
41/2002 schvaľuje
1. Vyasfaltovanie ihriska na sídlisku Juh do 30. 6. 2002
2. Zakúpenie dvoch ks retardérov na ul. Mudrochovu
42/2002 ukladá
MsÚ Rajec písomne upozorniť majiteľov reštauračných zariadení na dodržiavanie VZN
o verejnom poriadku, hlavne nočného kľudu
43/2002 schvaľuje
realizáciu vyasfaltovania ihriska na sídlisku Sever za podmienky, že z predaja nehnuteľ nosti sa získajú finančné prostriedky nad rámec rozpočtu, ktoré pokryjú finančné náklady
44/2002 schvaľuje
nákup mobilnej zastrešenej tribúny o rozmeroch 8m x 5m v maximálnej cene 150. tis. Sk
45/2002 poveruje
mestskú radu prípravou stretnutia s občanmi mesta. Predbežný termín stretnutia:
jún 2002
46/2002 schvaľuje
návštevu holandského mesta EPE
47/2002 schvaľuje
odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za I. Q 2002 vo výške 50% zo súčtu
platov vyplatených v I. Q 2002
48/2002 schvaľuje
odmenu hl. kontrolórke mesta Ing. Emílii Rybárikovej za I. Q 2002 vo výške 30% z tarifného platu vyplateného v I. Q 2002

49/2002 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 28/2002 - 48/2002 prednesenú hl. kontrolórkou
mesta
50/2002 berie na vedomie
1. prechod kompetencií v oblasti školstva v zmysle zák. 416/2001

2. že k 1. 7. 2002 prešli na mesto Rajec ZŠ Lipová 2 s právnou subjektivitou aj ZUŠ
s právnou subjektivitou
3. informáciu o financovaní škosltva zo štátneho rozpočtu
4. že do doby úpravy rozpočtu mesta na r. 2002 bude Mesto Rajec hospodáriť podľa limitu decentralizačnej dotácie s príjmami na školstvo a príslušnými výdavkami podľa platnej rozpočtovej skladby
schvaľuje
1. doplnenie organizačnej štruktúry Mestského úradu Rajec o pracovníkov školských zariadení bez právnej subjektivity
2. zmenu názvu školy na Mestská základná škola Rajec
3. doplnenie zriaďovacej listiny ZUŠ - změna názvu školy na Mestská základná umelecká
škola Rajec
ukladá
1. riaditeľom jednotlivých zariadení pripraviť rozpočet na II. polrok 2002 so všetkými príjmami a výdavkami do 31. 7. 2002
2. riaditeľom zariadení s právnou subjektivitou odovzdať delimitačný protokol zriaďovateľovi. T: do 20. 7. 2002
žiada
1. predsedov školských rád jednotlivých školských zariadení, aby do 31. 7. 2002 navrhli
kandidáta do mestskej školskej rady
2. okresný úrad, krajský úrad a príslušné ministerstvá (ministerstvo školstva a ministerstvo financií) o upresnenie a konkretizáciu kompetencií prechádzajúcich na mesto v náväznosti na fin. prostriedky. T: do 1. 9. 2002
51/2002 schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 19/2002 o "MZ súhlasí s prijatím pracovníka prostredníctvom VPP
resp. Civilnej služby"
52/2002 schvaľuje
doplnenie org. štruktúry MsÚ Rajec na odd. výstavby a životného prostredia o jedného
pracovníka
53/2002 schvaľuje
odpredaj p.č. 2136/7 a p.č. 2136/8 vlastníkom bytov bytového domu č.s. 81/9 a 82/10 v
spoluvlastníckych podieloch zodpovedajúcich podielu na spoločných častiach a zariadeniach príslušného bytového domu za jednotkovú cenu 100,- Sk/m2
ukladá
1. MsÚ zabezpečiť vytýčenie hranice p.č. 2136/2 v teréne
2. MsÚ vyzvať užívateľov na vysporiadanie nájomných vzťahov, prípadne odkúpenie tejto
parcely
54/2002 schvaľuje
prenájom DZS firme Resque Systém Slovakia, s.r.o. Žilina od 1. 8. 2002 na dobu 5 rokov
so skúšobnou dobou 1 rok v zmysle podmienok prerokovaných na rokovaní MZ dňa
22. 2. 2002

