
                                          UZNESENIA   ROK 2003

ČÍSLO OBSAH  UZNESENIA

1/2003 schvaľuje
mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Marina Paprskár, Ing. Emil
Zafka a Mgr. Marta Pauková.

2/2003 menuje
do funkcie zástupcu primátora mesta Rajec RNDr. Jaroslav Pechu.

3/2003 berie na vedomie
informáciu primátora o činnosti a funkčnosti stálych a dočasných komisií pri Mestskom
zastupiteľstve v Rajci

súhlasí
s tým, aby sa o zložení členov komisií a členov mestskej rady okovalo na budúcom za-
sadnutí mestského zastupiteľstva

4/2003 schvaľuje
plat primátora mesta Ing. Jána Rybárika v zmysle zákona č. 253/94 Z.z. v znení neskor-
ších zmien a doplnkov, zvýšený o príplatok 3.000,- Sk

5/2003 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 86/2002 - 104/2002 prednesenú hlavnou kontrolór-
kou mesta 

6/2003 schvaľuje
mandátovú a volebnú komisiu v zložení:JUDr. Anna Huljaková, Mgr. Marta Pauková
a Ing. Emil Zafka

7/2003 schvaľuje
maximálny počet 10 členov v stálych komisiách pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci vrá-
tane tajomníka

8/2003 schvaľuje
mestskú radu v zložení: PaedDr. Marian Paprskár, RNDr. Jaroslav Pecho, Ing. Jozefa
Blažeková, Ing. Emil Zafka, Mgr. Marta Pauková

9/2003 schvaľuje
zloženie komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci nasledovne:

Komisia pre školstvo, kultúru a šport
predseda: PaedDr. Marian Paprskár
členovia: Mgr. Bohdan Jonek,Mgr. Anna Zadňančinová,Mgr. Ľudmila Johanidesová,
               Mgr. Zuzana Stanková, Pavol Uhlárik
tajomníčka: Zuzana Zaťková

Finančná komisia



predseda: RNDr. Jaroslav Pecho
členovia: Daša Bajzíková, Ing. Vladimír Laluha, Ondrej Foltán, Jozef Huljak, Ing. Štefan
               Židek, Ing. Marta Záňová
tajomníčka: Mária Cinková

Komisia výstavby a životného prostredia
predseda: Ing. Jozefa Blažeková
členovia: Ján Albert, JUDr. Anna Huljaková, Ladislav Stehlík, Anna Vajciková, Jaroslav
                Rybárik, Ing. Karol Huljak
tajomníčka: Ľudmila Ďurčanská

Komisia pre intergráciu a miestny rozvoj
predseda: Ing. Emila Zafka
členovia: Ladislav Bohdal, Dagmar Lasoková, Ing. Miloš Bronček, Gabriela Podolanová,
               Zuzana Polačková, Ján Huljak
tajomníčka: Andrea Rybáriková

Komisa sociáln-zdravotná
predseda: Mgr. Marta Pauková
členovia: Mudr. Ján Rybárik, Darina Škorvánková, Vladimír Dubec, Marta Repková,
                Jarmila Kavcová
tajomníčka: Ľubica Cesneková

10/2003 schvaľuje
pre vykonávanie verejných obradov nasledovných zástupcov: Ing. Ján Rybárik,
PaedDr. Marian Paprskár a Ing. Vladimír Laluha

11/2003 volí
do funkcie hl. kontrolóra mesta Ing. Emíliu Rybárikovú na dobu 6 rokov s účinnosťou od
1.3.2003

12/2003 berie na vedomie
informáciu o Organizačnej štruktúre Mestského úradu Rajec k 6.2.2003

13/2003 berie na vedomie
rozpočet na r. 2003 tak, ako bol schválený MZ dňa 28.11.2002

schvaľuje
kúpu úžitkového automobilu v maximálnej hodnote 450 tis. Sk pre potreby mesta a spo-
ločného úradu

ukladá
komisám pripraviť svoje návrhy do budúceho zasadnutia MZ

14/2003 schvaľuje
zriadenie spoločného úradu so sídlom v Rajci pre zabezpečenie výkonu prenesených 
kompetencií v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z.

15/2003 ukladá
Mestskému úradu v Rajci zabezpečiť spracvoanie jednoduchých štúdií pre:



a) premiestnenie MZUŠ do priestorov na ul. 1. mája č.s. 412/1 v Rajci
b) zabezpečenie dopravného zančenia a platených parkovísk v meste
c) výstavba rodinných domov v lokalite na ul. S. Chalupku
d) výstavba bytového domu pre neprispôsobilých na ul. Bystrickej

16/2003 berie na vedomie
interpelácie poslancov tak, ako boli predložené a zapísané

17/2003 schvaľuje 
VZN č. 46/2003 o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služ-
by v meste Rajec

18/2003 schvaľuje
zvýšenie stravného pre obyvateľov a stravníkov DV Rajec od 1.3.2003 nasledovne:
1a) Celodenná strava - racionálna, šetriaca (žlčníková), neslaná pre obyvateľov
       Domova vďaky                                                     75,- Sk
1b) Obec pre stravníkov z Rajca                                 40,- Sk
       Večera pre stravníkov z Rajca                              32,- Sk
       Obed pre cudzích stravníkov                                 44,- Sk
        Večera pre cudzích stravníkov                              34,- Sk
2a) Celodenná strava DIA pre obyvateľov Domova vďaky percentuálne rozdelenie
      stravy DIA je uvedené vo vyhláške 246/2001 Z.z., § 5 odst. 1 písm. b   93,80 Sk
2b) Obed DIA pre stravníkov z Rajca (dôchodcovia)                                     48,- Sk
       Vecera DIA pre stravníkov z Rajca                                                          34,- Sk
       Obed DIA pre cudzích stravníkov                                                            53,- Sk
       Večera DIA pre cudzích stravníkov                                                          37,- Sk

19/2003 ukladá
riaditeľke DV vypočítať režijné náklady na prípravu stravy, percentuálne prerátať
na jednotlivé zložky (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) a predložiť MsÚ do
28.2.2003

20/2003 poveruje
MsÚ Rajec pokračovať v započatých právnych úkonoch k zisťovaniu prípadných nájom-
ných zmlúv Slovenského pozemkového fondu s užívateĺmi pozemkov katastrálneho úze-
mia Rajec - "Cherubina"

21/2003 schvaľuje
termíny a zloženie komisií  pre rozbory v MPO Rajec nasledovne:

Domov vďaky -termín: 10.3.2003 o 16.00 h
komisia v zložení: primátor, hl. kontrolór, Mária Cinková, Mgr. Marta Pauková
Ladislav Bohdal, Daša Bajzíková, Mgr. Bohdan Jonek

