
  
 

UZNESENIA  V  ROKU  1991 
 
 
UZNESENIE č. 1/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o poskytovaní jednorázových odmien poskytovaných z FRR poslancom za zásluhy 
na splnení úloh v roku 1990 
 

II.  SCHVAĽUJE 
      rozdelenie finančných prostriedkov nasledovne: 
 
Občianske výbory: 
OV č. 1 - Jozef Kardoš     Kčs 150,- 
     Mária Hnáthová     Kčs 150,- 
 
OV č. 2 - Emília Vojtasová     Kčs 150,- 
     Ing. Jozefína Šimíková     Kčs 150,- 
 
OV č. 3 - Ing. Emil Jonek     Kčs 150,- 
     Mária Siládiová      Kčs 150,- 
 
OV č. 4 - Jozef Melo      Kčs 200,- 
     Anna Veselá     Kčs 200,- 
 
OV č. 5 - Anton Mandák     Kčs 200,- 
     Ing. Jozef Dubec     Kčs 200,- 
 
OV č. 6 - Anton Spitzkopf     Kčs 200,- 
     Mária Filová     Kčs 200,- 
 
OV č. 7 - Jozef Domanický      Kčs 200,- 
     Karol Betinský     Kčs 200,- 
 
VĽK 
Milada Golierová      Kčs 275,- 
Ing. Jozef Ftáčik      Kčs 275,- 
 
Komisia plánovacia a finančná: 
Štefan Gardian      Kčs 275,- 
Ing. Jozefína Šimíková      Kčs 275,- 
 
Komisia pre služby, obchod, dopravu a bytovú politiku: 
Ing. Jozef Paulíny      Kčs 300,- 
Alojzia Krňanová      Kčs 300,- 
 
Komisia pre výstavu a životné prostredie: 
Ladislav Stehlík      Kčs 310,- 
Jozefa Vanáková       Kčs 310,- 
 
Komisia pre školstvo a kultúru: 
Alojzia Betinská        Kčs 300,- 



  
 

Tatiana Stanková       Kčs 300,- 
 
Komisia pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo: 
Ing. Vladimír Krchňák     Kčs 300,- 
Anežka Juríčková      Kčs 300,- 
 
Komisia sociálno-zdravotná: 
Jozef Pekara       Kčs 305,- 
Marta Kováčiková      Kčs 305,- 
 
Komisia pre ochranu verejného poriadku: 
Miroslav Baroniak       Kčs 310,- 
Ľudmila Kučerová      Kčs 310,- 
 
Komisia starostlivosti o rodinu a dieťa + aktív star. o rodinu a dieťa: 
MUDr. Pavol Lenhart      Kčs 400,- 
Anna Žideková      Kčs 400,- 
 
Komisia pre mládež a telesnú výchovu: 
Karol Závodský      Kčs 275,- 
Jozef Pauko       Kčs 275,- 
 
Verejné dobrovoľné požiarne zbory: 
Rajec - Jozef Židek      Kčs 500,- 
Ďurčina - Ján Sudor      Kčs 200,- 
Šuja - Marián Babjak      Kčs 200,- 
Malá Čierna - Ladislav Čerňanský    Kčs 200,- 
Veľká Čierna - Alojz Domanický    Kčs 200,- 
 
Zbor pre občianske záležitosti: 
Janka Martinková      Kčs 803,- 
Marta Pauková      Kčs 803,- 
Anna Kavcová      Kčs 803,- 
Eva Šamalíková      Kčs 803,- 
 
Kronika mesta Rajec: 
Júlia Tóthová       Kčs 1 000,- 
Karol Uhlárik       Kčs    500,- 
Igor Johanides                  Kčs    500,- 
 
Redakčná rada Rajčana: 
Ernest Papranec      Kčs 500,- 
Milada Golierová      Kčs 200,- 
Regina Töröková      Kčs 200,- 
Gabriela Podolanová      Kčs 500,- 
 
Sústreďovanie historických materiálov o Rajci; príprava 800-ročného výročia a monografia: 
Anna Jančovičová       Kčs 1 200,- 
Gabriela Podolanová      Kčs 1 200,- 
Štefan Jakubík      Kčs    800,- 
Karol Uhlárik       Kčs    200,- 
Júlia Tóthová       Kčs   200,- 



  
 

Poslanci: 
Ing. Mária Cinková      Kčs 1 000,- 
Ing. Jarmila Kavcová, CSc.     Kčs 1 000,- 
 
Príprava erbu mesta: 
Jozef Betinský      Kčs 200,- 
Jozef Smieško       Kčs 200,- 
Viliam Prukner      Kčs 200,- 
Anna Jančovičová      Kčs 100,- 
 
III.  UKLADÁ 
          vedúcej odboru plánovacieho a finančného zabezpečiť krytie finančných prostriedkov 
z FRR. 
 

T: 28. 1. 1991 
 
 
UZNESENIE č. 2/91 
 
I.   BERIE NA VEDOMIE 

a) vzdanie sa poslaneckého mandátu Miroslava Baroniaka i predsedu komisie bytovej, 
obchodu a cestovného ruchu 

b) doporučenie mestskej rady o odvolaní Miroslava Baroniaka z funkcie predsedu komisie 
bytovej, obchodu a cestovného ruchu 

 
II.  ODVOLÁVA 

a) Miroslava Baroniaka z funkcie predsedu komisie bytovej, obchodu a cestovného ruchu 
b) Danielu Farkašovú z funkcie mestského pokladníka dňom 28. 2. 1991 

 
III. MENUJE 

do funkcie hlavného kontrolóra dňom 21. 2. 1991 Dášu Bajzíkovú 
 
IV. URČUJE 

v zmysle zákona č. 369/90 o obecnom zriadení hlavnému kontrolórovi Dáši Bajzíkovej 
mesačnú odmenu 2.800,- Kčs 

 
V. SCHVAĽUJE 

a) do funkcie mestského pokladníka dňom 1. 3. 1991 Danu Galkovú 
b) pracovnú náplň mestského pokladníka 
c) pracovnú náplň hlavného kontrolóra 

 
 
UZNESENIE č. 3/91 
 
I.   BERIE NA VEDOMIE 
      predložený návrh primátora mesta RNDr. L. Žideka o priamej nadväznosti pracovníkov  

Mestského úradu v Rajci na činnosť komisií, ktorí budú mať jednotlivé komisie na starosti. 
 
II.   SCHVAĽUJE 

 predložený návrh primátora mesta s tým, že : 
- o finančnú komisiu sa bude starať Mária Cinková 
- o komisiu výstavby a životného prostredia  Anastázia Pekarová 



  
 

- o komisiu pre kultúru, mládež, šport a vzdelávania PhDr. Gabriela Podolanová 
- o komisiu sociálno–zdravotnú Jana Jasenovcová 
- o komisiu bytovú , obchod a cestovný ruch Ing. Ján Rybárik 
- o komisiu podnikateľskej činnosti a správy mestského majetku Mária Pekná 
- o komisiu pre ochranu verejného poriadku Ing. Gabriela Gažová 

 
 
UZNESENIE č. 4/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o stanovení miestnych poplatkov 
 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta Rajec 
a) pripraviť podmienky pre hlasovanie obyvateľov mesta o zavedení miestnych poplatkov 

T: 15. 4. 1991 
b) zabezpečiť štúdiu riešenia osobnej dopravy- autobusovej 

T: 15. 4. 1991 
c) dodávať člena mestského zastupiteľstva uznesenia, ktoré prijali na každom zasadnutí 

T: trvale 
 
 
UZNESENIE č. 5/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o návrhu poplatkoch – cenníkoch za služby poskytované Mestským kultúrnym 
strediskom v Rajci na rozmnožovacích strojoch, o poplatkoch za využívanie malej a veľkej 
zasadačky , o poplatkoch za služby poskytované vyhlásením oznamu v mestskom rozhlase a 
o stanovení novej ceny za mestské noviny Rajčan. 

 
II. SCHVAĽUJE 

navrhované poplatky a ceny výkonov MsKS s výnimkou prenajímania zasadačiek 
spoločenským    organizáciám.  (cenníky  tvoria  súčasť  zápisnice  zo  zasadnutia  MZ  dňa 
21.2. 1991). 

