
UZNESENIA  V  ROKU  1992 
 
 
 
UZNESENIE Č.1/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

predloženú správu i rozpracovanie rôznych variant 
 
II. KONŠTATUJE,  

že varianta II. vyhovuje najlepšie pre členenie obidvoch škôl 
 
III. DOPORUČUJE A ŽIADA 

1. riaditeľa Školskej správy Žilina – predložiť na Ministerstvo školstva, mládeže a športu  
rozčlenenie škôl nasledovne: 
ZŠS – v budove na Kostolnej ulici + nová prístavba na ulici Lipovej 
ZCŠ – v starej budove na Lipovej ulici a v budove Gymnázia 

- pre potrebu organizácie Orol po skončení školského roka 1991/92 uvoľniť budovu 
    Orlovne 

 
2. riaditeľa Školskej správy i zriaďovateľa základnej cirkevnej školy nemeniť pre šk. rok 

1992/93 počty detí, aby nedošlo k zmene počtu tried, čo by mohlo viesť k problémom 
v rozložení škôl. 

 
IV. ŽIADA 

zriaďovateľov obidvoch  škôl o toleranciu pri využívaní spoločných priestorov (telocvične, 
jedálne) na základe dohody 

 
 
UZNESENIE Č.2/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

dodatok Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/91 zo dňa 28. 2. 1991 o miestnych 
poplatkoch nasledovne: 
1. fyzickým a právnickým osobám, ktoré podnikajú na území mesta a majú trvalé bydlisko 

mimo mesta Rajec sa stanovuje lokalizačný poplatok vo výške 20 %. Táto výška platí i 
pre fyzické a právnické osoby podnikajúce na území mesta, ktoré odvod dane zo mzdy 
odvádzajú mimo obvodu Daňového úradu Rajec. 

2. tento dodatok vstupuje do platnosti 15. 2. 1992 
3. lokalizačný poplatok u podnikateľov resp. živnostníkov prevádzajúcich sociálne služby, 

práčovňu, čistiareň sa lokalizačný poplatok odpúšťa 
 
II. UKLADÁ 

vedúcej  oddelenia finančného  
informovať všetkých poplatníkov. Lokalizačný poplatok vymáhať i za voľné uložené – sú ako 
provizórne zariadenia. 

 
     



 
UZNESENIE Č.3/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. úhradu časti nákladov na vývoz jednej 110 litrovej nádoby a to:  
 30,- Kčs na jednu smetnú nádobu v Rajci 

50,- Kčs na jednu smetnú nádobu v Šuji 
2. občan  v Rajci bude platiť 200,-.Kčs  
                 v Šuji bude platiť 180,- Kčs 
3. výška celkovej splátky bude vzájomne odsúhlasená podľa skutočného množstva 

vyvážených a platených nádob občanmi , záloha bude 10.000,- Kčs 
4. smetná nádoba sa bude vyvážať v lete aj v zime 1-krát týždenne 

 
II. ŽIADA 

všetkých občanov, aby si zaobstarali smetnú nádobu, čím by sa zamedzil vznik divokých 
skládok. 

 
 
UZNESENIE Č.4/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE  

1. informáciu primátora o Prístavbe polikliniky, ktorá podľa údajov Ministerstva 
zdravotníctva nebude pre najbližšie roky zaradená medzi stavby financované zo štátneho 
rozpočtu. 

2. rozpočtové náklady pre I. etapu (ukončenie prízemia + 1 poschodia) sú na základe 
harmonogramu   spracovaného   Stavebným   podnikom,   Poliklinikou  a  MsÚ  Rajec  
3,5 mil. Kčs 

 
II. KONŠTATUJE, 

že je potrebné v stavbe pokračovať 
 
III. SCHVAĽUJE 

1. úver na túto stavbu vo výške 3 mil. Kčs  s dĺžkou splátky 10 rokov 
2. prostriedky na túto stavbu MsÚ bude presúvať na Územnú polikliniku Rajec, ktorá bude 

plniť funkciu investora, pričom stavba bude majetkom mesta 
3. po ukončení stavby bude stavba odovzdaná do majetku mesta 

 
 
IV. UKLADÁ 

primátorovi mesta  
požiadať ÚNZ - Žilina o vrátenie do majetku mesta Rajec, nakoľko celú stavbu doteraz i 
odteraz financovalo a bude financovať mesto. Súčasne uzatvoriť zmluvu s územnou 
Poliklinikou Rajec o bezplatnom užívaní prístavby Polikliniky. 