Mestské kultúrne stredisko -termín: 11.3.2003 o 16.00 h
komisia v zložení: primátor, hl. kontrolór, Mária Cinková,PaedDr. Marián Paprskár
Ing. Vladimír Laluha, Ladislav Stehlík, Mgr. Bohdan Jonek
Poliklinika mesta Rajec-termín: 12.2.2003 o 16.00 h
komisia v zložení:primátor, hl. kontrolór, Mária Cinková, RNDr. Jaroslav Pecho, 
Daša Bajzíková, MUDr. Ján Rybárik, Ing. Jozefa Blažeková



Mestská základná škola - termín: 13.3.2003 o 16.00 h.
komisia v zložení: primátor,hl. kontrolór, Mária Cinková, JUDr. Anna Huljaková, 
RNDr. Jaroslav Pecho, Mgr. Ĺudmila Johanidesová

Mestská základná umelecká škola - termín : 14.3.2003 o 16.00 h.
komisia v zložení : primátor, hl. kontrolór, Mária Cinková, Ing. Emil Zafka, PaedDr. 
Marián Paprskár, Ondrej Foltán

22/2003 berie na vedomie
informáciu o financovaní škôl v meste Rajec

schvaľuje
1. Pre rozpočtové organizácie MZŠ a MZUŠ v Rajci prideliť finančné prostriedky formou
    "schváleného rozpočtu" na bežné výdavky (tovary a služby) na I. polrok 2003 vo výške:
    - MZŠ, ul. Lipová               967 tis. Sk
    - ŠJ pri MZŠ ul. Lipová        14 tis. Sk
    - MZUŠ, ul. Bystrická         103 tis. Sk

2. Použitie bežných príjmov rozpočtových organizácií mesta na financovanie bežných vý-
    davkov (tovarov a služieb) týchto organizácií. Po odvedení príjmov mestu ako zriaďo-
    vateľovi ich mesto poskytne rozpočtovej organizácii formou dotácie.

23/2003 schvaľuje
odmenu primátorovi Ing. Jánovi Rybárikovi za IV. Q 2002 vo výške 50 % zo súčtu platov
vyplatených v IV. Q 2002

24/2003 schvaľuje
odmenu hl. kontorlórke mesta Ing. Emílii Rybárikovej za IV. Q 2002 vo výške 30 % z tarif-
ného platu vyplateného v IV. Q 2002

25/2003 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 1/2003 - 24/2003 prednesenú hl.kontrolórkou mesta

26/2003 berie na vedomie
správu riaditeľa OO PZ Rajec o bezpečnostnej situácii na cestách v meste Rajec a o je-
ho možnostiach.

konštatuje,
že na zasadnutie MZ sa aj napriek písomnému pozvaniu nedostavil zástupca odboru 
dopravy PZ Žilina

ukladá
1.MsÚ  informovať Krajské riaditeľstvo PZ Žilina a Ministerstvo vnútra SR o dopravnej sit-
    tuácii v meste Rajec a prešetrnie sťažností mesta a o prešetrenie neúčasti zástupcu
    Dopravnej polície Žilina na zasadnutie MZ Rajec
2. stavebnej komisii zaoberať sa preložením autobusových zastávok pri ceste 1. triedy,
    prípadne zvýšením bezpečnosti na kritickom úseku cesty.

27/2003 schvaľuje



odpredaj p.č. 970/23 o výmere 198 m2 pre Lýdiu Bahúľovú, r.č. .........., slobodnú,
bytom ..............................za cenu 250,- Sk/m2

28/2003 schvaľuje
odrpedaj časti parcely č. 1104/1, z ktorej vznikla p. č. 1104/129 o výmere 2 m2 za cenu
500,- Sk/m2 pre Štefana Kováčika, r.č. ................ a manž. Máriu Kováčikovú, rod. Ja-
nekovú, r.č. ..............., obaja bytom Rajec, ......................, na základe predloženého
geometrického plánu vypracovaného Vlastimilom Bielikom

29/2003 schvaľuje
odpredaj časti parcely č. 1104/1, z ktorej vznikla p.č. 1104/129 o výmere 2 m2 za cenu
500,- Sk/m2 pre Otíliu Gajdošovú, rod. Augustínovú, r.č. ................., bytom Považská
Bystrica, ..................., na základe predloženého geometrického plánu vypracovaného
Vlastimilom Bielikom

30/2003 schvaľuje
prenájom časti p. č. 308 o výmere 18 m2 za cenu 200,- Sk/rok na dobu 10 rokov pre
Marcelu Golierovú a Stanislava Goliera, bytom Rajec, ......................

31/2003 berie na vedomie
organizačno-technické zabezpečenie referenda konaného v dňoch 16. 5. - 17. 5. 2003

32/2003 berie na vedomie
hospodársky výsledok príspevkovej organizácie Domov vďaky za rok 2002, tj. stratu 
 -19.539,45 Sk

ukladá
1. Domovu vďaky Rajec s odkazom na par. 41 a odst. 1 písm. c) zákona č. 303/1995 Z.z.
    o rozpočtových pravidlách vykryť stratu z vlastných príjmov nasledujúceho obdobia
2. Domovu vďaky Rajec vrátiť zostatok pôžičky z r. 2002 v sume 75.000,- Sk Mestu
    Rajec z vlastných príjmov DV
3. Zriaďovateľovi preveriť možnosť poskytnutia mimoriadnych odmien na základe dosiah-
    nutia kladného HV a stanoviť podmienky
4. Domovu vďaky Rajec sledovať spotrebu vody v m3 na obyvateľa
5. Vedeniu DV dosiahnuť v roku 2003 vyrovnaný rozpočet

odporúča
prehodnotiť výsledok hospodárenia, aby bolo možné zaujať konštruktívne stanovisko k
výške nákladov vzhľadom na výnosy a k použitiu finančnýh prostriedkov vzhľadom na
poskytnutú dotáciu zo ŠR.

33/2003 berie na vedomie
výsledok hospodárenia MsKS, tj. stratu  -37.465,24 Sk

ukladá
1. MsKS vykryť stratu z vlastných príjmov nasledujúcho obdobia
2. MsKS zabezpečiť maxinálnu hospodárnosť vynakladaných finan. prostriedkov v roku
    2003



34/2003 berie na vedomie
výsledok hospodárenia Pk za r. 2002, tj. stratu  - 1 115.337,19 Sk, v čom činia odpisy
567.665,- Sk

ukladá
1. Pk racionálne využívať priestory, prenajať parkovné miesta pre trvalé parkovanie a 
    spoplatniť používanie komunikácie, ktorú využíva prevádzka v priestoroch po "sklade
    CO". Vykonať racionalizáciu vo všetkých ambulanciách.
2. Pk, aby pri refakturácii energií, spotreby vody a údržby, boli vyfakturované aj náklady
    spojené s ich rozúčtovaním.
3. Pk s odkazom na par. 41, ost. 1 písm. c) zákona č.303/1995 Z.z. o rozpočtových pra-
    vidlách vykryť stratu z vlastných príjmov nasledujúceho obdobia.

schvaľuje
príspevok Pk vo výške 500 tis. Sk, z toho 100 tis. Sk účelovo sa určuje na vykonanie
údržby