 
 
UZNESENIE č. 6/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

a) návrh na štátne byty podľa predloženého poradovníka na I. polrok 1991 
b) predložený návrh finančných nákladov na stavebné práce, rekonštrukcie a úpravy na rok 

1991 
 
II. SCHVAĽUJE 

a) poradovník na štátne byty pre I. polrok 1991 v tomto poradí: 
Garzónky – 1- izbový byt 
Justin Mačura – dočasne na ulici Kmeťovej 
Anna Špániková – byt na ulici Bystrickej 
JUDr. Bernardína Klincová 
Peter Mačák 
Františka Huljaková 
Pavol Čmelo 



  
 

Vladimír Lietavec 
Miroslava Zafková 
 
2- izbové byty 
Jana  Veselá – byt po Prokopovičovi 
Anton Ščasný – byt po Galovičovi 
Ing. Miroslav Bellan – byt po Ing. Ftáčikovi 
Jozef Miko 
Ján Ďurana 
Jozefa Vríčanová 
Jaroslav Dubec 
Ján Halko 
 

b) predbežne schvaľuje práce a stavby, plán na rok 1991 sa bude postupne prehodnocovať  
podľa finančných možností 

 
III. UKLADÁ 

komisii bytovej, obchodu a cestovného ruchu  
- preveriť bytové pomery Jany Veselej     T: 15. 4. 1991 

 
 
UZNESENIE č. 7/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosti Samostatnej  prevádzkárne Mestského úradu v Rajci o ekonomický prenájom 
reštauračných predajných jednotiek v areáli TK Veronika a o povolenie možnosti 
prenajímania objektov nebytových priestorov v areáli TK 

 
II. UKLADÁ 

komisii bytovej, obchodu a cestovného ruchu  
- pripraviť podklady pre prenajímanie reštauračných jednotiek   T: 30. 3. 1991 

 
 
UZNESENIE č. 8/91 
 
I. VOLÍ 

Dagmar Lasokovú do funkcie predsedu komisie bytovej, obchodu a cestovného ruchu 
 
II. SCHVAĽUJE 

miestne poplatky v Rajci 
Mesto môže vyberať tieto miestne poplatky / ďalej len poplatky/ 
a) poplatok za užívanie verejného priestranstva 
b) poplatok za ubytovaciu kapacitu 
c) poplatok za rekreačný pobyt 
d) lokalizačný poplatok 
e) poplatok za psa 
f) poplatok zo vstupného 
g) poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 

 



  
 

Poplatok za užívanie verejného priestranstva 
sa platí za osobitné užívanie verejného, pre poskytovanie služieb, umiestnenie predajného alebo 
reklamného zariadenia, cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenia skládky, trvalé 
parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod. 
Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve, ktorej 
celý výťažok je určený na charitatívne účely. 
Sadzba poplatku je: 
1. 10,- Kčs na 1 m2 predajného zariadenia (za predajný stánok 40,- Kčs na deň), pri predaji 

z motorového vozidla 10,- Kčs za 1 m2 plochy motorového vozidla  
2. za miestne skládky na verejnom priestranstve: 2,- Kčs na 1 m2 a deň – skládky stavebného a 

iných materiálov krátkodobé: 0,50 Kčs na 1 m2 a deň – pri uzavretí dohody s MÚ Rajec na 
umiestnenie dlhodobej skládky i na podnikateľské účely so stavebným povolením 
individuálne dohodou na MÚ 

3. pri umiestnení zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií maximálne 20,- Kčs na 1 m2 a 
deň   
pred otvorením uzavrieť dohodu na MÚ v Rajci 

4. poplatok za parkovanie na parkovisku 5, - Kčs na deň v sezóne 
 
Poplatok za ubytovaciu kapacitu 
platí právnická a fyzická osoba, ktorá  vlastní rekreačné alebo školiace zariadenie . Sadzba 
poplatku je Kčs :  
- 1,- na každé lôžko a deň 
- 2,- pre organizácie a ubytúvajúcich  
 
Poplatok za rekreačný  pobyt   
platí fyzická osoba, ktorá  sa prechodne zdržuje v mieste sústredeného cestovného ruchu. Sadzba 
poplatku je 5,- Kčs na osobu a deň pobytu. 
 
Lokalizačný poplatok 
sa platí za umiestnenie  zariadenia slúžiaceho  na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť 
v meste. Sadzba poplatku je 10 % ročne zo sumy rovnajúcej sa ročnému nájomnému za užívanie 
priestorov, ktoré je v mieste obvyklé. 
 
Poplatok za psa 
sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov . Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa nevidomá 
osoba alebo ZŤP. Sadzba poplatku je 100,- Kčs ročne za jedného psa. Za neprihláseného psa 
pokuta 500,- Kčs . Za každého ďalšieho psa sa poplatok zvyšuje  o 50,- Kčs. Pes je povinný byť 
označený registračnou známkou.. Mesto zabezpečí jedenkrát do roka rozoslanie na očkovanie. 
 
Poplatok zo vstupného       
sa platí zo vstupného a burzu, kultúrnu a zábavnú akciu (tanečná zábava, ľudová veselica, 
estráda, koncert). Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú alebo kultúrnu akciu, ktorej celý 
výťažok je určený na charitatívne účely. Sadzba poplatku je 30 % zo zisku vybraného vstupného 
(usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek na MÚ Rajec). 
 
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov  
sa platí z predaja výrobkov, ktoré majú charakter uvedeného tovaru, v reštauráciách a 
pohostinských zariadeniach. Sadzba poplatku je 10 % ročne z predajnej ceny týchto výrobkov. 
 
Záverečné ustanovenie 
ak nebudú poplatky zaplatené včas, alebo v správnej výške mesto ich vyrubí platobným výmerom 
a môže zvýšiť včas nezaplatené poplatky o 50 % . 
 



  
 

III. UKLADÁ 
primátorovi mesta Rajec  

a) pripraviť všeobecné záväzné nariadenie o zavedení a výške miestnych poplatkov 
T: 30. 4. 1991 

b) zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie cesty na ul. Sama Chalúpku 
          T: do 30. 7. 1991 

c) zabezpečiť výmenu rín na požiarnej zbrojnici v Rajci 
          T: do 30. 4. 1991 

 
UZNESENIE č. 9/91 
 
I.  KONŠTATUJE, 

že na voľné miesto poslanca nastupuje Štefan Jakubík, ktorý bol vo voľbách do MZ na  
nasledujúcom poradí po Ing. Jarmile Kavcovej, CSc. 

 
II.  VOLÍ 

Antona Blunára do funkcie predsedu komisie výstavby a ŽP 
 
 
UZNESENIE č. 10/91 
 
I. BERIE  NA VEDOMIE 

informáciu o zásobovaní základnými potravinami 
 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta  
na 27. 3. 1991 na 13.00 hod. zvolať vedúcich predajní a preriešiť s nimi zásobovanie 
základnými potravinami počas veľkonočných sviatkov i trvale 

 
 
UZNESENIE č. 11/91 
 
I. BERIE  NA VEDOMIE 

A/ Informáciu o potrebe odpredaja nasledovných objektov: 
1. Dom v správe TS (po Blunárovi) na ulici Kostolnej č. d. 42/70 s pozemkom par. č. 

822, 823, 824  z dôvodu neustálych požiadaviek firmy GALBAS, ktorá má svoj 
pozemok v susedstve a vzhľadom k tomu, že v rodinnom dome býva p. Lednický i p. 
Rybáriková dochádza k sporom pretože firma GALBAS potrebuje samostatný vstup 
na pozemok a k dielni. 

2. Dom na ulici Jánošikovej č. 31/524  (Kučerík) s pozemkom par. č. 1032, 1033 
z dôvodu jeho poskytnutia ako náhradu p. Macurovi, ktorého dom na ul. Hurbanovej 
treba asanovať z dôvodu výstavby kanalizácie a regulácie. Tento problém je 
nevyriešený 12 rokov z dôvodov ustavičných sporov MsNV a p. Macuru. 

3. Novostavba obchod – služby na ul. Hollého parc. č. 1086 z dôvodov: 
a) na dostavbu podnikateľskej činnosti už nebudú v zmysle inštrukcií MF 

poskytované žiadne dotácie  
b) mesto v dohľadnej dobe nebude mať prostriedky na dostavbu a nemá ani 

prostriedky na uzavretie stavby  cca 300.000,- Kčs 
c) o novostavbu prejavilo záujem niekoľko záujemcov, väčšina z nich by tu zriadila 

však len ďalšiu reštauráciu 
d) vážny záujem o kúpu prejavila VÚB, ktorá chce v Rajci rozšíriť svoje služby pre 

všetky organizácie i občanov a nateraz tu nezískala vhodné priestory. 



  
 

B/ Informácie o prenájme nebytových priestorov  
1. O dom na ulici Kostolnej prejavilo záujem družstvo Úspech zo Žiliny. Samo navrhlo, 

že dom opraví a bude tu poskytovať rôzne podnikateľské činnosti  (počítače, 
mototechna, dielne). Predkladám návrh na prenajatie tohoto objektu včítane pozemku 
za určitých podmienok, ktoré budú stanovené zmluvne: 
- nájomník dom rekonštruuje na vlastné náklady v terajšom štýle s výmenou krovu 

škridľovou krytinou  
- nájomník zrekonštruuje fasádu i vnútorné priestory na vlastné náklady 
- asanácia zadnej /šopovej, humnovej/ časti 
- pri dodržaní týchto podmienok i podmienok prevádzkovania dohodnutých činností 

bude objekt bezplatne prenajatý družstvu Úspech na dobu cca 4 roky 
- neškodlivé činnosti 

2. Prenájom nebytových priestorov v areáli TK Veronika formou prenájmu nebytových 
priestorov nasledovne: 
- 1. podnikateľovi všetky objekty okrem chatky a dvoch buniek za 500.000,- Kčs  
- chatku ŠM na sezónu za 50.000,-- Kčs – dohodou 
- 2 bunky – Rajčanom za cenu 25.000,-- na sezónu dohodou  
Úhrady za prenájom musia byť uhradené do 30. 4. 1991 na účet MÚ Rajec. Zmluvy o 
prenájme pripraví Ing. Stanislav Golier a okrem neho ich podpíše primátor do 
15.4.1991. 

 
C/ Informáciu o potrebe výmeny a doplatenia nasledovných objektov. Majiteľ Roman 

Smieško   ponúka objekt domu pri nám. SNP za odhadnutú cenu – 249.884,- Kčs 
MÚ v Rajci odpredá dom po p. Vavákovej na ul. 1. mája 26/434 za cenu – 251.011,-    

Kčs.Túto výmenu /vzájomné odpredaje / robí MÚ i z dôvodu potreby priestorov pre 
Bytový podnik mesta Rajec. 