55/2002 schvaľuje
doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ Rajec na oddelenie finančné o jedného pracovníka
- technicko-hospodárska prevádzka školských zariadení
56/2002 schvaľuje
VZN č. 42/20021 o vyhradení plôch na vylepovanie predvolebných plagátov pre všetky
kandidujúce politické strany a politické hnutia na území mesta Rajec počas volebnej kampane
57/2002 schvaľuje
organizačno-technické zabezpečenie volieb do NR SR konaných v dňoch 20. 9. 2002
a 21. 9. 2002
58/2002 berie na vedomie
správu hl. kontrolórky mesta o platovom zaradení pracovníkov v jednotlivých MPO
59/2002 ukladá
1. MsÚ písomne vyzvať Povodie Váhu ohľadom vyčistenia koryta rieky Rajčanky
2. odd. výstavby, aby zabezpečilo znovunamontovanie mestského rozhlasu, resp. jeho
umiestnenie na iné miesto
3. MsÚ pripraviť rozpočet na zakúpenie retardérov na ul. Pri Rajčanke
60/2002 berie vedomie
informáciu riaditeľky MsKS o príprave Rajeckého leta
61/2002 zamieta
žiadosť MsKS o zvýšenie príspevku o sumu 100 tis. Sk
62/2002 schvaľuje
úhradu náhrad spojených s prevádzkou civilnej vojenskej služby v DV Rajec za mesiace
máj - júl 2002
63/2002 schvaľuje
odmenu poslancom MZ, členom MR a členom komisií pri MZ za I. polrok 2002
64/2002 schvaľuje
odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za II . Q 2002 vo výške 50 % zo súčtu
platov vyplatených v II. Q 2002
65/2002 schvaľuje
odmenu hl. kotrolórke mesta Ing. Emílii Rybárikovej za II.Q 2002 vo výške 30 % z tarifného platu vyplateného v II. Q 2002
66/2002 súhlasí
so žiadosťou p. Milana Kavca s manž. o zrušenie kúpno-predajnej zmluvy v prípade, ak
nie je odvkladovaná na KÚ Žilna a už zapísaná na LV p. Milana Kavca s manž.. V prípade,
že je zmluva odvkladovaná, mesto sprostredkuje realizáciu prevodu na iného vlastníka,
ktorý kúpnu cenu zaplatí p. Milanovi Kavcovi s manž.
nesúhlasí

s vrátením finančných prostriedkov za poskytnuté právne služby
67/2002 konštatuje,
že nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti ku dňu 30. júna 2002
schvaľuje
použitie kompenzačných prostriedkov z predaja SPP na rozvojové programy mesta, a to
nasledovne:
225.060,- Sk - vybudovanie ihriska na sídlisku Juh
220.565,50 Sk - vybudovanie ihriska na sídlisku Sever
165.000,- Sk - tribúna na kultúrne podujatia mesta
461.439,50 Sk - plánovaná rekonštrukcia sociálneho domu
68/2002 splnomocňuje
mestskú radu na výber záujemcov o pridelenie bytov v bytovom dome na ul. Lúčna
ukladá
MsÚ vypracovať dotazník ohľadom aktualizácie pomerov žiadateľa o byt s predložením
aktuálneho príjmu. Dotazník sa bude zaiselať len žiadateľom o byt s trvalým pobytom v
Rajci
69/2002 berie na vedomie
informáciu o školách
70/2002 berie na vedomie
informáciu o zabezpečení volieb do NR SR 2002
71/2002 schvaľuje
vyčlenenie 10 tis. Sk zo sociálneho fondu obyvateľov DV na úhradu rekreácie
72/2002 ukladá
riaditeľke DV Rajec zabezpečiť rozvoz stravy do domácností v meste Rajec prostredníctvom pracovníka DV. Mesto poskytne vozidlo.
73/2002 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 49/2002- 72/2002 prednesenú hl. kontrolórkou mesta
74/2002 berie na vedomie
informáciu hl. kontrolórky mesta o výsledkoch hospodárenia k 31. 8. 2002 v jednotlivých
MPO
75/2002 konštatuje,
že toho času nedisponuje finančnými prostriedkami na totálnu rekonštrukciu kotolne
ukladá
1. MsÚ riešiť krízový stav v kotolni dočasným riešením v nasledovných alternatívach :
a) výmena, resp. generálna oprava minimálne 2 kotlov
b) zabezpečenie pojazdnej kotolne.
Obe alternatívy zabezpečovať súčasne do zrealizovania jednej z nich.