35/2003 beire na vedomie
správu o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, tj. dosiahnuté príjmy v sume
6 497.772,10 sk, realizvané výdavky v sume 6 496.848,27 Sk. Nedočerpané finančné 
prostriedky na účte v banke v sume 923,82 sk budú odvedenéna účet zriaďovateľa - Mes-
ta Rajec 

ukladá
1. MZŠ vzhľadom na podhodnotené príjmy z dotácie zo ŠR maximálne hospodárne využí-
    vať pridelené finančné prostriedky
2. MZŠ dodržiavať účelovosť pridelených finančných prostriedkov
3. MZŠ spracovať rozbory za rok 2003 podľa predlohy - osnovy, ktorú pripraví hlavná 
    kontrolórka mesta 

36/2003 berie na vedomie
správu o hopodárení s rozpočtovými prostriedkami, tj. dosiahnuté príjmy v sume
1 565.707,13 Sk a realizované výdavky v sume 1 565.494,83 Sk

ukladá
1. MZUŠ vzhľadom na podhodnotené dotácie zo ŠR maximálne hospodárne využívať 
    pridelené finančné prostriedky

2. MZUŠ vypracovať rozbor hospodárenia za rok 2003 podľa osnovy vypracovanej hlav-
    nou kontrolórkou mesta 

37/2003 berie na vedomie
správu o výsledku hospodárenia mesta Rajec za rok 2002 a stanovisko hlavného kontro-
lóra k záverečnému účtu a plneniu rozpočtu mesta za rok 2002

schvaľuje
1. záverečný účet mesta Rajec "vyhlásením súhlasu s celoročným hospodárením bez
    výhrad" v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Výsledok - prebytok 1 518.426,- Sk a doplnenie Rezervného fondu mesta v sume
    15.369,- Sk.



ukladá
1. MsÚ, aby sa zaoberal aktualizáciou Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
    mesta. Následne ho treba predložiť finančnej komisii na pripomienkovanie.
2. MsÚ predložiť výsledky inventarizácie na finančnú komisiu
3. Školám vypracovať zoznam na vyradenie neupotrebiteľného majetku.

38/2003 schvaľuje
finančný príspevok vo výške 15.tis. Sk na vydanie CD Občianskému združeniu Lackovci
s podmienkou, že mestu bude poskytnutých 50 nosičov nahrávok a odohratý minimálne
1 verejný koncert v rámci Rajeckého leta.

39/2003 ukladá
1. Riaditeľom materských škôl v meste Rajec zabezpečiť ochranu areálu proti vstupu
    zvierat a cudzích osôb a zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách.
2. MsÚ Rajec vymeniť piesok vo verejných pieskoviskách

40/2003 ruší
uznesenie č. 13/2003

41/2003 schvaľuje
kúpu osobného automobilu v hodnote 500 tis. Sk s tým, že je možné zakúpiť automobil
aj na lízing. Obstarávacia cena automobilu na lízing môže byť maximálne 500 tis. Sk

42/2003 schvaľuje 
ručenie za úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške jeden a pol násobku úveru,
tj. 23 455 500,- Sk z nehnuteľnosti:
- budova bytového domu s.č. 1132, postavená na p.č. 970/1, k. ú. Rajec

schvaľuje
ručenie za dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 
15 847 000,- Sk z nehnuteľnosti:
- budova bytovéhodomu s.č. 1132, postavená na p.č. 970/1, k. ú. Rajec

43/2003 súhlasí
s používaním symbolov mesta Rajec na suveníry firmou Anton Mihál, Moyzesova 834/33,
Rajec s podmienkou, že každý druh suveníru, na ktorom bude použitý jeden zo symbolov
mesta bude schválený MsÚ

44/2003 berie na vedomie
rozpočítanie režijných nákladov predložené riaditeľkou Domova vďaky Rajec

schvaľuje
stravu pre zamestnancov DV, a to nasledovne:
- obed - 38,70 Sk, z čoho zamestnanec hradí 17,40 Sk
- večera - 39,60 Sk, z čoho zamestnanec hradí 17,80 Sk

45/2003 schvaľuje
odpredaj sanitných motorových vozidiel, ktoré má t.č. v prenájme firma Rescue Systém
Slovakia, s.r.o. Žilina, a to:
ZAB 80-18 Š 1203 za cenu 15 tis. Sk



ZA 027 AX Š 1203 za cenzu 5 tis. Sk
ZAB 67-08 Š 1203 za cenu 15 tis. Sk
ZA 753 Š 1203 za cenu 15 tis. Sk

splnomocňuje
Vladimíra Dubca, povereného vedením Pk mesta Rajec podpísaním kúpno-predajnej
zmluvy

46/2003 schvaľuje
vytvorenie 8 pracovných miest na dobu určitú, tj. na 2 mesiace na údržbu verejnej zelene
a údržbu mesta

47/2003 schvaľuje
prenájom pozemkov (orná pôda, trvalý trávny porast, pasienky) v k. ú. Charubina Ing. Ti-
borovi Papšovi, bytom ............ za cenu 100.000,- Sk/ročne. Do podmienok zmluvy 
uviesť každoročný inflačný nárast koeficientu zverejneného Štatistickým úradom Slove-
nskej republiky

48/2003 splnomocňuje
p. Vladimíra Dubca,povereného vedením Pk Rajec podpísaním zmluvy o prenájme pries-
torov s firmou Aliatros pre zabezpečenie laboratórií klinickej biochémie v Rajci so zacho-
vaním činnosti po dobu minimálne 5 rokov a na minimálne doterajšej úrovni s podmien-
kou, že prevezmú do svojho stavu minimálne 2 pracovníkov

49/2003 schvaľuje
odpustenie nájmu a prevádzkových nákladov MUDr. Jánovi Rybárikovi za rok 2003 za
podmienky zabezpečenia LSPP s účinnosťou od 1. 1. 2003

ukladá
p. Vladimírovi Dubcovi vyfakturovať mestu Rajec služby spojené s nájmom LSPP

50/2003 schvaľuje
Mgr. Jozefa Pauku ako člena do Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ Rajec

51/2003 žiada
Dopravný inšpektorát Žilina o prehodnotenie osadenia rýchlosti 40 km/h na ceste 1/64
v úseku ulice Partizánska - križovanie s ulicou Švermovou a bočnou ulicou Partizánskou.
Termín podania žiadosti Mestským úradom Rajec: do 7 dní

52/2003 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 25/2003 - 50/2003 prednesenú hl. kontrolórkou
Ing. Emíliou Rybárikovou

53/2003 schvaľuje
transformáciu RTG pracoviska na Pk Rajec pre firmu X-ray, s. r. o. Banská Bystrica, 
od 1. 7. 2003 na dobu neurčitú za podmienky, že X-ray, s. r. o. Banská Bystrica zvýši
kvalitu pracoviska a zabezpečí rontgenológa na popis snímkov minimálne 3-krát v týždni

54/2003 nevyhovuje
žiadosti p. Štefana Kováčika, trvale bytom Rajec, ........................ o zníženie ceny za 
pozemok pod garáž