 
D/  Informáciu o potrebe prevodu pozemku na nám. SNP  pod časťou obchodu Domáce 

potreby,   parc. č. 37/2 vo výmere 406 m2 na Domáce potreby š. p. Banská Bystrica 
z dôvodu podania tejto jednotky do privatizácie 

 
II. KONŠTATUJE, 

že všetky prevody vlastníctva bude možno uskutočniť až v zmysle zákona o majetku obcí 
 
III. SCHVAĽUJE 

1. Odpredaj domu na ul. Kostolnej po p. Blunárovi za cenu, ktorej zložkami sú: (odhad cenu  
domu a pozemku, faktúra za vypracovanie odhadu, faktúra za vypracovanie projektovej 
dokumentácie na rekonštrukciu objektu, +10.000,- Kčs za náklady spojené so 
zabezpečením predchádzajúcich). Na základe tohoto bude stanovená „cena dohodou“ 
v zmysle zákona č. 526/91 FZ ČSFR (odpredaj je podmienený úspechom v súdnom 
pojednávaní). 

2. Odpredaj domu na ul. Jánošíkovej ako náhrada za vyvlastnenie domu p. Macuru za cenu 
úradného odhadu. 

3. Odpredaj novostavby na ul. Hollého. Cena dohodou bude stanovená nasledovne ako 
suma: doteraz preinvestované, prevysy za rok 1990, tohoročné neuhradené faktúry, cena 
pozemku. Získané prostriedky budú použité prednostne na dostavby školy, časť na 
Polikliniku a časť na Dom vďaky. 

4. Vzájomný odpredaj nehnuteľností p. Smiešku na MÚ /dom po p. Vavákovej/ za ceny 
úradných odhadov.  

5. Prenájom domu a pozemku /po Barušincovi/ za vyššie stanovených podmienok. 
6. Prenájom nebytových priestorov v areáli TK Veronika formou prenájmu nebytových 

priestorov nasledovne: 



  
 

- 1. podnikateľovi všetky objekty okrem chatky a dvoch buniek za 500.000,- Kčs 
- chatku ŠM na sezónu za 50.000,- Kčs dohodou 
- 2 bunky Rajčanom za cenu 25.000,- Kčs na sezónu dohodu za vyššie stanovených 

podmienok 
7. Prevod pozemku na nám. SNP z MÚ na Domáce potreby z dôvodu podania tejto jednotky 

do privatizácie bez úhrady. 
 

 
UZNESENIE č. 12/91 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

1. ideový zámer interiéru radnice v Rajci 
2. podmienky konkurzného jednania na vypracovanie návrhov a súčasne ich realizáciu 

 
II. SCHVAĽUJE 

a) ideový zámer interiéru radnice v Rajci 
b) podmienky konkurzného jednania 

- zmyslom konkurzu je zabezpečenie dodávky interiérov radnice, nielen 
architektonicky ale i jeho zabezpečenie po stránke dodávateľskej a rozpočtovej. Bez 
dodávateľskej ponuky konkrétneho výrobcu je architektonické riešenie a projekt 
interiéru bezpredmetné. 

 
1. Návrhy do konkurzu predložiť do 18. 4. 1991 
2. Cenové riešenie 1. etapy do 200 tis. Kčs 
3. Dodávka 1. etapy do 15. 7. 1991 
4. Dodávka 2. etapy do 31. 12. 1991 
5. Vyhodnotenie konkurzu a podpísanie HZ o dodávke do 30. 4. 1991 
 

III.  URČUJE 
konkurznú komisiu 

1. RNDr. Ladislav Židek – predseda 
2. Ing. Jarmila Kavcová, CSc. 
3. Ing. Ján Rybárik 
4. PhDr. Gabriela Podolanová 
5. Ing. Ferdinand Buček 
6. Anton Blunár 
7. Štefan Jakubík 
Komisia vyhodnotí konkurz do 30. 4. 1991 a podpíše jej predseda HZ o dodávke 
interiérov radnice  

 
 
UZNESENIE č. 13a/91 
 
I. URČUJE 

objekty – námestie  
- priestory TK a priľahlé priestory 

ako objekty, pri ktorých sa môže podľa menovanej vyhlášky dojednať nájomné bez 
obmedzenia 

 
 
 
 



  
 

UZNESENIE č. 13b/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

rozbor hospodárenia MsNV Rajec za rok 1990 
 
II. SCHVAĽUJE 

výsledky hospodárenia MsNV v Rajci za rok 1990 s dosiahnutými príjmami 18.081 tis. Kčs, 
čo predstavuje plnenie na 105,0 % a výdavky v objeme 16.829 tis. Kčs, čo predstavuje 
plnenie na 97,9 % s prevahou príjmov 1.252 tis. Kčs 

 
UZNESENIE č. 14/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE  

 výsledky hospodárenia za rok 1990: 
- Samostatnej prevádzkarne pri MÚ Rajec 
- Mestského kultúrneho strediska 
- Technických služieb 
- Bytového podniku 

 
II. SCHVAĽUJE 

výsledky hospodárenia za rok 1990 prejednávaných organizácií 
 
 
UZNESENIE č. 15/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie plnenia ukazovateľov hmotnej zainteresovanosti za rok 1990 vedúcich 
pracovníkov organizácií riadených Mestským úradom v Rajci 

 
II. SCHVAĽUJE 

na základe doporučenia MR v zmysle komplexného hodnotenia TS, MsKS, Samostatnej   
prevádzky pri MÚ a BP: 
- ročné odmeny vo výške 90 % = z celkových ročných odmien riaditeľovi TS. Odmeny sú 

krátené o 1/2 z 1/5, vzhľadom na čiastočné nesplnenie ukazovateľa č. 5 z Návrhu kritérií 
hmotnej zainteresovanosti pre riaditeľa TS na rok 1990.: 
nárok na odmenu            Kčs     10.800,- 
krátenie odmeny             Kčs       1.080,- 
vyplatená záloha             Kčs       3.240,- 
čiastka k výplate             Kčs      6.480,- 

         ========== 
  
- MsKS – Márií Dudovej – riaditeľke MsKS: 

odmeny sú krátené o 1/10 za čiastočné splnenie ukazovateľa č. 2, 4 a 5 za ukazovateľ č. 1 
– splnenie príjmov na 170 tis. Kčs patrí riaditeľke MsKS zvýšenie ročnej odmeny o 5 % 
zo základu, čo činí 1.560,- Kčs 

 
nárok na ročnú odmenu                   Kčs    4.680,- 
krátenie odmeny                              Kčs    1.404,- 
vyplatená záloha                              Kčs    1.170,- 
+ zvýšenie za prekročenie uk. č. 1   Kčs    1.560,- 
čiastka k výplate                               Kčs   3.666,- 
              ========= 



  
 

- Samostatná prevádzka pri MÚ – vedúci Ing. Stanislav Golier splnil podľa Návrhu kritérií 
všetky ukazovatele , čím nadobudol právo na vyplatenie odmeny v navrhovanej výške Kčs 
5.700,- 

- na základe dosiahnutého výsledku hospodárenia riaditeľovi Bytového podniku mesta 
Rajec Ľubomírovi Pialovi doplatok prémií za rok 1990 vo výške 6.750,- Kčs 

 
 
UZNESENIE č. 16/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

Členov školských rád nasledovne: 
- Gymnázium Rajec:     Anton Blunár 

      Ing. Emil Jonek 
- ZŠ  Kostolná :     Ladislav Stanko 
        Ing. Ladislav Veselý 
- ZŠ Lipová      Dagmar Lasoková 

        Vladimír Ficko 
     - MŠ Mudrochová:     Oľga Blunárová  

       MUDr. Ján Rybárik 
     - MŠ Obrancov mieru:     Ing. Emil Zafka  

       Emília Vojtasová 
    - Základná umelecká škola:    Štefan Pekarík 
    -  MŠ ZVL Diamon 
       Obrancov mieru  .     MUDr. Radmila Jaňová 
        Emil Rúčka 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta 
zvolať stretnutie s rodičmi prihlásených detí od 1. 9. 1991 a detskými zdravotnými sestrami, 
kde doporučuje hradiť rodičom umiestnených detí 25 % z celkových nákladov pre prevádzku 
DJ. 

          T: 10. 6. 1991 
Z: primátor mesta  

 
UZNESENIE č. 17/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/91, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní 
všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Rajec 

 
II. UKLADÁ 

zástupcovi primátora mesta 
zabezpečiť rozmnoženie nariadenia a jeho vyvesenie na tabuli mestských oznamov v Radnici
          T: 1. 6. 1991 

Z: zástupca primátora 
 
riaditeľovi TSMR 
1. zabezpečiť prepracovanie a nábeh na nový harmonogram vývozu tak, aby 110 1 nádoby 

v Rajci a Šuji boli vyvážané len v pondelok a utorok a 1100 1 kontajnery v stredu 
s nábehom od 1. 7. 1991 

2. so zmenou termínu vývozu oboznámiť občanov mesta a Šuje ako i s podmienkami vývozu 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/91 



  
 

3. dôsledne dbať na pravidelnosť vývozu PDO, dôkladné vyprázdňovanie nádob a ich 
odkladanie pracovníkmi na miesto dočasného uloženia nádoby. Zásadne mimo 
komunikácie a chodníka , aby nebola ohrozená bezpečnosť vodičov a chodcov a estetika 
ulíc 

4. v prípade prekážky vo vývoze podľa harmonogramu pondelok a utorok u nádob 110 1 
vopred oboznámiť písomne občanov 

T: 1. 7. 1991 a trvale 
Z: riaditeľ TSMR 

UZNESENIE č. 18/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/91 o trhovom poriadku v meste Rajec 
 