 
 
UZNESENIE Č.5/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. cenu pre zámenu pozemkov medzi mestom a Pavlom Šimkom 100,- Kčs/m2 
2. cenu  pre  odpredaj  pozemkov  pod  garáže  pri  ihrisku  záujemcom  z  Rajca  v  cene 

100,- Kčs/m2 pričom jednému záujemcovi jeden stavebný pozemok na garáž 
3. cenu pre odpredaj pozemku pre budovu Spojov za 200,- Kčs/m2 



4. nadstavenie MK Zakamenica, kde bude zachovaný prejazd bez úhrady mestu 
5. užívanie 2 miestností na 2. poschodí pre Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec bez 

nájomného a úhrady za kúrenie, vodu 
 
 
UZNESENIE Č.6/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

zápis ÚIK o vykonaných inventarizáciách všetkých organizácií k 30. 11. 1991 
 
II. SCHVAĽUJE 

a) vyradenie ZP a PPS podľa ÚIK 
b) odpredaj zapožičaného inventára za obstarávaciu hodnotu 

 
III. UKLADÁ 

oddeleniu finančnému  
zúčtovať  všetky   pohyby,  zistené   pri  fyzických  inventúrach  v  zúčtovacom  období  do 
31. 12. 1991 

 
 
UZNESENIE Č.7/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

Technickým službám Rajec odpredaj vozidiel Š-706 AKVA ŠPZ ZAB 14-49 a V35 ŠPZ ZA 
49-92  

 
II. UKLADÁ 

riaditeľovi TS 
1. na uvedené vozidlá zabezpečiť úradný odhad a predaj uskutočniť formou burzy 
2. rádiostanice typu VR 22-13 ks,   
                          typu ZR 16-1ks,  
     odpredať za cenu dohodou. Získané finančné prostriedky opätovne použiť na nákup    

základných prostriedkov. 
 
 
UZNESENIE Č.8/92  
 
I. VYHOVUJE 

 žiadosti Ivana Mikolku, bytom Žilina, ........................... 
 
II. SCHVAĽUJE 
       vyňatie z bytového fondu chalupu na ul. Komenského č. 255 v Rajci 
 
 
UZNESENIE Č.9/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu riaditeľa TS Ing. Emila Zafku o transformácií Technických služieb mesta Rajec 
 
II. KONŠTATUJE, 

 že za dve hlavné varianty ďalšieho fungovania TS považuje  
1. možnosť – leasing 



2. možnosť – Spoločnosť s ručením obmedzeným 
 
III. UKLADÁ  

1. riaditeľovi TS  
     na najbližšie MZ rozpracovať tieto dva varianty 
2. prednostovi MsÚ  
     zabezpečiť na najbližšie zastupiteľstvo právnika a ekonóma na vysvetlenie niektorých   

sporných otázok a uvedených variant 
 
 
UZNESENIE Č.10/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE   

 informáciu: 
1. o nesprávnych podkladoch na prenájom termálneho kúpaliska 
2. o chýbaní rôznych DKP pri inventúre, ktoré boli bezplatne zapožičané v hodnote 

minimálne 67.500,- Kčs rôznym podnikateľom 
3. nedostatky v účtovnej evidencií – nezaradené do inventúry rôzneho majetku napr. 

minigolf, iné stroje a zariadenia 
 
II. KONŠTATUJE,  

že tieto podklady značne skresľujú predstavu predloženú na schválenie do prenájmu 
 
III. RUŠÍ 

 uznesenie č. 57/91 III. o prenájme termálneho kúpaliska Ing. Stanislavovi Golierovi 
 
IV. SCHVAĽUJE 

 odpredaj Termálneho Kúpaliska Veronika v cene dohodou 
 
V. UKLADÁ  

primátorovi mesta 
1. zabezpečiť po prebratí areálu od Ing. S. Goliera ochranu areálu 
2. zabezpečiť oddelenie DKP, ktoré nebudú predmetom odpredaja a to: auto, zámočnícke a  

zváračske zariadenia, zariadenia kuchyne a pod. 
- auto sa prevádza na Technické služby mesta 
- zámočnícke a zváročske zariadenia – TS alebo odpredaj 
- zariadenia kuchyne budú po oddelení dodané do rekonštruovaného Domova vďaky 