55/2003 schvaľuje
odpredaj bytovej jednotky č. 5 na ulici ...................., na II. nadzemnom podlaží
p. Štefánií Slaboňovej, r.č. …………… . Cena bytu predstavuje sumu 33.798,40 Sk a 
cena prevádzaného spoluvlastníckeho podielu z prac. KN 2158/2 o výmere 285 m2 je 
1.770,- Sk

56/2003 odporúča
MsÚ zistiť, na základe akých listín bol zapísaný majetok Pk Rajec v prospech Mesta 
Rajec. Na základe týchto listín, ktoré budú predložené MZ, mestské zastupiteľstvo roz-
hodne o žiadosti MUDr. Rybárika

57/2003 odvoláva
MUDr. Karola Kříža a p. Jaroslava Smiešku z členstva Rady školy pri ZCŠ Rajec

schvaľuje
delegovanie členovdo Rady školy pri ZCŠ Rajec p. Ladislava Sehlíka a Ing. Emila Zafku

58/2003 schvaľuje
prenájom majetku ZCŠ Rajec v zmysle delimitačného protokolu Okresného úradu Žilina
a jeho dodatku za cenu 1,- Sk/ročne

odporúča
ZCŠ Rajec pripraviť návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku najneskôr do 
15. 10. 2003

59/2003 berie na vedomie
správu auditora z overenia ročnej účtovnej závierky a záverečného účtu za rok 2002

60/2003 berie na vedomie
plnenie rozpočtu Mesta Rajec k 31. 3. 2003

61/2003 schvaľuje
1. tohoročnú splátku za TK Veronika v sume 2,6 miliónov Sk, a to nasledovne :
    : 500 tis. Sk - lístky na TK Veronika so zľavou pre občanov mesta Rajec
    : 1,1 mil. Sk - dopravné značenie a parkovacie automaty
    : 1 mil. Sk - hotovosť.
2. zálohu za čipovú kartu na TK Veronika v sume 100,- Sk za jednu kartu

62/2003 odporúča
pokračovať v príprave investičných akcií :
- rekonštrukcia kotolne na MZŠ ul. Lipova
- rekonštrukcia strechy na MsÚ
- rekonštrukcia sociálneho domu pre potreby MZUŠ
- výstavba verejného osvetlenia a chodník k firme ROSS a firme INTIMODA
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre asfaltové ihrisko na štadióne
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre parkovisko pri Pk Rajec
- vypracovanie projektovej dokumentácie parkoviska pri MsÚ Rajec

ukladá



1. zvolať stretnutie  s majiteľmi  parciel na ulici S. Chalúpku ohľadom výstavby nového
    sídliska
    T: do 31. 7. 2003
2. MsÚ prerokovať možnosť spolufinancovania stavby chodníka a verejného osvetlenia k
    firme ROSS, Intimoda a Agroregión

63/2003 schvaľuje
Zásady poskytovania sociálnych pôžičiek a jednorázových dávok sociálnej pomoci fyzic-
kým osobám na území mesta  Rajec s účinnosťou od 1. 6. 2003

64/2003 schvaľuje
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku MsÚ Rajec

65/2003 berie na vedomie
predloženú projektovú dokumentáciu pre DÚR ku stavbe "Cesta II/517 Rajec - Veľká 
Čierna " vypracovanú v 10/2000 firmou GEOKONSULT, s. r. o., Drieňová 27, 826 56 
Bratislava, projektantom Ing. Ondrejom Kupčom

schvaľuje
stavbu " Cesta II/517 Rajec - Veľká Čierna" ako verejnoprospešnú

66/2003 berie na vedomie
informáciu o pripravovanom programe na Veľký Rajecký deň

schvaľuje
sumu vo výške 85. tis. Sk na zabezpečenie Veľkého Rajeckého dňa

67/2003 schvaľuje
finančný príspevok z fondu obyvateľov Domova vďaky Rajec vo výške 30. tis. Sk, a to :
10. tis. Sk na výlet
20. tis. Sk na údržbu auta + zakúpenie pneumatík

68/2003 schvaľuje
zabezpečenie verejného poriadku prostredníctvom SBS počas víkendov

ukladá
1. MsÚ zabezpečiť písomné podklady pre vznik a zriadenie MP vrátane finančných 
    nákladov.
    T : do 30. 6. 2003
2. MsÚ predložiť do 30. 6. 2003 správu  o činnosti SBS

69/2003 schvaľuje
odmenu poslancom MZ, členom MR a členom komisií pri MZ za mesiac 12/2002 - 5/2003

70/2003 schvaľuje
odmenu hl. kontrolórke mesta Ing. Emílií Rybárikovej za I.Q 2003 vo výške 30 % z tarifné-
ho platu vyplateného v I. Q 2003

71/2003 schvaľuje
odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi  Rybárikovi za I. Q 2003 vo výške 50 % zo súčtu
platov vyplatených v I. Q 2003



72/2003 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 51 - 71/2003 prednesenú hl. kontrolórkou mesta 
a prehľad uznesení doposiaľ nesplnených

73/2003 berie na vedomie
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za obdobie od 1/2002 - 5/2003

74/2003 schvaľuje
VZN č. 47/2003 o Mestskej polícii v Rajci s účinnosťou od 1. 8. 2003

ukladá
MsÚ pripraviť prílohy vyplývajúce z VZN č. 47/2003 tak, aby mestská polícia mohla plno-
hodnotne fungovať od 1. 1. 2004

odporúča
primátorovi mesta zamestnať 1 pracovníka pre výkon Mestskej polície v Rajci od 1.8.2003

75/2003 ruší
VZN č. 16/95 a jeho následné dodatky č. 1 - 4 k 31. 7. 2003

76/2003 schvaľuje
VZN č. 48/2003 o miestnych poplatkoch

77/2003 schvaľuje
parkovacie karty pre poslancov Mestského zastupiteľstva, ktoré budú vystavené na meno
poslanca a jeho evidenčné číslo vozidla bezplatne pre rok 2003

78/2003 berie na vedomie
návrh upraveného rozpočtu mesta Rajec na rok 2003

schvaľuje
upravený rozpočet na rok 2003, a to:
bežné príjmy vo výške 59 458 tis. Sk
kapitálové príjmy vo výške 6 118 tis. Sk
bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta (MZŠ a MZUŠ) vo výške
58 858 tis. Sk
kapitálové výdavky vo výške 6 717 tis. Sk

79/2003 schvaľuje
odpredaj p.č. 1104/131 o výmere 2 m2 p. Anne Šujanskej, trvale bytom Rajec, ............
................... r.č. …………. za cenu 500,- Sk/m2

80/2003 schvaľuje
odpredaj p.č. 1104/133 o výmere 2 m2 p. Viere Jurisovej, trvale bytom Rajec, ................
r.č. …………. za cenu 500,- Sk/m2

81/2003 schvaľuje
odpredaj p.č. 1104/59 o výmere 2 m2 p. Dagmar Lasokovej s manželom, trvale bytom
Rajec, ......................, r.č. ………….. za cenu 500,- Sk/m2