II. UKLADÁ 

zástupcovi primátora mesta 
1. zabezpečiť rozmnožovanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/91 a jeho vyvesenie na 

tabuli mestských oznamov v Radnici 
T: 1. 6. 1991 

2. zabezpečiť umiestnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/91 na trhoviskách 
v nepremokavých obaloch trvale 

T: 15. 6. 1991 
3. zabezpečiť dôsledné dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/91 a kontrolu 

jeho dodržiavania pracovníkom vyberajúcim poplatky 
T: 15. 6. 1991 

 
primátorovi mesta 
1. upraviť priestranstvo pri kostole /MŠ/ na Hviezdoslavovej ulici 

T: 30. 6. 1991 
2. umiestniť na toto priestranstvo minimálne 1 stánok 

T: 30. 6. 1991 
 
 
UZNESENIE č. 19/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

rozšírenie činnosti MsKS Rajec o sprostredkovanie, kúpu a predaj videokaziet, MG pások, 
kníh, časopisov 

 
 
UZNESENIE č. 20/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

potrebu poveriť vykonávaním sobášov viacerých členom mestského zastupiteľstva. Doteraz 
okrem primátora mesta Rajec boli poverení ešte títo členovia MZ: 
Ing. Mária Cinková 
Emília Vojtasová 
Anton Blunár 
Vzhľadom na to, že sa javí potreba poveriť ešte jedného člena, doporučujem poveriť 
vykonávaním sobášnych obradov p. Štefana Jakubíka, člena mestského zastupiteľstva. 

 



  
 

II. POVERUJE 
vykonávaním sobášnych obradov okrem vyššie menovaných aj Štefana Jakubíka 

 
 
UZNESENIE č. 21/91 
 
I. KONŠTATUJE 

počet registrovaných podnikateľov zrejme nezodpovedá skutočnému stavu v meste, nakoľko 
daňový odvod za rok 1990 bol len cca. 90 tis. Kčs 

II. UKLADÁ 
zástupcovi primátora mesta 
zverejniť na tabuli oznamov v Radnici zoznam podnikateľov, prípadne ich zamestnancov, 
miesto podnikania a predmet poskytovaných služieb  

T: 30. 6. 1991 
III. ŽIADA  

poslancov a občanov mesta  
nahlásiť na MÚ resp. Daňový úrad Rajec tých občanov, ktorí sa neregistrovali a tým sa 
vyhýbajú kontrole i odvodu ich daňových povinností 

T: trvale 
 
 
UZNESENIE č. 22/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu primátora o vykonaní konkurzného konania na dodávku interiérov Radnice i o 
tom, že termíny stanovené MZ, konkurznou komisiou nie sú návrhárom, ktorý bol vybratý 
plnené 
 

II. UKLADÁ 
primátorovi mesta 
zvolať konkurznú komisiu i realizátora na určenie druhého poradia na doriešenie realizácie 
interiérov Radnice podľa iného kompletne predloženého návrhu s doopravovaním detailov 
konkurznou komisiou 

T: 15. 6. 1991 
 
UZNESENIE č. 23/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

dočasné zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obcí s platnosťou do schválenia 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a Rajec  

 
II. UKLADÁ 

zástupcovi primátora mesta  
vypracovať  „ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec „ a predložiť MZ 
na schválenie  

T: 31. 12. 1991 
 
       primátorovi mesta  
      riaditeľom organizácií mesta 
      do vykonávania municipalizácie  majetku mesta nevykonávať zmluvné prevody majetku  

(nehnuteľnosti , hnuteľný ZP, DKP) bez schválenia MZ 



  
 

UZNESENIE č. 24/91 
 
I. UKLADÁ 

predsedovi komisie pre výstavbu  
predložiť návrh riešenia umiestnenia autobusového nástupišťa v Rajci 

T: 15. 6. 1991 
 
 
UZNESENIE č. 25/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

výsledky previerky finančného hospodárenia TS Rajec vykonanej FK pri MÚ Rajec podľa 
plánu previerkovej činnosti komisie. 

 
II. UKLADÁ 

riaditeľovi TS 
informovať FK pri MÚ Rajec o vykonaní nápravných opatrení uložených z previerky 
finančného hospodárenia TS Rajec 

 
 
UZNESENIE č. 26/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

návrh ukazovateľov hmotnej zainteresovanosti pre riaditeľov organizácií MÚ Rajec 
 
II. SCHVAĽUJE 

a) návrh ukazovateľov hmotnej zainteresovanosti  
b) schvaľuje návrh na ročné odmeny v tejto maximálnej výške : 
- riaditeľovi TS mesta Rajec – Ing. Vojtechovi Fraštiovi  
      tarifná mzda 3.600,- Kčs x 12 mesiacov  =  43.200,- x 30 % = navrhovaná ročná odmena 

=      12.960,- Kčs 
- riaditeľovi BP Rajec – Ľubomírovi Pialovi  

tarifná mzda 3.000,- Kčs  x 12 mesiacov = 36.000,- x 30 %  =  navrhovaná ročná 
odmena = 10.800,- Kčs 

- vedúcemu Samostatnej prevádzkárne pri MÚ Rajec Ing. Stanislavovi Golierovi  
tarifná mzda 3.300,- x 12 mesiacov = 39.600,- x 30 % =   navrhovaná ročná odmena =  
11.880,-- Kčs 

- riaditeľke MsKS Rajec – PhDr. Gabriele Podolanovej  
tarifná mzda 2.600,- Kčs x 12 mesiacov = 31.200,- x 30 % =  navrhovaná ročná odmena 
= 9.360,- Kčs 

 
 
UZNESENIE č. 27/91 
 
I. UKLADÁ 

primátorovi mesta Rajec  
zvolať jednanie so zástupcami SP, TS a MÚ Rajec ohľadom umiestnenia betonárskej výroby 

T:  do 26. 6. 1991 
 
 
 



  
 

UZNESENIE č. 28/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

- dôvodovú správu primátora k výstavbe skládky odpadov 
- materiály do mestskej kroniky za rok 1990 
- návrhy na zloženie ÚIK pri MsÚ Rajec a škodovej komisie pri MsÚ Rajec 
- žiadosť JANET Jany Pavlovičovej, bytom .............. o vyňatie bytu z bytového fondu 

v rodinnom dome č. 631 v Rajci na rohu ulíc Hollého a Kostolnej za účelom súkromného 
podnikania – predaj priemyselného tovaru  

- úpravu odmeňovania funkcionárov Mestského zastupiteľstva, pracovníkov MsÚ a útvaru 
Mestskej polície v Rajci a Úpravu pre poskytovanie odmien funkcionárom Mestského 
zastupiteľstva, pracovníkom MsÚ a Mestskej polície v Rajci 

- návrh cien vstupeniek na termálne kúpalisko Veronika Rajec pre letnú sezónu 1991 
 
II. ODVOLÁVA 

a) Máriu Peknú z funkcie vedúcej finančného oddelenia z dôvodu odchodu na materskú  
dovolenku 

b) Dášu Bajzíkovú z funkcie hlavného kontrolóra  z dôvodu nástupu do funkcie vedúcej 
finančného oddelenia 

 
III.  MENUJE 

Dášu Bajzíkovú do funkcie vedúcej finančného oddelenia  
Janku Jasenovcovú do funkcie prednostu MsÚ Rajec 

 
IV. KONŠTATUJE, 

že byt v rodinnom dome č. 631 je plošne veľmi malý – necelých 16 m2 obytnej plochy, bez 
základného sociálneho zariadenia, teda nevyhovuje kultúre dnešného bývania, bez možnosti 
jeho vylepšenia  - obmedzené veľkosťou pozemku  (62 m2) . 

 
V. SCHVAĽUJE 

1. - uzavrieť úver s VÚB Žilina v rozsahu 3. mil. Kčs 
- pri ostatných odvodoch postupovať v zmysle dôvodovej správy 

 
2. zloženie ÚIK nasledovne: 

- Ing. Mária Cinková 
- vedúca finančného oddelenia 
- Gabriela Gažová 
- Ing. Ján Rybárik  
- Anna Mikolková 

            zloženie škodovej komisie 
- RNDr. Ladislav Židek 
- Ing. Štefan Židek 
- Janka Jasenovcová 
- Anastázia Pekarová 
- hlavný kontrolór mesta  

3. vydanie rozhodnutia o vyňatí bytu z bytového fondu  
4. uplatňovanie odmeňovanie v zmysle: 

a/ úpravy odmeňovania funkcionárov MZ, pracovníkov MsÚ a útvaru Mestskej polície 
v Rajci 

b/ úpravy pre poskytovanie odmien funkcionárom MZ, pracovníkom MsÚ a Mestskej  
polície v Rajci 

5. upravuje základný plat 



  
 

- primátorovi MÚ Rajec na 6.000,- Kčs 
- zástupcovi primátora MÚ Rajec na 4.800,- Kčs 
v zmysle Úpravy odmeňovania funkcionárov MZ, pracovníkov MsÚ a útvaru Mestskej 
polície v Rajci a Úpravy pre poskytovanie odmien funkcionárom MZ, pracovníkom MsÚ 
a Mestskej polície v Rajci 

6. odpredaj pozemkov na sídlisku Juh I, II až po ochranné pásmo 
7. ceny vstupeniek na termálne kúpalisko Veronika nasledovne: 

Denný lístok      do 16.00 hod.     po 16.00hod 
- dospelý:         10,- Kčs       5,- Kčs 
- ZŤP a deti do 15 rokov:          5,- Kčs             3,- Kčs 