2. riaditeľovi MZŠ predložiť dňa 27. 9. 2002 MsÚ typ kotlov a označenie výrobcu, servis
a rok výroby kotlov
3. urýchlene zabezpečiť vykurovaciu sezónu tak, aby nedošlo k obmedzeniu školskej dochádzky
4. MsÚ pokračovať v spracovaní projektovej dokumentácie, stavebného povolenia na rekonštrukciu kotolne
5. MsÚ realizovať rekonštrukciu vykurovania bytu školníka z prostriedkov, ktoré sú naakumulované na účte bytového fondu
6. riaditeľovi MZŠ vo všetkých bodoch uznesenia byť aktívne nápomocný MsÚ pri zabezpečovaní všetkých uznesení
7. urýchlene požiadať o pomoc pri riešení financií a ministerstvo školstva a následne žia dosť doplniť po vybavení stavebného povolenia
76/2002 schvaľuje
mestskú školskú radu v zložení: p. Kozubová, p. Laluhová, p. Pažická, p. Fraštiová, zás tupca ZCŠ, Mgr. Johanidesová, p. Cinková, Ing. Bronček, PaedDr. Paprskár, Mgr. Pauko,
Ing. Pekara
77/2002 schvaľuje
odpredaj p. č. 1830/2 za jednotkovú cenu 100, - Sk/m2 podľa vlastníckeho podielu uvede ného na LV, a to:
- Ing. Rudolfovi Kalinovi s manželkou Mgr. Evou Kalinovou, trvale bytom Rajec,.........
- Rudolfovi Vančákovi s manželkou Agnesou Vančákovou, trvale bytom Rajec, .........
- Mgr. Janke Torokovej, trvale bytom Rajec, .......................
- Mgr. Pavlovi Lenhartovi s manželkou Mgr. Zuzanou Lenhartovou, trvale bytom Rajec,
- Ing. Karolovi Dobešovi s manželkou Drahomírou Dobešovou, trvale bytom Rajec,
- Jozefovi Kubačákovi s manželkou Vierou Kubačákovou, trvale bytom Rajec, ............
- Viliamovi Peknému s manželkou Máriou Peknou, trvale bytom Rajec, ....................
súhlasí
s odpredajom dvora a záhrady za jednotkovú cenu 50,- Sk/m2
ukladá
MsÚ oznámiť túto skutočnosť záujemcom, aby si dali spracovať geometrický plán
78/2002 schvaľuje
1. Určenie okrskov a voľbu poslancov pre komunálne voľby konané dňa 6.12.2002
a 7. 12. 2002, a to nasledovne:
okrsok č. 1 - Rajec-Sever 4 poslanci
okrsok č. 2 - Rajec-Sever 3 poslanci
okrsok č. 3 - Rajec-Západ 2 poslanci
okrsok č. 4 - Rajec-Juh
4 poslanci
2. Organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí
79/2002 schvaľuje
VZN č. 43/2002 o vyhradení plôch na vylepovanie predvolebných plagátov - voľby do
orgánov samosprávy obcí
80/2002 berie na vedomie

informáciu primátora o prejavenom záujme p. Jozefa Vajcika o prenájom soc. domu
81/2002 súhlasí
s odporúčaním mestskej rady, a to v I. Etape zrealizovať rekonštrukciu sociálnych zariadení v sociálnom dome. Termín: do 30. 11. 2002
82/2002 schvaľuje
a) poskytnutie finančných prostriedkov z fondu "soc. veci - sociálne zariadenie mesta Rajec" na príspevok Domovu vďaky - príspevkovej organizácií mesta v sume 70.000,- Sk
b) čerpanie prostriedkov z fondu "soc. veci - soc. zariadenie mesta Rajec" na úhradu opravy budovy Domova vďaky v sume 20.630,50 Sk
c) vrátiť Domovu vďaky sumu 10.000,- Sk z fondu "soc. veci - sociálne zariadenie mesta"
na pohrebné
83/2002 súhlasí
s prenájmom LSPP od 1. 1. 2003 MUDr. Jánovi Rybárikovi, trvale bytom Rajec,
Mudrochova 1
ukladá
1. Poverenému vedením Pk, p. Dubcovi, zaviesť úsporné opatrenia v hospodárení s teplom
2. MsÚ vykonať kontrolu vykurovania v priestoroch Pk a predložiť správu MZ
84/2002 ruší
pracovné miesto 1 THP pracovníka
ukladá
p. Dubcovi presunúť pracovníka zo strediska biochémie na stredisko rehabilitácie
85/2002 schvaľuje
členstvo mesta Rajec v Euroregióne Beskydy
86/2002 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 73/2002 - 85/2002 prednesenú hl. kontrolórkou
mesta
súhlasí
s osadením 1 ks retardéra na ul. 1. mája (oproti č.s. 31) k 1. 4. 2003
87/2002 schvaľuje
VZN č. 44/2002 o dani z nehnuteľností pre rok 2003
88/2002 schvaľuje
upravený rozpočet na rok 2002 podľa predloženého materiálu, a to v príjmovej zložke vo
výške: 72 762 tis. Sk a vo výdavkovej zložke vo výške: 72 762 tis. Sk. Príjmy bežné činia:
38 605 tis. Sk, kapitálové 34 157 tis. Sk, výdavky bežné činia: 37 135 tis. Sk a kapitálové
35 627,- Sk
89/2002 berie na vedomie
stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2003