82/2003 schvaľuje
odpredaj p.č. 1104/91 o výmere 1 m2 p. Ladislavovi Rybárikovi s manželkou, trvale bytom
Rajec, .................., r.č. ………….. za cenu 500,- Sk/m2

83/2003 schvaľuje
odpredaj nebytových priestorov v starej časti Pk mesta Rajec, a to:
- terajšiu internú ambulanciu (2 miestnosti o rozlohe 38,3 m2)
- lekársku izbuo rozlohe 9,2 m2
- bývalú centrálnu kartotéku (dnes denná miestnosť LSPP) o rozlohe 14,2 m2
- kalmetizačnú a spirometrickú miestnosť o rozhlohe 16,7 m2
Celková výmera nebytových priestorov je 78,4 m2
MUDr. Jánovi Rybárikovi, bytom Rajec, Mudrochova 1, r.č. …...… za cenu 3.500,- Sk/m2
za podmienky, že s prevodom udelí súhlas Fond národného majetku Bratislava. Kúpna
cena je splatná v 2 splátkach, a to 50 % kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy a 50 % do
6 mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy.

84/2003 schvaľuje
odpredaj p.č. 1316 o výmere 972 m2 za cenu 150,- Sk/m2 a p.č. 1327 o výmere 1548 m2
za cenu 200,- Sk/m2 NDŽ s.r.o. Žilina, IČO: 31581773 s tým, že z kúpnej ceny je možné 
100 tis. Sk splatiť tovarom. Cena je splatná pri podpise zmluvy.

85/2003 ruší
uznesenie č. 54/2001 v bode 3 - odpredaj p.č. 1104/25 Mgr. Zuzane Výbochovej s man-
želom

schvaľuje
odpredaj p.č. 1104/25 pre Mgr. Zuzanu Výbochovú, trvale bytom Rajec, ............... za 
cenu 300,- Sk/m2

86/2003 berie na vedomie
správu o činnosti SBS počas výkendov v meste Rajec

87/2003 schvaľuje
odmenu hl. kontrolórke mesta Ing. Emílii Rybárikovej za II. Q 2003 vo výške 30 % z tarif-
ného platu vyplateného v II. Q 2003

88/2003 schvaľuje
odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za II. Q 2003 vo výške 50 % zo súčtu
platov vyplatených v II. Q 2003

89/2003 berie na vedomie
1. správu o kontrole plnenia uznesení č. 72/2003 - 88/2003 prednesenú hl. kontrolórkou 
    mesta
2. správu o hospodárení MPO za 1. - 7. mesiac 2003 prednesenú hl. kontrolórkou mesta

90/2003 schvaľuje
doplnenie Organizačnej štruktúry MsÚ Rajec, a to nasledovne:
- o 1 pracovníka pre personálnu a mzdovú agendu pre SOcÚ od 1. 1. 2004



- o 1 pracovníka pre regionálny rozvoj (príprava projektov pre EÚ) od 1. 10. 2003
- o 1 pracovníka s 0,5 úväzku pre stavebný poriadok a 0,5 úväzku ako koordinátor SOcÚ
  od 1. 10. 2003

91/2003 ukladá
MsÚ zabezpečiť prípravu vypracovania geometrického plánu na p.č. 1382/1, 1383/1 
a 271/2

schvaľuje
predbežný odpredaj parciel daných geometrickým plánom Korasanu a.s. za úradnú cenu
100,- Sk/m2
V prípade, že Korasan a.s. nebude ochotný odkúpiť pozemky v úradnej cene, trvať na 
uvoľnení týchto pozemkov.

92/2003 ruší
uznesenie č. 84/2003

93/2003 schvaľuje
odpredaj p.č. 1316 o výmere 972 m2 za cenu 100,- Sk/m2 a p.č. 1327 o výmere 1548 m2
za cenu 150,- Sk/m2 NDŽ s.r.o. Žilina s tým, že kúpna cena je splatná pri podpise zmluvy

94/2003 predbežne súhlasí
s odpredajom parcely za cenu 50,- Sk/m2 pre Júliusa Filu,  Hviezdna 98, Martin. Konkrét-
nu plochu určí geometrický plán odčlenením z p. č. 2680/1 na základe odporúčania sta-
vebnej komisie, ktorá určí predbežné hranice parcely o výmere cca 5 000 m2

95/2003 schvaľuje
1. prenájom parciel:
    2685 o výmere 458 m2
    2680/4 o výmere 43 m2
    2686 o výmere 469 m2
    2689 o výmere 53 m2
    2687 o výmere 366 m2
    2680/5 o výmere 19 m2
    2680/3 o výmere 703 m2
tj. zastavané plochy za cenu 10,- Sk/m2 na obdobie 1 rok pre Pavla Jurického, 
2. prenájom plochy oploteného dvora za cenu 3,- Sk/m2 na obdobie 1 rok pre Pavla Juric-
    kého, bytom,........................., Rajec
 
ukladá
MsÚ Rajec vyňať zo zmluvy s p. Tiborom Papšom časť pozemku, ktorý sa bude odpre-
dávať p. Júliusovi Filovi

96/2003 schvaľuje
odpredaj p.č. 2127/396, k.ú. Rajec o výmere 633 m2 p. Jánovi Majchrákovi s manželkou, 
trvale bytom Rajec, ........................ za cenu 45 tis. Sk

97/2003 schvaľuje 
odpredaj nahnuteľnosti č.s. 287 postavenej na p.č. 1214/2 o výmere 184 m2 za cenu 
dohodou 100 tis. Sk p. Jozefovi Šupkovi, trvale bytom Rajec, .................. s tým,že kúp-



na cena bude vyplatená najneskôr do 11. 10. 2003 pri podpise zmluvy. V prípade, že kúp-
na cena nebude zaplatená do 11. 10. 2003, nehnuteľnosť bude odpredaná p. Ľubomírovi
Pialovi, ........................... Rajec za cenu 120 tis.Sk

98/2003 odporúča
primátorovi informovať predsedu NR SR o nezrovnalostiach v pripravovanom návrhu zá-
kona a požiadať ho, aby nedošlo k odčleneniu časti Ľahký Kameň od k. ú. Rajec a k jeho
pričleneniu ku k. ú. Kamenná Poruba

99/2003 žiada
Obecné zastupiteľstvo Ďurčina, aby zaujalo stanovisko k pričleneniu časti Drieňová do
k. ú. Rajec

100/2003 schvaľuje
realizáciu opravy okien v domove vďaky, ktorú zabezpečí Mesto Rajec

ukladá
Domovu vďaky Rajec odviesť vlastné finančné prostriedky obyvateľov DV (tzv. odplaty) 
vo výške 160 tis. Sk na účet mesta Rajec najneskôr do 15. 10. 2003

schvaľuje
investíciu na úpravu schodov a bezbariérového vstupu do dvora vo výške 110 tis. Sk, kto-
rú zabezpečí DV. Zvyšné finančné prostriedky z odplát do konca roku (cca 330 tis. Sk)
odvedie DV na účet mesta do 31. 12. 2003