 
Mesačný lístok       
- dospelý:       69,- Kčs 
- ZŤP a deti do 15 rokov:     35,- Kčs 

 
Sezónny lístok 
- dospelý :       150,- Kčs 
- ZŤP a deti do 15 rokov       75,- Kčs 
  ZŤP deti zadarmo 

 
VI. UKLADÁ 

1. primátorovi MsÚ Rajec 
- zahájiť výstavbu skládky VI/91, ukončiť XII/91 

2. vlastníkom pozemkov na sídlisku Juh I, II 
- uhradiť 12,- Kčs za 1m2 po pozemkov 

3. predsedovi stavebnej komisie 
- schváliť plány drobných stavieb a ich osadenie 

 
 
UZNESENIE č. 29/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. návrh na preradenie mzdového zatriedenia vedúceho Samostatnej prevádzky pri MsÚ 
Rajec Ing. Stanislava Goliera z tarifnej triedy č. 11 stupnice Ia so základom Kčs 2.850,- 
do tarifnej triedy č. 12 stupnice Ia so základom 3.300,- Kčs a 2/3 osobného ohodnotenia 
vo výške Kčs 600,- 

2. návrh na zvýšenie osobného ohodnotenia pre riaditeľa bytového podniku Rajec Ľubomíra 
Pialu z Kčs 350,- na Kčs 600,- 

3. návrh na zvýšenie osobného ohodnotenia pre riaditeľku Mestského kultúrneho strediska 
Rajec PhDr. Gabrielu Podolanovú z 300,- Kčs na 670,- Kčs 

 
 
UZNESENIE č. 30/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

1. informáciu primátora o postupe prác na budovanej skládke PDO 
2. informáciu o financovaní stavby 

 
II. SCHVAĽUJE 

odpustenie splátky vo výške 8.892,- obci Kľače z dôvodu, že 15 rokov vyvážalo mesto smeti 
do katastra obce 

 



  
 

III. UKLADÁ 
primátorovi mesta 
1. vypísať konkurz na miesto prevádzkovateľa skládky  

T : 26. 9. 1991 
2. vybaviť skládku – 1 ks strážnej bunky  z TS pri vstupe (faktúru TS vystaví len na práce a 

materiály, ktoré boli zakúpené v tomto roku) 
T : 30. 10. 1991 

3. v spolupráci s OÚ  ŽP vypracovať „Prevádzkový poriadok skládky„  
T : 30. 10. 1991 

IV. VYJADRUJE 
nespokojnosť s prevádzkovaním smetiska ŠM za Skotňou 

 
V. NARIAĎUJE 

zjednanie okamžitej nápravy 
 
VI.  UKLADÁ 

zaslať list na Ministerstvo poľnohospodárstva  a výživy so žiadosťou personálnych zmien 
 
VII.   ŽIADA 

OÚ ŽP v Rajci o pomoc pri dôslednom dodržiavaní prevádzkového poriadku skládky „Za 
Skotňou„ 

 
 
UZNESENIE č. 31/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

stavebné práce pre MsÚ Rajec pre registráciu činnosti 
 
II. UKLADÁ 

zástupkyni primátora Ing. Cinkovej pripraviť kompletný materiál pre registráciu činnosti 
stavebných prác a zaslať do B. Bystrice 

           T : 10. 10. 1991 
 
 
UZNESENIE č. 32/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

1. hospodárenie MsÚ k 30.6. 1991 
2. informáciu o prehľade miestnych a lokalizačných poplatkoch 

 
II. SCHVAĽUJE 

vymáhanie zvýšeného lokalizačného poplatku o 50 % v zmysle Všeobecného záväzného 
nariadenia č. 2 o miestnych poplatkoch 

 
 
UZNESENIE č. 33/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu  o možných formách organizácií riadených MsÚ 
 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta 



  
 

vypísať konkurz na ekonomický prenájom týchto činností TS – cintorínske služby 
- čistenie mesta + verejná 

zeleň 
T : 26. 9. 1991 

 
UZNESENIE č. 34/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

1. žiadosti občanov sídliska Juh I 
Bucha  Emil 
Kavec Štefan 
Koleda Jozef 
Židek  Miroslav 
o odpredaj vnútornej časti átria 

 
II. UKLADÁ 

predsedovi stavebnej komisie pripraviť podklady pre primerané rozdelenie prebytočnej časti 
átria medzi žiadateľov 

           T : 4. 10. 1991 
 
UZNESENIE č. 35/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

podrobnú správu riaditeľa polikliniky MUDr. Rybárika o problémoch v zdravotníctve, 
konkrétne v rajeckom obvode, o potrebe vozidla rýchlej pomoci 

 
II. DOPORUČUJE 

založenie Fondu vzájomnej pomoci na vyššie uvedené ciele 
 
III. UKLADÁ 

1. členovi Mestskej rady  v Rajci MUDr. Rybárikovi zabezpečiť vozidlo rýchlej 
zdravotníckej pomoci  

2. primátorovi  mesta  vydokladovať vyčerpané finančné prostriedky vo výške 547.863,56 k 
30. 6. 1991 na prístavbu polikliniky 

3. vedúcej odboru výstavby Ing. Kavcovej vysvetliť na najbližšom MZ prečo sa zastavili 
práce na prístavbe polikliniky 

4. primátorovi mesta pokračovať v prístavbe polikliniky 
T : 25. 9. 1991 

 
IV. SCHVAĽUJE 

1. vozidlo rýchlej zdravotníckej pomoci zakúpiť z prostriedkov „Fondu zdravotníckej 
pomoci„ 

2. 300 000,- Kčs na zakúpenie vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci z prostriedkov mesta 
3. vyčlenenie cca 500.000,- Kčs na pokračovanie v stavbe polikliniky z prostriedkov mesta 

Rajec 
 
 
UZNESENIE č. 36/91 
 
I. UKLADÁ 

vedúcim jednotlivých oddelení zúčastňovať sa na zasadnutí MZ 
           T : trvale 



  
 

UZNESENIE č. 37/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. zakúpenie vozidla Favorit, pre MÚ Rajec 
2. odpredaj vozidiel Lada, 1203 – pohrebný voz, S5T, M – 24, KUKA – voz 

II. UKLADÁ 
 vedúcej oddelenia finančného  
1. zabezpečiť odhady na automobil LADA, 1203 – pohrebný voz 
2. pripraviť zoznam Náhradných dielov áut z Technických služieb 

S 5 T 
M 24 /stará/ 
KUKA /starý/ 

3. s vozidlo S 5 T, M 24, KUKA – voz je podmienka odpredaja aspoň 50  % ND 
4. oznámiť verejne (napr. cieľ), termín odpredaja týchto 5 áut včítane ND formou dražby – 

dohody 
T : 30. 10. 1991 

 
 
UZNESENIE č. 38/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. vyplatenie odmien členom ZPOZ a pracovníkovi CO 
2. vyplatenie zálohy na ročnú odmenu pre riaditeľku MsKS v Rajci PhDr. G. Podolanovú vo 

výške 50 % navrhovanej ročnej odmeny t. j. 4.680,- Kčs 
 
II. UKLADÁ 

1. ved. oddelenia správneho – vypracovať členom ZPOZ a pracovníkovi CO dohody o 
vykonaní práce 

2. ved. odd. finančného – po predložení dohôd o vykonaní práce vyplatiť odmeny členom 
ZPOZ a pracovníkovi CO 

T : 4.10. 1991 
 
 
UZNESENIE č. 39/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

náklady vo výške 30.000,- Kčs podľa rozpočtovej skladby oddelenie 17, § 19 na ostatnú 
obchodnú činnosť a obehovú činnosť – čo sú príjmy a výdavky spojené s činnosťou obcí 
v súvislosti so správou trhovíšť, organizovaním obchodných výstav, propagáciou cestovného 
ruchu a iné 

 
 
UZNESENIE č. 40/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

ústnu žiadosť vydražiteľky predajne Drobný tovar v Rajci na námestí SNP p. Marty 
Paulínyovej o odpredaj pozemku (výmera cca 298 m2) na ktorom je objekt postavený  

 



  
 

II. KONŠTATUJE, 
že v zmysle vyhlášky Ministerstva financií SR č. 289/1990 Zb. o cenách stavieb a pozemkov § 
14 je cena pozemku v meste Rajec 70,- Kčs/m2 . V zmysle § 21 tejto vyhlášky je možné najmä 
vzhľadom na miesto, polohu pozemku, cenu pozemku zvýšiť až  o 40 %  

 
III.  SCHVAĽUJE 

odpredaj pozemku pre p. Martu Paulínyovú v cene: 98,- Kčs/m2 
 
 
UZNESENIE č. 41/91 
 
I. UKLADÁ 

riaditeľom (vedúcim) organizácií zriadených Mestským úradom Rajec menovať dielčie 
inventarizačné komisie a vypracovať harmonogram ročnej inventarizácie majetku mesta a 
predložiť Mestskému úradu do 30. 9. 1991 

 
 
UZNESENIE č. 42/91 
 
I. ODVOLÁVA 

Danu Galkovú z funkcie mestského pokladníka z dôvodu zmeny pracovného zariadenia – 
finančné oddelenie MsÚ Rajec 
Janku Jasenovcovú z funkcie zástupcu mestského pokladníka z dôvodu nástupu do funkcie 
prednostu MsÚ Rajec 

 
II. SCHVAĽUJE 

Emíliu Veselú do funkcie mestského pokladníka  
Ľudmilu Koledovú do funkcie zástupcu mestského pokladníka 
Ľudmilu Koledovú za členku sociálno–zdravotnej komisie  