                                                                                                                       T: 10. 2. 1992 
 

 ved. oddelenia finančného pripraviť 
l.  samostratný zoznam majetku ZP, DKP a ostatné ako podklad pre úradný odhad 

                                                                                                                     T: 10. 2. 1992 
 

2. ekonomické zhodnotenie areálu                               
                                 T: 15. 2. 1992 

 
3. zabezpečiť úradný odhad                                                                   

    T: 28. 2. 1992   
 

primátorovi mesta  
pripraviť podmienky odpredaja areálu 

 



vedúcemu oddelenia výstavby 
– pripraviť podklady zhodnotenia areálu 
– pripraviť podklady geodetické 
– zámery mesta na rozvoj turistiky a kúpeľných služieb 

                                                                                                                  T: 31. 1. 1992 
 
 
UZNESENIE Č.11/92  
 
I. BERIE NA VEDOMIE  

kontrolu plnenia uznesení od č. 69/91 – 98/91 
                                                         1/92 – 10/92 
 
II. OPAKOVANE PREROKOVALO  

uznesenie č. 1/92, ktoré bolo dané na vedomie riaditeľom škôl v Rajci na ul. Kostolnej a 
Lipovej, zriaďovateľovi cirkevnej školy, Školskej správe v Žiline Ing. Slávikovi a ostatným 
zainteresovaným a  jednoznačne trvá na pôvodnom navrhovanom riešení. 

 
III. KONŠTATUJE,  

1. že riaditeľ Školskej správy v Žiline Ing. Slávik svojou nerozhodnosťou neprispieva 
k ukľudneniu situácie v meste 

2. že priestorov na rozloženie jednotlivých škôl je dostatok i navyše 
 

IV. NEPOVAŽUJE  
za potrebné robiť prieskum, pretože už bol spracovaný záväzný záujem, ktoré deti budú 
navštevovať základnú cirkevnú školu. Deti, ktoré neboli prihlásené na ZCŠ zostávajú na 
základnej štátnej škole 

 
V. ŽIADA  

rozdeliť rozloženie škôl tak, ako znelo uznesenie č. 1/92, ktoré bolo jednohlasne schválené 
poslancami – zastupiteľmi rôznych strán a hnutí a ktorí poznajú situáciu na školách v meste, 
v ktorom boli zvolení v demokratických voľbách 

 
VI. NAPOMÍNA 

organizátorov mítingu, aby nevyvolávali v meste ďalšie provokácie, urážky a nespokojnosť 
 
 
UZNESENIE Č.12/92 
 
I. URČUJE  

1. termín konania rozborov na MsKS 3. 3. 1992 
           rozborov sa zúčastnia: Ing. Cinková, p. Bajzíková, p. Jasenovcová, p. Stanková, p. Pauko 
 
      2. termín konania rozborov na Bytovom podniku v Rajci dňa 27. 2. 1992       
          rozborov sa zúčastnia: Ing. Rybárik, p. Bajzíková, Ing. Gažová, p. Blunár, p. Mikolková 
 
 
UZNESENIE Č.13/92 
 
I. RUŠÍ 

 uznesenie č. 70/91 v bodoch II., III., IV., V. nové znenie uznesenia je 
 



II. RUŠÍ 
Bytový podnik Rajec ako štátny podnik dňom 31. 1. 1992 

 
III. ODVOLÁVA  

dňom 31. 1. 1992 riaditeľa BP 
 
IV. ZRIAĎUJE  

Bytový podnik mesta Rajec ako mestský podnik dňom 1. 2. 1992 
 
V. MENUJE  

do funkcie riaditeľa Bytového podniku mesta Rajec p. Ľubomíra Pialu dňom 1. 2. 1992 
 
VI. KONŠTATUJE, 

že zmeny dátumu je nutné zmeniť z titulu zápisu do Obchodného registra na Okresnom súde 
v Banskej Bystrici, ktorý už registráciu BP mesta Rajec uskutočnil týmito dátumami  

 
 
UZNESENIE Č.14/92 
 
I. RUŠÍ  

uznesenie č. 77/91 
 
II. SCHVAĽUJE  

použitie finančných prostriedkov na začatie budovania telocvične – športovej haly 
 

III. UKLADÁ  
primátorovi mesta  
rokovať v predmetnej veci so Slovenským združením telesnej kultúry Bratislava  
                          Termín: III/92 
 
V prípade súhlasu SZTK Bratislava zadať predbežné štúdie na osadenie telocvične.       