101/2003 predbežne súhlasí
s výstavbou bytového domu na ul. S. Chalupku

ukladá
MsÚ zabezpečiť zhotovenie geometrického plánu a zistenie vlastníkov na p. č. 2158/4 a 
2158/5

odporúča 
primátorovi rokovať so zistenými vlastníkmi ohľadom odpredaja pozemkov pre potreby 
výstavby bytového domu

102/2003 schvaľuje
spracovanie geometrického plánu pre výstavbu individuálnej bytovej výstavby v lokalite
Rajec - Luhy a následne prerokovanie spomínaného zámeru s majiteľmi pozemkov za 
prítomnosti primátora a poslancov určených za každú politickú stranu. Kúpna cena po-
núkaná vlastníkom pozemkov je 50,- Sk/m2

103/2003 schvaľuje
Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania pracovníkov mesta a volených orgánov mesta 
Rajec, a to:
- odmena poslancom 200,- Sk/h aj začatú hodinu
- odmena členom MR 100,- Sk/h aj začatú hodinu
- odmena členom komisií pri MZ 100,- Sk/h aj začatú hodinu
s účinnosťou od 11. 9. 2002 vrátane

104/2003 schvaľuje



plat hl. kontrolóra, a to v zmysle prílohy č. 1 zákona č. 265/2003 Z.z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 313/2001:
trieda:11
stupeň:12
s účinnosťou od 1. 9. 2003

105/2003 odporúča
jednotlivým predsedom komisií pri MZ zaradiť do programu rokovania prípravu hospodá-
rsko-rozvojového plánu mesta Rajec

106/2003 predbežne súhlasí
s výstavbou rodinných domov s tým, že žiadateľ si dá vypracovať urbanistickú štúdiu
ohľadom určenia stavebnej čiary a osadenia rodinného domu

107/2003 nesúhlasí
s prenájmom soiálneho domu p. Viere Klementovej, bytom Lúčky 5, Rajecké Teplice

108/2003 schvaľuje
doplnenie činnosti MZUŠ o literárno-dramatický odbor

109/2003 odporúča
MsÚ osadiť značku určujúcu maximálnu rýchlosť 20 km/h na bočnej ul. Partizánskej 
v oboch úsekoch alebo osadenie značenia "Obytná zóna."

110/2003 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 89/2003 - 109/2003  prednesenú hl. kontrolórkou
mesta

111/2003 schvaľuje
1. bezodplatný prevod akcií SeVaK a.s. so sídlom v Žiline, Bôrická cesta 107, na Mesto
    Rajec v zmysle rohodnutia MSPNM SR č. 844 zo dňa 30. 8. 2002 časť 3, kde bol po-
    diel akcií a.s. určený a stanovený zaokrúhlene, a to podľa počtu obyvateľov jednotlivých
    obcí zisteného z údajov Slovenského štatistického úradu pri sčítaní obyvateľov, domov 
    a bytov v roku 2001
2. úhradu všetkých poplatkov spojených s prevodom akcií na Mesto Rajec

112/2003 schvaľuje
odpredaj nebytových priestorov v starej časti budovy Pk Rajec Združeniu Kudlová-Slotto-
vá, Hollého 200, Rajec a to nebytový priestor o výmere 64,4 m2 za jednotkovú cenu 
3.500,- Sk/m2. Kúpna cena je splatná pri podpise zmluvy. Odredaj sa bude realizovať po
udelení súhlasu z FNM SR

113/2003 schvaľuje
odpredaj nebytových priestorov č. 12 v novej časti Pk Rajec MUDr. Ivone Vitekovej, Hollé-
ho 200, Rajec pre potreby internej a osteologickej ambulancie za jednotkovú cenu 
5.300,- Sk/m2

114/2003 schvaľuje
zámenu p. č. 969/1 k. ú. Rajec, orná pôda o výmere 90 m2, ktorej vlastníkom je p. Ján 
Langa, r. č................, trvale bytom ....................... Rajec za parcelu č. 970/14 k. ú.



Rajec, orná pôda o výmere 73 m2 a parcelu č. 970/15, k. ú. Rajec, orná pôda o výmere
108 m2, ktorých vlastníkmi je Mesto Rajec, bez nároku Mesta Rajec na doplatok ceny

115/2003 schvaľuje
vyradiť z účtovníctva pohľadávky vyrubené platobným výmerom V-16/14/93 v sume 
28.963,- Sk, V-16/15/95 v sume 26.944,- Sk a V-16/7/95 v sume 8.797,60 Sk

116/2003 schvaľuje
1. objem finančných prostriedkov pre rekonštrukciu sociálneho domu pre potreby Mests-
     kej základnej umeleckej školy Rajec vo výške 3,5 mil. Sk
2. použitie časti prvého municipálneho úveru podľa Dodatku č. 2 k  Zmluve o úvere  č.
    15/016/2001 na financovanie rekonštrukcie Mestskej základnej umeleckej školy Rajec
    v objeme do 2,5 mil. Sk

117/2003 schvaľuje
bezodplatné vydanie parkovacej karty pre rok 2003 a rok 2004 pre Občianskej združenie
Srdce a to na vozidlo Renault Trafic

118/2003 ukladá 
poverenému vedením Pk Rajec osloviť podnikateľské subjekty v meste a spádové obce
a mestá o príspevok na prevádzku Pk Rajec

119/2003 schvaľuje
použitie úhrady záväzku p. Ondreja Foltána na akciu "rekonštrukcia chodníka" v zmysle
žiadosti p. Ondreja Foltána

120/2003 ukladá
MsÚ predložiť MZ správu o odpadovom hospodárstve aj s návrhom cenového výmeru 
pre rok 2004 na najbližšie rokovanie MZ

121/2003 schvaľuje
prenájom priestorov v budove mestského múzea za úhradu na skúšobnú dobu 1 rok fir-
me CK Xdream, ul. Bottova 16, Žilina

122/2003 schvaľuje
odmenu hl. kontrolórke mesta  Ing. Emílii Rybárikovej za III. Q 2003 vo výške 30 % z tarif-
ného platu vyplateného v III. Q 2003

123/2003 schvaľuje
odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za III. Q 2003 vo výške 50 % zo súčtu 
platov vyplatených v III. Q 2003

124/2003 schvaľuje
v zmysle záveru KŠKŠ vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 30 tis. Sk na oslavy
nového roku 2004

125/2003 berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení č. 110/203 - 124/2003, správu o uzneseniach dopo-
siaľ nesplnených a správu o hospodárení MPO za 1 - 10/2003 prednesenú hl. kontrolór-
kou mesta



126/2003 schvaľuje
prenájom priestoru v budove č.s. 40/8 na Nám. A. Škrábika, Rajec p. Vladimírovi Záňovi,
r. č............., trvale bytom ............a p. Valérii Jankechovej, r. č. ....................... 
trvale bytom ............... Rajecké Teplice na dobu určitú 1 rok za týchto finančných 
podmienok: mesačný nájom 4 tis. Sk + služby a za podmienky, že bude vylúčená prevá-
dzka v nedeľu