 
 
UZNESENIE č. 43/91 
 
I. SÚHLASÍ 

s prístavbou obytných priestorov rómskym spoluobčanom a poskytnutím základného 
stavebného materiálu zo starých  (asanovaných)/ stavieb 

 
II. UKLADÁ 

predsedovi stavebnej komisie 
preveriť výstavbu píly Ing. Paulínyho pri záhradkárskej pálenici v obci Šuja v Mlyne 

 
 
UZNESENIE č. 44/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť o  vyňatie z bytového fondu byt. Žiadosť písomne predložila Soňa Labajová, bytom 
Žilina ............... pre účely zriadenia predajne a poskytovania občerstvenia pre 14 osôb 

 
II. SCHVAĽUJE 

vyňatie bytu v rodinnom dome č. 264 v Rajci na ulici Hollého, ktorý odkúpila Soňa Labajová 
od dedičov o neb. Anne Mojžišíkovej pre účely obchodnej činnosti 



  
 

 
III. UKLADÁ 

oddeleniu výstavby Mestského úradu Rajec vydať rozhodnutie na vyňatie bytu v rodinnom 
dome č. 264 v Rajci na ulici Hollého z bytového fondu 

 
 
 
UZNESENIE č. 45/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu poslanca Ing. Emila Zafku o problémoch pri prietržiach a výdatnejšom daždi na 
ulici Moyzesovej 

 
II. DÔRAZNE ŽIADA 

OSC vybudovať prepust vyše Rajca k rozvodu plynu z dôvodov záplav 
 
 
 
UZNESENIE č. 46/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

- informáciu zástupcu primátora o získaní Espressa pri Radnnici do majetku mesta Rajec 
- informovať primátora o príprave prebratia do majetku mesta Rajec rozostavaného 

objektu turistickej ubytovne 
 
II. KONŠTATUJE, že 

1. oba objekty budú ďalej uvažované a pripravované ako jeden spoločný – v budúcnosti 
Hotel pri Radnici 

2. Espresso pri Radnici je nutné dať do ekonomického prenájmu  
3. treba vyvinúť maximálne úsilie pre získanie spoluinvestora pre dobudovanie Hotela 

v roku 1992 
4. doterajší vedúci Espressa pri Radnici prejavil vysokú odbornú i osobnú zaangažovanosť 

do kvalitnej prevádzky Espressa 
 
III. SCHVAĽUJE 

1. Espresso pri radnici do ekonomického prenájmu Karolovi Súkeníkovi 
2. výšku nájomného od 1. 11. 1991 do konca roka 1992 vo výške 50 % základného 

nájomného podľa vyhlášky 585/90 Zb. 
3. podmienkou uzavretia nájomnej zmluvy je udržanie kvality doteraz poskytovaných 

služieb, v prípade nespokojnosti MZ, bude zmluva s trojmesačnou výpovednou lehotou 
vypovedaná 

4. v Espresse zavedie nájomník závodné stravovanie a varenie obedov a diétnych obedov 
pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov do jedného mesiaca od uzavretia 
nájomnej zmluvy v prijateľných cenách  

5. nájomca zodpovedá za všetky náklady na prevádzku, poistenie budovy a zodpovedá za 
technický stav budovy 

 
IV. UKLADÁ 

- zástupcovi primátora  
      pripraviť nájomnú zmluvu a odovzdanie budovy nájomcovi 

T : 31. 10. 1991 
          Z : Ing. Cinková 



  
 

- primátorovi mesta 
    uzavrieť nájomnú zmluvu s p. Súkeníkom Karolom 

T : 31. 10. 1991 
          Z : RNDr. Židek 

 
 
UZNESENIE č. 47/91 
 
I. ODVOLÁVA 

1. Ing. Jarmilu Kavcovú CSc. Vedúcu oddelenia výstavby  z dôvodu jej žiadosti o 
rozviazanie pracovného pomeru § 43 ZP – dohoda 

2. Ing. Vojtecha Fraštiu z funkcie riaditeľa TS dňom 18. 10. 1991 
 
II. MENUJE 

1. do funkcie vedúceho oddelenia výstavby Ing. Jána Rybárika dňom 18. 10. 1991 
2. Ing. Emila Zafku do funkcie riaditeľa TS v Rajci dňom 18. 10. 1991 
3. Ing. Máriu Cinkovú ako členku školskej rady v Osobitnej škole v Rajci – Šuji 

 
 
UZNESENIE č. 48/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. do ekonomického prenájmu majetok TS na uskutočňovanie činností verejná zeleň + ručné   
čistenie mesta súkromnej firme EKOTOP 

2. do ekonomického prenájmu cintorínske služby p. Štefanovi Vysokému 
 
II. UKLADÁ 

zástupcovi primátora  
pripraviť zmluvy o ekonomickom prenájme činností a) verejnú zeleň + ručné čistenie mesta 

b) cintorínske služby 
T : 31. 10. 1991 

          Z : Ing. Cinková 
 
UZNESENIE č. 49/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

a) výstavbu garáži na ulici Športovej 
b) odpredaj pozemkov na výstavbu garáži všetkým žiadateľom v lokalite  ulice Športovej  po 

19 m2 v cene podľa platnej vyhlášky o cenách pozemkov 
 
 
UZNESENIE č. 50/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. návrh pamätnej medaily mesta Rajec k 800- tému výročiu jeho písomnej zmienky 
2. objednávku 1000 kusov týchto medailí rozmeru 4 cm balené v bubline v cene 41,50 Sk/ks 
3. znenie úvodného panelu pri vstupe do Radnice i celé znenie panelu 

 
UZNESENIE č. 51/91 



  
 

 
I. SCHVAĽUJE 

1. príspevok mesta na TJ – Jednota – futbal pre žiakov a dorast v výške 20.000,- Kčs 
 
II. UKLADÁ 

1. ved. odd. finančného zabezpečiť prevod prostriedkov na účet TJ – Jednota Rajec 
2. ukladá predsedovi komisie pre mládež a šport aby, dohliadol na to, aby tieto finančné 

prostriedky boli vyčerpané na určitý cieľ 
 
 
UZNESENIE č. 52/91 
 
I. UKLADÁ 

primátorovi mesta 
vypísať súbeh na riešenie využitia PZ v Rajci 

 
 
UZNESENIE č. 53/91 
 
I. DOPORUČUJE 

primátorovi mesta 
vypísať oznam o odpredaji domu na ulici Sládkovičovej aj s pozemkom dražbou 

 
II. UKLADÁ 

vedúcej odd. finančného zabezpečiť odhad na vyššie uvedenú nehnuteľnosť  
           T : 30. 11. 1991 
           Z : p. Bajzíková 
 
UZNESENIE č. 54/91 
 
I. NESÚHLASÍ 

so znížením poplatku za predaj alkoholických nápojov a cigariet p. Foltánovi  Ondrejovi, 
majiteľovi Hotela Kľak  

 
II. ODPÚŠŤA 

p. Ondrejovi Foltánovi  lok. poplatok za rok 1991 a 1992 s podmienkou prevádzkovania 
kina do konca roka 1992 

 
 
UZNESENIE č. 55/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

zrušenie svojpomoci výstavby MsÚ 
 
II. UKLADÁ 

1. vedúcej oddelenia správneho previesť preradenie pracovníkov svojpomocnej výstavby na 
TS – Rajec 

T : 31. 10. 1991 
Z : Ing. Gažová 

2. riaditeľovi TS prijať týchto pracovníkov do stavu od 1. 11. 1991 
UZNESENIE č. 56/91 



  
 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu primátora mesta 
o doporučení Farského úradu v Rajci na Biskupský úrad v Nitre na založenie Cirkevnej 
školy v našom meste  

 
 
UZNESENIE č. 57/91 
 
I. RUŠÍ 

Samostatnú prevádzkáreň MsÚ Rajec dňom 31. 12. 1991 
 
II. ODVOLÁVA 

vedúceho  TK – Veronika Ing. Stanislava Goliera dňom 31. 12. 1991 
 
III.  SCHVAĽUJE 

1. ekon. prenájom Termálneho kúpaliska Veronika Rajec od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1992 Ing. 
Stanislavovi Golierovi 

2. komisiu pre prípravu HZ o ekonomickom prenájme TK v zložení: 
JUDr. Klincová 
p. Bajzíková Daša 
p. Jasenovcová Jana – predseda 
p. Rúčka Emil 
Ing. Rybárik Ján 
Komisia predloží spracovaný materiál primátorovi mesta do 25. 11. 1991 

 
 
UZNESENIE č. 58/91 
 
I. UKLADÁ 

primátorovi mesta, aby vyzval TJ na predloženie návrhu na preinvestovanie 2 miliónov Kčs, 
ktoré boli určené na telovýchovu a šport 

T: 25. 11. 1991 
 
 
UZNESENIE č. 59/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

komisii pre kultúru, mládež, šport a vzdelávanie 30.000,- Kčs na darčeky pre deti z Rajca a 
Šuje vo veku 2 – 10 rokov z príležitosti Mikuláša 

 
II. UKLADÁ 

predsedovi komisie usporiadať akciu podľa pozvánok. 
Deťom sa odovzdajú darčeky na Námestí SNP v Rajci. Neprítomným deťom budú darčeky 
odovzdané v náhradnom termíne. Neprebraté darčeky do stanoveného termínu budú 
odovzdané deťom do Detského domova v Domaniži 

 
 
 
 
UZNESENIE č. 60/91 
 



  
 