 
 
UZNESENIE Č.15/92  
 
I. SCHVAĽUJE   

l. ďalšie fungovanie Technických služieb Rajec ako spoločnosť s ručením obmedzeným  
dňom jej zaregistrovania 

 
      2. komisiu v zložení: Ing. Cinková -predseda 
                                        Ing. Zafka Emil        
                                        Ing. Židek Štefan 
                                        JUDr. Klincová 
                                        p. Blunár 
 

dopracuje návrh zmluvy, ktorá bude predložená na odborné posúdenie a valnej hromade, 
na ktorej bude schválená 

 
II. UKLADÁ  

súčasne komisii zabezpečiť prípravu všetkých materiálov potrebných pre zrušenie starej 
organizácie a zaregistrovanie novej organizácie 



UZNESENIE Č.16/92 
 
I. SCHVAĽUJE  

použitie mzdových taríf v TSMR v zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 23. 12. 1991 o 
stanovení minimálnych mzdových taríf so spiatočnou platnosťou 

 
 
UZNESENIE Č.17/92 
 
I. SCHVAĽUJE  

odpredaj TK - Veronika prostredníctvom Konzultačnej a realitnej kancelária TIP za 
podmienok uvedených v zmluve o obstaraní  predaja  veci uzavretou medzi MsÚ Rajec a 
realitnou kanceláriou TIP 

 
II. UKLADÁ  

primátorovi mesta  
po odovzdaní tržného ocenenia zvolať MR a realitnú kanceláriu TIP a stanoviť minimálnu 
výšku kúpnej ceny písomnou formou 

                                                 T: do 10 dní po odovzdaní tržného ocenenia 
 
 
UZNESENIE Č.18/92 
 
I. SCHVAĽUJE  

plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta Rajec za rok 1991 
 
II. SCHVAĽUJE  

1. rozpočet na rok 1992 v príjmovej časti  
2. rozpočet mesta vo výdavkovej časti na rok 1992 (s dodatkami, ktoré sú uvedené 

v zápisnici) 
 

 
UZNESENIE Č.19/92  
 
I. SCHVAĽUJE  

vyňatie z bytového fondu chalupu na ul. Šafarikovej č. p. 601/7 v Rajci žiadateľke Rybárovej 
Marte za účelom podnikania - zriadenie Modránskej vinárne 

 
II. UKLADÁ  

l. komisii KOVP uložiť žiadateľke finančný postih (ktorý komisia určí) pre nedodržanie 
podmienok postupu zriadenia Modranskej vinárne         

2. vedúcej oddelenia finančného vymáhať tento finančný postih 
                                                                                                                    T: 10. 3. 1992 
 
 
UZNESENIE Č.20/92 
 
I. SCHVAĽUJE  

zníženie poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov hotelu Kľak p. 
Ondrejovi Foltánovi z 10 % na 8 % pre rok 1992 z dôvodu vynaložených zvýšených 
nákladov pri sprevádzkovaní kina 



UZNESENIE Č.21/92 
 
I. SCHVAĽUJE  

odmeny členom Rady, Mestského zastupiteľstva, Komisií a ZPOZ-u podľa rozpisu 
 

II. UKLADÁ  
vedúcej oddelenia finančného  
vyplatenie odmien vo februárovej výplate 

       Zodpovedná: Bajzíková                            Termín: III/92 
 
 
UZNESENIE Č.22/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE  

informáciu poslancov zo Šuje, že pozemok cintorína v Šuji bol zakúpený občanmi Šuje 
 

II. URČUJE  
poplatok za jedno hrobové miesto v Šuji vo výške 50,- Kčs na 5 rokov, čo je doba 
schváleného prenájmu p. Vysokému Štefanovi, z toho poplatku bude p. Vysoký hradiť: 
- alikvotnú čiastku na spotrebu vody na cintoríne (80 % spotreby vody) 20 % uhradí      

z poplatku za použitie Domu smútku pri pohrebe 
- administratíva spravovania cintorína  

           Kosenie cintorína budú občania zabezpečovať sami. 
          Odvoz smetí bude hradiť mesto. 