schvaľuje
návrh rozpočtu mesta na rok 2003 v bežných príjmoch: 51 390 tis. Sk, v kapitálových príjmoch: 2 701 tis. Sk, v bežných výdavkoch: 49 891 tis. Sk a v kapitálových výdavkoch
863 tis. Sk
90/2002 schvaľuje
1. VZN č. 45/2002 o niektorých podmienkach držania psov
2. Dodatok č. 4 k VZN č. 16/95 o miestnych poplatkoch
91/2002 schvaľuje
odpredaj p.č. 401/2 fimre Drevodom Rajec, s.r.o., IČO: 363 999 57 o výmere 18 870 m2
za cenu 12,50 Sk/m2 za podmienky, že na uvedenom pozemku bude do 2 rokov zrealizovaná výrobná prevádzka. V opačnom prípade mesto môže od zmluvy odstúpiť.
92/2002 schvaľuje
odpredaj p.č. 896 o výmere 898 m2 p. Gabrielovi Špánikovi s manž. za cenu 100,- Sk/m2
93/2002 schvaľuje
doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ Rajec od 1. 1. 2003, a to na odd. finančné o 1 pracovníka, ktorý bude mať na starosti mzdy a na odd. sociálnom o 2 pracovníkov, ktorí budú
mať na starosti sociálnu oblasť súvisiacu s prechodom kompetencií
94/2002 schvaľuje
1. Poplatok za likvidáciu a vývoz domového odpadu na rok 2003, a to nasledovne:
200,- Sk/obyvateľ/rok
2.000,- Sk/110 l x 52 vývozov
1.000,- Sk/110 l x 26 vývozov
18.000,- Sk/1100 l x 52 vývozov
9.000,- Sk/1100 l x 26 vývozov
95/2002 schvaľuje
dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine MsKS tak, ako bolo predložené
96/2002 ukladá
MsÚ Rajec napísať z pozície mesta na základe sťažností občanov list Slovenskej pošte
Bratislava ohľadom prevádzkovej doby
97/2002 súhlasí
s pochovávaním na novom mestskom cintoríne v Rajci od jari roku 2003
98/2002 ukladá
vedeniu Pk mesta Rajec opakovane zadávať inzerát ohľadom obsadenia mesta očného
lekára
99/2002 schvaľuje
vyhlásenie verejnej zbierky na podporu zdravotníctva Pk Rajec
100/2002 schvaľuje
projekt vybudovania káblovej televíziu firmou KATES s.r.o. Považská Bystrica v zmysle
predloženej ponuky

101/2002 schvaľuje
odmenu poslancom MZ, členom MR a členom komisií za obdobie 6/2002 - 11/2002 v
zmysle Poriadku odmeňovania pracovníkov mesta a volených orgánov mesta Rajec
102/2002 schvaľuje
odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za III. Q 2002 vo výške 50 % zo súčtu
platov vyplatených v III. Q 2002
103/2002 schvaľuje
odmenu hl. kontrolórke mesta Ing. Emílii Rybárikovej za III. Q 2002 vo výške 30 % z tarifného platu vyplateného v III. Q 2002
104/2002 schvaľuje
príspevok na zabezpečenie oslavy Silvestra a privítanie nového roku 2003 vo výške
30 tis. Sk