I. SCHVAĽUJE 
prevádzkový poriadok skládky pevného domového odpadu a priemyselného odpadu v Šuji  

 
 
UZNESENIE č. 61/90 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o budovaní prístavby ZŠ na ul. Lipová 
 
II. SCHVAĽUJE 

uvoľnenie finančných prostriedkov na vnútorné zariadenie špeciálnej učebne z prostriedkov 
KBV – prístavba ZŠ v rozsahu cca 50.000,- Kčs 

 
III.  UKLADÁ 

primátorovi mesta 
zapísať túto zmenu do stavebného denníka a zabezpečiť dodávku a namontovanie stolov 

 
 
UZNESENIE č. 62/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

Technickým službám mesta rozšírenie činnosti o predaj záhradníckych výrobkov 
 
 
UZNESENIE č. 63/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

rozšírenie verejného osvetlenia ku cintorínu v Šuji 
 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta 
zabezpečiť rozpočet na túto akciu. Dodávku verejného osvetlenia zabezpečiť do konca júna 
1992 
 
 

UZNESENIE č. 64/91 
 

I. SCHVAĽUJE 
odpredaj nehnuteľností p. Bohdalovi Ladislavovi č. popisné 4/606 v Rajci na ul. Štúrovej 
(rabínsky dom) a pozemok navyše 3 m po dĺžke z dvora 
 

II. UKLADÁ 
vedúcej odd. finančného zabezpečiť odhad na vyššie uvedenú nehnuteľnosť 

T: 31. 12. 1991 
 
UZNESENIE č. 65/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

predložené návrhy odmien za I. polrok 1991 poslancom, členom MR a jednotlivým komisiám 
 



  
 

II. SCHVAĽUJE 
vyplatenie týchto odmien tak, ako sú uvedené na priloženom návrhu. Komisia podnikateľskej 
činnosti a správy mestského majetku bude mať odmeny za I. polrok 1991 krátené o 50 % t.j. 
na 600,- Kčs, pretože podľa vyjadrenia jej predsedu p. Bohdala nepracovala tak ako mala. 

III.  UKLADÁ 
vedúcej odd. finančného  
vyplatiť polročné odmeny poslancom a členom MR, členom jednotlivých komisií budú 
odmeny vyplatené podľa rozhodnutia predsedov príslušnej komisie 

 
 
UZNESENIE č. 66/91 
 
I. UKLADÁ 

vedúcej oddelenia finančného na najbližšie zasadnutie MZ predložiť správu o platení 
nájomného z nebytových priestorov, lok. poplatku a poplatku z predaja alkoholických 
nápojov 

 
 
UZNESENIE č. 67/91 
 
I. UKLADÁ 

vedúcemu oddelenia výstavby požiadať OSC o vybudovanie prepustu na ulici S. Chalupku  
 

T: 25. 11. 1991 
 
UZNESENIE č. 68/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

odpredaj prevyšujúcej parcely na ul. Benkovej p. Štefanovi Kavcovi v cene 12,- Sk/m2 
 
 
UZNESENIE č. 69/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

1. kontrolu uznesení od. č. 30/91 – 68/91 
2. informáciu, že mesto  Žilina zastúpené Reštauráciami Žilina do dnešného dňa 27. 11. 

1991 neodovzdalo mestu Rajec Espresso Pri Radnici v cene 4 033 000.- Kčs, ktoré mu 
patrí v zmysle  rozhodnutia OPK 327/1991 zo dňa 7. 10. 1991, ktorým táto PJ nebola 
zaradená do zoznamu PJ určenej na účely prevodu vlastníctva podľa z FZ č. 427/90 Zb. 

 
II. DÔRAZNE ŽIADA 

Mesto Žilinu o urýchlené odovzdanie majetku Espressa pri Radnici nakoľko dva mesiace bol 
dostatočný čas na odovzdanie tohoto majetku mestu Rajec 

 
 
UZNESENIE č. 70/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu – návrh na transformáciu BP Rajec riaditeľa BP p. Pialu vĽubomíra zo dňa 29. 
10. 1991  



  
 

II. RUŠÍ 
Bytový podnik Rajec ako štátny podnik, nakoľko tento bol vyňatý z malej privatizácie a 
ponechaný mestu Rajec ako jeho majetok dňom 31. 12. 1991 

III.  ODVOLÁVA 
dňom 31. 12. 1991 riaditeľa BP p. Pialu Ľubomíra 

 
IV. ZRIAĎUJE 

Bytový podnik mesta Rajec ako mestský podnik na princípe hospodárskej organizácie dňom 
1.1. 1992,  ktorého majetkovú podstatu tvorí majetok bývalého BP + Dom služieb 

 
V. MENUJE 

do funkcie riaditeľa mestského bytového podniku Rajec dňom 1. 1. 1992  p. Pialu Ľubomíra 
 
VI. UKLADÁ 

riaditeľovi BP 
- vykonať inventúru celého majetku ku dňu 31. 11. 1991 včítane Domu služieb a túto 

odsúhlasiť s MsÚ 
 
- spracovať a predložiť na schválenie MsÚ Prevádzkový poriadok Domu služieb 

T: 31. 12. 1991 
 
- spracovať a predložiť kompletné materiály pre registráciu Bytového podniku na 

Krajskom súde v Banskej Bystrici aj jeho registráciu previesť do 15. 1. 1992 
 
VII.   SCHVAĽUJE 

Bytovému podniku v Rajci 
1. dotáciu na plynofikáciu domu na Nádražnej ulici cca 70. tisíc Kčs  
2. dotáciu na najnutnejšiu opravu strechy učiteľskej bytovky na Lipovej ulici cca 10.000,-    

Kčs 
3. schvaľuje do správy BP Rajec majetok podľa vykonanej a odsúhlasenej inventúry 

s MsÚ včítane Domu služieb 
 
 
UZNESENIE č. 71/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu Ing. Emila Zafku o fungovaní TS 
 
II. SCHVAĽUJE 

1. do správy TS  majetok  podľa vykonanej a odsúhlasenej inventúry s MsÚ včítane 
majetku,     ktorý sa do TS prevádza zo Samostatnej prevádzkarne MsÚ a svojpomocnej 
výstavby MsÚ bez majetku, ktorý bol daný do správy EKOTOP-u  a  p.  Štefanovi 
Vysokému 

2. zmenu organizačnej štruktúry a organizačnej schémy a s ním súvisiace zmeny 
organizačného poriadku 

 
III. UKLADÁ 

riaditeľovi TS 
vypracovať delimitačné protokoly na bezplatný prevod 110  lit. smetných nádob na obce 
Rajeckého regiónu, z ktorých doteraz zabezpečovali vývoz a 1 100 litrových kontajnerov pri 
bytovkách na týchto obciach. 

T: 31. 12. 1991 



  
 

UZNESENIE č. 72/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

operačný plán zimnej údržby mesta Rajec 
 
II. UKLADÁ 

riaditeľovi TS zabezpečiť zimnú údržbu mesta v zmysle Operačného plánu ZÚ na rok 1991 – 
1992. Práce za mesto bude preberať Ing. Rybárik Ján 

 
 
UZNESENIE č. 73/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o neúplnom uznesení č. 57/91 o zrušení Samostatnej prevádzkarne MsÚ Rajec zo 
dňa 24. 10. 1991 

 
II. RUŠÍ 

uznesenie č. 57/91 v bode I. 
 
III.  SCHVAĽUJE 

prevedenie časti SP – stavebná výroba a nákladná doprava na Technické služby mesta Rajec 
dňom 1. 1. 1992 
- predmetom prevedenia budú stavebné stroje a zariadenia (DH, V3S, Avia, lešenie, 

miešačka, vibrátor, šal. dielce, stavebný materiál, ktorý nie je upotrebiteľný na  drobné 
úpravy a pod.) 

- pracovníci stav, skupiny a nákladnej dopravy 
 
IV. UKLADÁ 

vedúcemu TK vypracovať delimitačný protokol podľa bodu III. tohto uznesenia 
          T: 31. 12. 1991 
          Z: vedúci TK 
 
V. RUŠÍ 

Samostatnú prevádzkáreň MsÚ v ostatných činnostiach okrem bodu II. tohto uznesenia 
 
 
UZNESENIE č. 74/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

predložený návrh HZ o prenájme TK – Veronika 
 
II. KONŠTATUJE, 

že bol predložený neúplný skreslený ekonomický rozbor, ktorý mal slúžiť ako, jeden 
z pokladov pre vypracovanie HZ 

 
III.  UKLADÁ 

1. komisii schválenej pre prípravu HZ o ekonomickom prenájme TK prepracovať návrh HZ 
. V prepracovanej verzii sa použije správny ekonomický rozbor za január – október 1991 

T: 16. 12. 1991 
Z: predseda komisie 

 
2. doriešiť odstavec VIII. – poistenie budov, osôb, atď., kto znáša poplatok za poistenie 



  
 

3. vedúcemu TK Ing. Stanislavovi Golierovi predložiť správny ekonomický rozbor TK na 
január – október 1991 

T: 6. 12. 1991 
Z: Ing. S. Golier 

 
 
UZNESENIE č. 75/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

 žiadosti na funkciu hlavného kontrolóra 
1. Jandušíková 
2. Lasoková  
3. Sidorová 

 
 
UZNESENIE č. 76/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o platení miestnych poplatkoch 
 
II. KONŠTATUJE, že 

pri porovnaní poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 
s Reštauráciami, súkr. podnikateľmi (napr. Famila, Špánik atď.) a Jednota PJ Šuja je 
očividný rozdiel čo znamená nesprávne priznanie tržby  u týchto a ostatných súkromných 
podnikateľov. 