Údržbu oplotenia a chodníkov budú zabezpečovať občania. Čistenie chodníkov pri dome 
smútku zabezpečuje p. Vysoký, vrátane zimného čistenia pred pohrebom z poplatku za 
užívanie domu smútku pri pohrebe. 
Správca domu smútku bude viesť evidenciu použitia Domu smútku v Šuji (pohreby, sv. omše) 
Podľa počtu týchto obradov alikvotnú čiastku hradí p. Vysoký za potreby, alikvotnú čiastku 
za sv. omše mesto.               
 

III. ŽIADA  
p. Vysokého vrátiť doterajším platičom za hrobové miesta v Šuji poplatky tak, aby zostalo 
len 50,- Kčs podľa bodu II. tohoto uznesenia. 

 
 
UZNESENIE Č.23/92 
 
I. VYHOVUJE 

 žiadosti občanov 
 Buček Jozef ul. Partizánska č. 900, Rajec 

       Turzo Jozef ul. Partizánska č. 898, Rajec 
       Blunár Anton ul. Partizánska č. 899, Rajec 

o odpredaj pozemkov za ich rodinnými domami 
 
II. SCHVAĽUJE  

odpredaj pozemkov za cenu 6,- Kčs/m2, za akú im pozemky boli vyvlastnené. Poplatky 
z prevodu nehnuteľností znášajú nadobúdatelia. 

 
 



UZNESENIE Č.24/92 
 
I. SCHVAĽUJE  

l. odpredaj pozemkov pod privatizované obchody na námestí ZDROJ, Predajňa mäsa -  
údeniny (v cene 200,- Kčs/m2 vydražiteľom) 

 
2. odpredaj polovice parcely č. 49 o výmere 169 m2 vedenej v evidencii nehnuteľnosti kat.   

územia Rajec pre Ing, Jozefa Čerňanského a manž. Máriu rod. Blunárovú, bytom Žilina 
................, za kúpnu cenu 100,- Kčs za 1m2 

 
3. odpredaj domu č. 696 parcely č. 282 a 284 o rozlohe 378 m2 na ulici Sládkovičovej 

Dubcovi Ivanovi, nar........... Bytom Rajec ..................  za cenu dohodou 70.000,- Kčs 
Podpísanie  kúpno-predajnej   zmluvy  až   po  uhradení  príslušnej  sumy  najneskôr do 
1. 5. 1992 

 
4. schvaľuje predaj, spoluvlastníctvo podielu nehnuteľnosti domu a parcely starých 

zberných surovín d. č. 248/95 ul. Hollého, cena podľa úradného odhadu 
Pozemok č.1194 o rozlohe 144 m2 

Ďalšie podmienky: a) asanáciu vykonávajú Tech. služby 
                               b) zeminu z dvora odvezie mesto 
 

II. SÚHLASÍ  
pri odpredaji domu č. 696 na ul. Sládkovičovej v prípade nesúhlasu odkúpenia p. Dubcom 
Ivanom za cenu odhadom, ísť s cenou na 70.000,- Kčs 

 
 
UZNESENIE Č.25/92  
 
I. SCHVAĽUJE  

zakomponovanie valorizačného príplatku k základnému platu pracovníkov MsÚ a ním 
riadených organizácií (vrátane primátora, zástupcu primátora a hl. kontrolóra) 

 
 
UZNESENIE Č.26/92 
 
I. ODVOLÁVA  

z komisie pre kultúru, mládež, šport a vzdelávanie člena Antona Koledu a Ing. Emila Zafku, 
ktorí sa pre svoje pracovné zaneprázdnenie nemôžu venovať práci v komisii 

 
II. SCHVAĽUJE  

za člena uvedenej komisie Joneka Bohdana 
 
 
UZNESENIE Č.27/92  
 
I. SCHVAĽUJE  

odpustenie 50 % z lokalizačného poplatku Slovenskému zväzu chovateľov v Rajci 
                                           
 



UZNESENIE Č.28/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE  
      vyhodnotenie plnenia uznesení od č. 11/92 - 27/92 
 