127/2003 schvaľuje
1. odpredaj nebytových priestorov č. 8.2 a 9.1 spolu o výmere 46 m2 v budove Pk Rajec,
    Hollého 150/12, Rajec, postavenej na p.č. 1101/2, k.ú. Rajec MUDr. Miroslave Moravčí-
    kovej, IČO: 31927521, trvale bytom ......................, Žilina, miesto podnikania Rajec
    Hollého 150/12 pre potreby ambulancie prakického lekára pre deti a dorast za jednotko-
    vú cenu 5.300,- Sk/m2
2. odpredaj podielu 96/1700 na spoločných priestoroch a pozemku budovy Pk Rajec, Hol-
    lého 150/12, Rajec, postavenej na p.č . 1101/2, k. ú. Rajec MUDr. Miroslave Moravčíko-
    vej, IČO: 31927521, trvale bytom ..................... Žilina, miesto podnikania Rajec,
    Hollého 150/12 za jednotkovú cenu 100,- Sk/m2

128/2003 schvaľuje
1. odpredaj nebytových priestorov č. 9.2 a 10.1 spolu o výmere 41 m2 v budove Pk Rajec
    Hollého 150/12, Rajec, postavenej na p. č. 1101/2, k. ú. Rajec MUDr. Viere Uhrinovej, 
    r. č. ..................... a manželovi Ing. Igorovi Uhrinovi, r. č............................, obaja trvale by-
    tom ........................, Žilina pre potreby ambulancie praktického lekára pre deti a dorast 
    za jednotkovú cenu 5.300,- Sk/m2
2. odpredaj podielu 86/1700 na spoločných priestoroch a pozemku budovy Pk Rajec, Hol-
    lého 150/12, Rajec, postavenej na p.č. 1101/2, k.ú. Rajec MUDr. Viere Uhrinovej, r.č.
   ................. a manželovi Ing. Igorovi Uhrinovi, r.č. ................, obaja trvale bytom ..........
   ............................, Žilina za jednotkovú cenu 100,- Sk/m2

129/2003 schvaľuje
1. odpredaj nebytového priestoru č.11 o výmere 48 m2 v budove Pk Rajec,Hollého 150/12
    Rajec, postavenej na p. č. 1101/2, k. ú. Rajec MUDr. Elene Lalinskej, r. č. ................. 
    a manželovi MUDr. Jozefovi Lalinskému, r. č. ................., obaja trvale bytom ................
    .............., Žilina pre potreby ambulancie praktického lekára pre dospelých za jednotko-
    vú cenu 5.300,- Sk/m2
2. odpredaj podielu 101/1700 na spoločných priestoroch a pozemku budovy Pk Rajec, 
    Hollého 150/12, Rajec, postavenej na p. č. 1101/2, k.ú. Rajec MUDr. Elene Lalinskej, 
    r.č. .................. a manželovi MUDr. Jozefovi Lalinskému, r.č. .................., obaja trva-
    vale bytom ......................., Žilina za jednotkovú cenu 100,- Sk/m2

130/2003 schvaľuje
1. odpredaj nebytového priestoru č.13 o výmere 44 m2 v budove Pk Rajec,Hollého 150/12
    Rajec, postavenej na p.č. 11012, k.ú. Rajec MUDr. Miroslavovi Gazdikovi, r.č. ............
   ......... a manželke Martine Gazdikovej, r.č. .........., obaja trvale bytom ................
    ............., Žilina pre potreby ambulancie praktického lekára pre dospelých za jednotkovú
    cenu 5.300,- Sk/m2
2. odpredaj podielu 92/1700 na spoločných priestoroch a pozemku budovy Pk Rajec, Hol-
    lého 150/12, Rajec, postavenej na p.č. 1101/2, k.ú. Rajec MUDr. Miroslavovi Gazdikovi
    r. č. .......... a manželke Martine Gazdikovej, r. č. ................., obaja trvale bytom
   .................., Žilina za jednotkovú cenu 100,- Sk/m2



131/2003 schvaľuje
1. odpredaj nebytových priestorov č. 26, č. 27, č. 28 spolu o výmere 58 m2 v budove Pk
    Rajec, Hollého 200, Rajec, postavenej na p. č. 1102, k. ú. Rajec MUDr. Karolovi Křížovi,
    r. č. ........ a manželke PharmDr. Silvii Křížovej, r. č. ..................., obaja trvale
    bytom Hollého 159/7, Rajec potreby chirurgickej ambulancie za jednotkovú cenu 
    3.500,- Sk/m2
2. odpredaj podielu 87/1150 na spoločných priestoroch a pozemku budovy Pk Rajec, Hol-
    lého 200, Rajec, postavenej na p. č. 1102, k. ú. Rajec MUDr. Karolovi Křížovi, r. č.
    ............ a manželke PharmDr. Silvii Křížovej, r.č. ..................., obaja trvale bytom
    .............................., Rajec za jednotkovú cenu 100,- Sk/m2

132/2003 schvaľuje
1. odpredaj nebytových priestorov č. 9 a č. 10 spolu o výmere 125,20 m2 v budove Pk 
    Rajec, Hollého 200, Rajec, postavenej na p. č. 1102, k. ú. Rajec firme Vesalius, s.r.o.,
    Republiky 31, Žilina, zastúpenej MUDr. Ladislavom Knapcom, IČO: 36368954 pre pot-
    reby ortopedickej ambulancie za jednotkovú cenu 3.500,- Sk/m2
2. odpredaj podielu 192/1150 na spoločných priestoroch a pozemku budovy Pk Rajec, 
    Hollého 200, Rajec, postavenej na p. č. 1102, k. ú. Rajec firme Vesalius, s.r.o., Republi-
    ky 31, Žilina, zastúpenej MUDr. Ladislavm Knapcom, IČO: 36368954 za jednotkovú ce-
    nu 100,- Sk/m2

133/2003 schvaľuje
1. odpredaj nebytového priestoru č. 16 o výmere 25 m2 v budove Pk Rajec, Hollého 200,
    Rajec, postavenej na p. č. 1102, k. ú. Rajec MUDr. Dušane Maťaťovej, IČO: 37807269,
    miesto podnikania Rajec, Hollého 200 pre potreby stomatologickej ambulancie za jed-
    notkovú cenu 3.500,- Sk/m2
2. odpredaj podielu 38/1150 na spoločných priestoroch a pozemku budovy Pk Rajec, Hol-
    lého 200, Rajec, postavenej na p. č. 1102, k. ú. Rajec MUDr. Dušane Maťaťovej, IČO:
    37807269, miesto podnikania Rajec, Hollého 200 za jednotkovú cenu 100,- Sk/m2