 
III. UKLADÁ KOMISII 

1. podnikateľskej činnosti a správe mestského majetku vypracovať postup ako pokračovať, 
aby nevznikli tieto úniky (daňové, z poplatkov a iné) 

         T: prvé zastupiteľstvo roku 1992 
Z: p. Bohdal 

 
 
UZNESENIE č. 77/91 
 
I. UKLADÁ 

1. primátorovi mesta zaslať písomnú žiadosť na SZTK, aby finančné prostriedky vo výške 
1,5 milióna Kčs z účtu MsÚ Rajec mohli byť prevedené na účet TJ Jednota – pretože už 
majú právnu subjektivitu. 

T: 6. 12. 1991 
        Z: primátor mesta 

 
2. 0,5 milióna Kčs ponechať na účte  mesta so súhlasom SZTK na zmenu účelovosti na 

vylepšenie športových zariadení v meste. 
 
 
UZNESENIE č. 78/91 
 
I. RUŠÍ 

uznesenie č. 55/91 v bode I. 
 



  
 

II. SCHVAĽUJE 
prevedenie svojpomocnej výstavy MsÚ  do TS Rajec dňom 1. 11. 1991 (§ 250 ZP) 

 
III. UKLADÁ 

1. vedúcej oddelenia finančného a výstavby oddelimitovať na TS skladové zásoby patriace 
svojpomocnej výstavbe a ich fyzické prevedenie do skladu TS. Tieto materiály nebudú 
mestu pri dodávkach prác účtované 

Z: p. Bajzíková 
    Ing. Rybárik 
T: 31. 12. 1991 

 
2. vedúcej oddelenia správneho vypracovať delimitačný protokol na pracovníkov 

prevedenej svojpomocnej výstavby 
T: 15. 12. 1991 

 
3. vedúcej oddelenia finančného a vedúcej oddelenia výstavby oddelimitovať  a fyzicky 

previesť do skladu TS svoje zariadenia a stavebné materiály  z KBV (výťah, mraziaci 
pult, chladiaci pult, dlažba, obklad). Tieto materiály a zariadenia nebudú mestu pri 
dodávkach prác účtované. 

T: 15. 12. 1991 
Z: Ing. Rybárik 
p. Bajzíková 

 
 
UZNESENIE č. 79/91 
 
I. UKLADÁ 

všetkým riaditeľom 
a vedúcej oddelenia správneho MsÚ vykonať inventúry k 30. 11. 1991 
Výsledky inventarizácií predložiť na MsÚ, oddelenie finančné do 18. 12. 1991 
Kompletný materiál inventúr za mesto  spracuje a predloží MZ ved. odd. finančného. 

           T: 15. 1. 1992 
          Z: p. Bajzíková 
 
 

UZNESENIE č. 80/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. úhradu fa č. 4/1991 za výrobu štartovných čísel  na Rajecký maratón vo výške 1.000.- 
Kčs 

2. finančnú čiastku 5.000,- Kčs Cenzuálnemu spolumajiteľstvu Rajec 
 
 
UZNESENIE č. 81/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

vyplatenie ročnej odmeny bývalému riaditeľovi TS Ing. Fraštia vo výške 4.752,- Kčs 
 
 
 
 



  
 

UZNESENIE č. 82/91 
 
I. NEVYHOVUJE 

žiadosti majiteľky reštaurácie Dubová o odpustenie poplatku vo výške 1.120,- Kčs za 
užívanie verejného priestranstva  

 
II. UKLADÁ 

vedúcej oddelenia finančného vymáhať tento nedoplatok 
 
III.  ODPÚŠŤA 

1. za platenie penálov SEZ na základe ich doporučenej žiadosti a vysvetlenia 
2. Ladislavovi Bohdalovi lokalizačný poplatok za rok 1991 

 
IV. SÚHLASÍ 

s odkladom zaplatenia za nehnuteľnosť na ulici Štúrovej č. pop. 4/606 do konca roka 1991 
 
 
UZNESENIE č. 83/91 
 
I. SÚHLASÍ 

1. s odpredajom domu č. p. 95/248, ktorý je v spoluvlastníctve mesta na ulici Hollého za 
úradnú cenu 

2. s odpredajom pozemku pod budovou pošty za úradnú cenu 
 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta 
zabezpečiť odvoz zeminy z dvora vyššie uvedeného domu č. p. 95/248 na verejné pozemky, 
ktorá by sa asanáciou  zničila 

 
 
UZNESENIE č. 84/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. zvýšený príspevok na mesiac  december o 25.000,- Kčs MsKS v Rajci na pokrytie zálohy 
elektrickej energie  

2. ročnú odmenu letopiseckej komisii vo výške 1.500,- Kčs 
 
 
UZNESENIE č. 85/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

ekonomický prenájom Požiarníckej zbrojnice v Rajci manželom Frišovým a manželom 
Wünschovým, všetky podmienky budú uvedené v zmluve 

 
II. UKLADÁ 

zástupkyni primátora vypracovať HZ na ekonomický prenájom Požiarnej zbrojnice  
           T: 15. 1. 1991 
 
 
 
 



  
 

UZNESENIE č. 86/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu primátora mesta o geometrickom zameraní chodníka v Šuji naproti kultúrnemu 
domu. 

 
II. UKLADÁ 

na základe predloženého výkresu geometrického zamerania poslancom za obec Šuja 
zorganizovať brigádu na odstránenie neudržiavaného živého plota, ktorý sa nachádza na 
štátnom pozemku a prekáža chodcom. 

           T: 30. 11. 1991 
 
UZNESENIE č. 87/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

v zmysle uznesenia č. 57/91 III. ekonomický prenájom TK Veronika za 500.000,- Kčs za 
podmienok uvedených v HZ 

 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta a komisii pre prípravu HZ na prenájom TK súbežne s prenajatím TK 
vypísať ponuku na predaj TK a zabezpečiť odhad, reklamu v novinách a televízií 

 
 
UZNESENIE č. 88/91 
 
I. UKLADÁ 

1. poslancom  vypracovať  údaje o  každom  ekonomicky  činnom  občanovi, kde pracoval k 
1. 5. 1991 a  k 30. 11. 1991 

T: 6. 1. 1992 
2. poslancom vypracovať súpis hospodárskych zvierat k 1.1.1992 

T: 6. 1. 1992 
 
 
UZNESENIE č. 89/91 
 
I. UKLADÁ 

obchodno – bytovej preriešiť žiadosť p. Juraja Hrehu o znížení nájomného za užívanie bytu 
 
 
UZNESENIE č. 90/91 
  
I. NEVYHOVUJE 

žiadosti predajne Slovenka Banská Bystrica o odpustenie lokalizačného poplatku 
 
II. UKLADÁ 

vedúcej oddelenia finančného vymáhať tento nedoplatok 
 
 
 
 
 



  
 

UZNESENIE č. 91/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

asanáciu rodinného domu č. 656 na ulici Kostolnej pozemok bude ponechaný pre mesto 
 
 
UZNESENIE č. 92/91 
 
I. TRVÁ 

na pôvodnom uznesení č. 54/91 o neodpustení ani znížení, poplatku za predaj alkoholických 
nápojov a cigariet p. Foltánovi Ondrejovi majiteľovi Hotela Kľak 

 
 
UZNESENIE č. 93/91 
 
I. UKLADÁ 

komisii sociálno-zdravotnej zabezpečiť osobnú návštevu u jubilujúcich občanov vo veku 75, 
80, 85, 90 a viac malou pozornosťou v cene do 40,- Kčs a platnosťou od 1. 1. 1992 

 
 
UZNESENIE č. 94/91 
 
I. UKLADÁ 

riaditeľke MsKS predložiť ročný kompletný rozbor činností 
                           T: najbližšie zasadnutie 
              v januári 1992 
 
 
UZNESENIE č. 95/91 
  
I. BERIE NA VEDOMIE 

návrh športovej komisie na preinvestovanie 0,5 milióna Kčs a na volejbalové ihrisko, 
posilovňu, prípadne bikrosový areál  

 
 
UZNESENIE č. 96/91 
 
I. SCHVAĽUJE 

preinvestovanie 1 milióna Kčs na Polikliniku a Dom vďaky 
 
 
UZNESENIE č. 97/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o výške celoročnej odmeny primátorovi mesta vypočítanej podľa úpravy pre 
poskytovanie odmien funkcionárom  a pracovníkom mesta podľa opatrení Ministerstva 
práce a soc. vecí SR 

 
II. NAVRHUJE 

odmenu 13.606,- Kčs krátiť o 2 % z dôvodu nezrovnalostí zaistených kontrolou Ministerstva 
financií SR týkajúce sa KBV 



  
 

UZNESENIE č. 98/91 
 
I. BERIE NA VEDOMIE  

informáciu primátora o zhoršujúcej sa situácií v oblasti príjmov MsÚ na rok 1992 
 
II. SCHVAĽUJE 

1. základné body príjmovej a výdavkovej časti podľa priloženej správy v zmysle ktorej bude 
postavený rozpočet na rok 1992 

2. základné a nevyhnutné investičné akcie v ktorých sa bude v roku 1992 pokračovať. Ďalšie 
investičné akcie nie je možné započať. Stavebné práce budú prevažne zabezpečované TS, 
SP, Ek. 

 
III.  UKLADÁ 

primátorovi mesta 
zabezpečiť prípravu vyhodnotenia plnenia rozpočtu za rok 1991 a návrh rozpočtu MsÚ na 
rok 1992 do 30. 1. 1992 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