 
UZNESENIE Č.29/92 
 
I. ODVOLÁVA  

Emíliu Veselú z funkcie mestského pokladníka z dôvodu zmeny pracovného zaradenia -
finančné oddelenie MsÚ 
Ľudmilu Koledovú z funkcie zástupcu mestského pokladníka, tohoto času na materskej 
dovolenke 
 

II. SCHVAĽUJE 
Ing. Žofiu Kostolnú do funkcie mestského pokladníka 
Annu Brezániovú do funkcie zástupcu mestského pokladníka 
Annu Brezániovú za členku sociálno-zdravotnej komisie 

                                                    
 

UZNESENIE Č.30/92 
 
I. SCHVAĽUJE  

1. rozbory organizácií MsKS, TS, BP za rok 1991 
2. - vyplatiť ročnú odmenu za rok 1991 riaditeľovi Bytového podniku vo výške 30 %  

tarifnej ročnej mzdy 
- vyplatiť polročnú odmenu za rok 1991 riaditeľke MsKS vo výške 30 % tarifnej ročnej 

mzdy, nakoľko polročná záloha bola Mestským zastupiteľstvom schválená 
- vyplatiť riaditeľovi Technických služieb  odmenu vo výške 30 % tarifnej mzdy za 

mesiac november, december 1991 
3. riaditeľovi Bytového podniku Rajec na rok 1992 tieto ukazovatele hmotnej  

zainteresovanosti: 
 

a) z výnosu predaných nepotrebných ZP a PPS z Domu služieb a nájomného Domu 
služieb zakúpiť prostriedky výpočtovej techniky a zabezpečiť spracovanie 
ekonomických informácií a vykonávanie údržby Domu služieb. Ďalšie prostriedky 
získané z odpredaja využiť po konzultácii s MsÚ na generálnu opravu.   

 T: rok 1992 
 

b) dodržať hospodársky výsledok stanovený finančným plánom na rok 1992, ktorý bude 
predložený MsÚ na schválenie  

                              T: rok 1992 
 

c) spracovať zásady pre odpredaj mestských bytov   
    T: apríl 1992 

 
d) zabezpečiť plynofikáciu bytovky na ul. 1. mája 

 T: august 1992 
 

e) v prípade realizácie teplofikácie sídliska SEVER spolupracovať na realizácii   
       T: rok 1992 

 



f) predložiť návrh ďalšieho fungovania Bytového podniku  
                   T: jún 1992 

 
g) v prípade, že bude poskytnutá dotácia na zateplenie bytov, túto zrealizovať 

 T: rok 1992 
 

Schvaľuje odmenu pre rok 1992 vo výške 30 % z ročnej tarifnej mzdy pri splnení 
uvedených ukazovateľov. 

 
4. riaditeľke MsKS na rok 1992 tieto ukazovatele hmotnej zainteresovanosti: 

a) zabezpečiť odovzdanie knihy o Rajci do tlače 
          T: do 30. 6. 1992 

b) zabezpečovať výstavy vo výstavných priestoroch s mesačnou obmenou  
   T: priebežne mesačne 

c) príprava priestorov a depozitára Múzea mesta Rajec.  
       T: rok 1992 

d) zabezpečovať kultúrne podujatia podľa spoločensky významných výročí  
       T: rok 1992 

e) spolupracovať na príprave osláv 800 rokov mesta Rajec 
 

Schvaľuje odmenu na rok 1992 vo výške 30 % z ročnej tarifnej mzdy pri splnení 
uvedených ukazovateľov. 

 
 
UZNESENIE Č.31/92 
 
I. SCHVAĽUJE  

navrhnuté ceny komisiou a zoznamy nepotrebných ZP, PPS nachádzajúcich sa v Dome 
služieb určených na odpredaj a zoznam fyzicky a morálne opotrebovaných ZP a PPS 
v Dome služieb, určených na vyradenie. Tieto zoznamy vypracovala komisia, menovaná 
primátorom mesta v zložení: Ing. Gažová, Piala, Sidorová, Bajzíková. 
 

II. UKLADÁ  
vedúcej oddelenia finančného  
zabezpečiť zverejnenie zoznamu  vecí, ktoré nezakúpia nájomníci v Dome služieb a sú 
v zozname.  