134/2003 schvaľuje
1. odpredaj nebytového priestoru č. 12 o výmere 18 m2 v budove Pk Rajec, Hollého 200,
    Rajec, postavenej na p. č. 1102, k. ú. Rajec MUDr. Milanovi Chupekovi, IČO: 17886805,
    miesto podnikania Rajec, Hollého 200 pre potreby dermatovenerologickej ambulancie 
    za jednotkovú cenu 3.500,- Sk/m2
2. odpredaj podielu 27/1150 na spoločných priestoroch a pozemku budovy Pk Rajec, Hol-
    lého 200, Rajec, postavenej na p. č. 1102, k. ú. Rajec MUDr. Milanovi Chupekovi, IČO:
    17886805, miesto podnikania Rajec, Hollého 200 za jednotkovú cenu 100,- Sk/m2

135/2003 schvaľuje
odpredaj podielu na spoločných častiach, a to:
- k nebytovému priestoru č. 6 o výmere 143/1700
- k nebytovému priestoru č. 7 o výmere 25/1700
- k nebytovému priestoru č. 8.1 o výmere 32/1700
za cenu 100,- Sk/m2 MUDr. Smieškovej za podmienky zakomponovania do pôvodnej zm-
luvy predkupné právo mesta a zachovanie poskytovania zdravotníckej starostlivosti

136/2003 schvaľuje
odpredaj podielu na spoločných častiach k nebytovému priestoru č. 2 o výmere 32/1700



za cenu 100,- Sk/m2 MUDr. Kľučkovej za podmienky zakomponovania do pôvodnej zmlu-
vy predkupné právo mesta a zachovanie poskytovania zdravotníckej starostlivosti

137/2003 schvaľuje
odpredaj podielu na spoločných častiach k nebytovému priestoru č. 14 o výmere 57/1700
za cenu 100,- Sk/m2 MUDr. Huljakovej za podmienky zakomponovania do pôvodnej zmlu-
predkupné právo mesta a zachovanie poskytovania zdravotníckej starostlivosti

138/2003 schvaľuje
odpredaj podielu na spoločných častiach k nebytovému priestoru č. 15 o výmere 56/1700
za cenu 100,- Sk/m2 MUDr. Spišákovej za podmieny zakomponovania do pôvodnej zmlu-
vy predkupné právo mesta a zachovanie poskytovania zdravotníckej starostlivosti

139/2003 schvaľuje
VZN č. 49/2003 o dani z nehnuteľnosti na rok 2004

140/2003 schvaľuje
upravený rozpočet na rok 2003, a to:
v príjmovej časti vo výške:
- bežné príjmy: 62 382 tis. Sk
- kapitálové príjmy: 8 635 tis. Sk

vo výdavkovej časti vo výške:
- bežné výdavky: 60 399 tis. Sk
- kapitálové výdavky: 10 339 tis. Sk

141/2003 schvaľuje
1. poplatok za PDO na rok 2004, a to nasledovne:
KUKA 1 x za týždeň                            2.200,- Sk
KUKA 1 x za 2 týždne                         1.100,- Sk
1100 l kont. 1 x za týždeň                 20.000,- Sk
1100 l kont. 1 x za 2 týždne              10.000,- Sk
1100 l kont. členovia SORR             14.000,- Sk
obyvatelia 260,- Sk

2. dodatok č. 1 k VZN č. 48/2003 o miestnych poplatkoch

142/2003 schvaľuje
rozpočet na rok 2004, a to nasledovne:
v príjmovej časti vo výške:
- bežné príjmy: 60 111 tis. Sk
- kapitálové príjmy: 4 180 tis. Sk

vo výdavkovej časti vo výške:
- bežné výdavky: 59 607 tis. Sk
- kapitálové výdavky: 1 734 tis. Sk

berie na vedomie
stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2004



143/2003 berie na vedomie
predložený materiál Hospodárskeho a sociálneho plánu rozvoja mesta Rajec

odporúča
1. primátorovi mesta osloviť podnikateľské subjekty v meste ohľadom doplnenia tohto plá-
    nu
2. predsedom jednotlivých komisií opakovane prerokovať návrh Hospodárskeho a sociál-
    neho plánu rozvoja mesta Rajec

144/2003 berie na vedomie
jednotlivé interpelácie

ukladá
MsÚ riešiť situácie v popísaných intrpeláciách

145/2003 zvoláva
verejnú schôdzu s obyvateľmi mesta s nasledovným programom:
1. Odpočet činnosti MZ za funkčné obdobie
2. Hospodársky a sociálny plán rozvoja mesta Rajec
3. Pozemkové úpravy extravilánu mesta
4. Rôzne
Termín konania: február 2004

146/2003 berie na vedomie
informáciu o možnosti vypracovania pozemkových úprav v extraviláne mesta

odporúča
MsÚ zverejniť túto informáciu v mesačníku Rajčan

147/2003 schvaľuje
1. zabezpečenie rozvozu stravy prostredníctvom Domova vďaky Rajec od 1. 1. 2004
2. odpredaj automobilu zn. Favorit, ŠPZ ZAE 73-81 na základe predloženia cenových po-
    núk

148/2003 schvaľuje
odmenu poslancom MZ, členom MR a členom komisií pri MZ za obdobie 6/2003 - 12/2003
v zmysle Poriadku odmeňovania pracovníkov mesta a volených orgánov mesta a jeho 
Dodatku č. 1

149/2003 berie na vedomie
predložený návrh na vyradenie v evidencii - majetok evidovaný na účt. tr. "0", a to:
inv. č. 1028 Trvalé porasty - pest. celky                                            21.806,- Sk
inv. č. 1534 Sadové úpravy - pest. celky                                         278.876,- Sk
inv. č. 1539 Sadové úpravy                                                              190.036,- Sk
Spolu                                                                                                 490.718,- Sk

schvaľuje
vyradenie majetku z evidencie, a to:
majetok evidovaný na účt. tr. "0":
inv. č. 1028 Trvalé porasty - pest. celky                                          21.806,- Sk



inv. č. 1534 Sadové úpravy - pest. celky                                       278.876,- Sk
inv. č. 1539 Sadové úpravy                                                           190.036,- Sk
Spolu                                                                                              490.718,- Sk

150/2003 schvaľuje
príspevok na zabezpečenie dopravno-zdravotnej služby v čase od 22.00 - 06.00 h počas
LSPP pre mesiace január/2004, február/2004, marec/2004 vo výške 12.000,- Sk/mesiac

žiada
primátora mesta, aby zvolal rokovanie v mesiaci december 2003 s prevádzkovateľom 
LSPP a DZS ohľadom poskytnutia príspevku na zabezpečenie sanitného vozidla v čase
od 22.00 do 06.00 h tak, aby náklady znášal celý región

151/2003 schvaľuje
nájom nebytových priestorov a spoločných častiach Pk Rajec (stará aj nová budova) v 
zmysle Opatrenia MF SR 5/2003 vo výške 500,- Sk/nájom/m2 s účinnosťou od 1.11.2003

odporúča
primátorovi podpísať kúpno-predajnú zmluvu so záujemcami o predaj nebytových priesto-
rov až potom, ako budú mať uhradené záväzky nájomného a služieb voči Pk Rajec