      T: máj 1992 
 
UZNESENIE Č.32/92 
 
I. SCHVAĽUJE  

1. koncepciu požiarnej ochrany mesta  
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/92 mesta Rajec – Požiarny poriadok mesta 
 

II. UKLADÁ  
vedúcej odd. správneho – Ing. Gažovej 

1. zverejniť Požiarny poriadok mesta v meste 
2. oznámiť organizáciám v meste povinnosť poskytnúť techniku a ľudí pri všeobecnom   

ohrození za odplatu 
3. uzavrieť s Požiarnym zborom Korasan zmluvu o výchove a spoločnej koordinácii  

požiarnej ochrany s dobrovoľnými požiarníkmi    
    T: apríl 1992 



UZNESENIE Č.33/92 
 
I. SCHVAĽUJE  

1. zriadenie Mestského múzea v Rajci, ktoré bude organizačne po MsKS v budove    
Mestského pivovaru 

2. zvýšenie mesačného príspevku MsKS (10 tis. Kčs) 
a) na prijatie pracovníka pripravujúceho múzeum 
b) mesačne na nákup kníh cca 4-5 tis. Kč 
c) stavebné úpravy (drobné) uhradí priamo mesto 

 
II. ŽIADA  

Ing. arch. Ferdinanda Bučka z ObÚŽ Rajec - posúdiť stav budovy, navrhnúť nevyhnutné 
úpravy a spracovať dispozíciu MÚZEA 

 
III. DOPORUČUJE  

pre rozbeh múzea v 1 - 2 miestnostiach zabezpečiť reklamnú expozíciu výrobkov Rajeckých 
podnikov, z čoho by bola financovaná minimálne prevádzka už od leta ako reklama 
výrobcov 

 
IV. UKLADÁ  

riaditeľke MsKS 
a) pracovať na príprave múzea a zabezpečiť riadnu evidenciu zbierkových fondov, aby 

nedošlo k ich znehodnoteniu stratou, predajom atď. ako v minulosti 
b) pripravovať depozitár 
c) spolupracovať s nezávislou iniciatívou pre založenie fondu (nadácie) 
d) pri nákupe nových kníh zverejňovať názvy vybraných titulov v mesačníku Rajčan 

 
 
UZNESENIE Č.34/92 
 
I. SCHVAĽUJE  

v zmysle zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. par. 11, odst. 3, 
písmeno i, vklad mesta do spoločnosti – SUMER  s.  r. o. vo výške časti majetkovej podstaty 
Technických služieb, podľa ocenenia úradným odhadcom 

II. DOPORUČUJE  
primátorovi mesta  
hlasovať za schválenie spoločenskej zmluvy 

 
III. UKLADÁ 

1. vedúcej oddelenia finančného  
     zabezpečiť ocenenie Technických služieb úradným odhadcom              

     T:  ihneď 
2. komisii pre zhotovenie spoločenskej zmluvy a riaditeľovi TS doplniť túto o:  

a) zriadenie dozornej rady  
b) delenie zisku 70:30 
c) terajší pracovníci Technických služieb  musia mať             

    T: apríl 1992 
 
IV. PREVÁDZA  

Technické služby na spoločnosť s. r. o. – SUMER dňom zaregistrovania 
 
 



UZNESENIE Č.35/92 
 
I. VYHOVUJE  

žiadosti Alžbety Šimkovej, bytom ................, Rajec  
 
II. SCHVAĽUJE  

vyňatie z bytového fondu domu na ul. Hollého č. 244/91 
 
 
UZNESENIE Č.36/92 
 
I. SCHVAĽUJE  

prenájom pozemku pri ZŤS VINUTA p. Ivanovi Vrtaňovi, ul. Obr. mieru 402, Rajec za 
účelom zriadenia Autobazáru s občerstvením 

 
II. UKLADÁ  

komisii pre výstavbu a životné prostredie prešetriť žiadosti o výstavbu garáží. 
Na základe šetrenia komisie táto doporučí alebo zamietne odpredaj pozemku pod výstavbu 
garáží jednotlivým žiadateľom 

 
 
UZNESENIE Č.37/92  
 
I. TRVÁ  

na pôvodnom uznesení č. 24/92 II 
 
II. NESÚHLASÍ  

s vyplatením nákladov na pohreb nebohej p. Židekovej, naposledy bytom Rajec, .................., 
pánu Hajstrovi, pretože menovaný doteraz bezplatne užíval záhradku a priestory pri dome 
využíval na skladovanie materiálu                                           

 
   
UZNESENIE Č.38/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

miestnosť  pre vykonávanie  sobášnych obradov nachádzajúcu sa v Radnici, Námestie SNP 
č. 1/1, 015 01 Rajec 

 
UZNESENIE Č.39/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

architekta mesta Rajec – Ing. arch. Ferdinanda Bučka 
  
 
UZNESENIE Č.40/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE  

politickú príslušnosť poslancov Mestského zastupiteľstva 
 
 



UZNESENIE Č. 41/92 
 
I. SCHVAĽUJE  

odpredaj Termálneho kúpaliska – Veronika spoločnosti s. r. o. TIME v cene 36 mil. Kčs 
v polročných splátkach – 6 mil. Kčs 

 
 
UZNESENIE Č.42/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

zmenu využitia nástupného priestranstva ku areálu TK (priestor medzi ulicami Lipová – 
Hollého – Bystrická) o rozlohe 1,3 ha na výstavbu podnikateľských rodinných domov vyššej 
kategórie 
  

II. URČUJE  
názov: Obytno-podnikateľská zóna Rajec – Sever 

 
III. SCHVAĽUJE  

cene pre predaj pozemkov pre výstavbu obytno-podnikateľských domov 300,- Kč/m2 

 
IV. UKLADÁ  

primátorovi mesta  
zabezpečiť vypracovanie štúdie na celý priestor, po konzultáciách a usmerneniach ObÚŽP 
Ing. arch. Bučkom - súťažou (BCI, CONSULT, PS – Stavomontáže) 

                                                                                               T: IV. - VI. 1992 
 
 
UZNESENIE Č.43/92 
 
I. URČUJE  

1. pre konanie volieb do FZ a SNR v dňoch 5. - 6. júna 1992 
a) päť volebných okrskov a to nasledovne: 

okrsok č. 1 RAJEC – SEVER   
volebná miestnosť: MsKS - ulice : Hollého - bytovky 

                                                              Jabloňová 
                                                              Javorová 
                                                              Lipová 
                                                              Orgovánová 
                                                              Ružová 
                                                              Smreková 

 
okrsok č. 2 RAJEC – VÝCHOD  
volebná miestnosť: MŠ - Obrancov mieru 

                       ulice: 1.mája 
  Fučíková 

                                     Hurbanova 
                                    Jánošíková 
                                    Krivín 
                                   Moyzesova 
                                   Nádražná 
                                   Obrancov mieru 
                                   Sama Chalúpku 



                                  Záhradnícka 
 

okrsok č. 3 RAJEC – ZÁPAD  
volebná miestnosť: ZŠ ul. Kostolná - ulice: Bielisko 

                                       Bystrická 
   Hollého - rod. d. 
   Hviezdoslavova 
  Kostolná 

      Kmeťova 
  Kollárova 
  Komenského 
  M. R. Štefánika 
  Nádražná - západ 
  od Rajčanky 
  Námestie SNP 
  Partizánska 1/10,134/143 
  Švermova 
  Sládkovičova 
  Vojtova 
 Šafarikova 
 Zakamenica 
 Športová 
 Štúrova 

 
okrsok č. 4 RAJEC – JUH  
volebná miestnosť: MŠ Juh – ulice: Alexyho 

            Benkova 
  Frívaldského 
  Fullova 
 Haškova 
 Janka Kráľa 
 Jilemnického 

      Mudrochova 
 Nerudova 

                                    Partizánska od Juhu po Šmermovu 
                                    Pri Rajčanke 

Plávkova 
Slottova 

 
okrsok č. 5 RAJEC – ŠUJA 
volebná miestnosť: kultúrny dom 
 
b/ priestory na úpravu hlasovacích lístkov (plenty) budú rozdelené takto: 

            okrsok č. 1 – 3 
            okrsok č. 2 – 3 
            okrsok č. 3 – 3 
            okrsok č. 4 – 3 

okrsok č. 5 – 1 
            Spolu          13 
 
3. zapisovateľov do okrskových volebných komisií takto: 

okrsok č. 1 - Galková Danka, ................. 



okrsok č. 2 - Veselá Emília, ............................................... 
okrsok č. 3 - Jančovičová Júlia, ...................................................... 
okrsok č. 4 - Brezániová Anna, ......................................... 
okrsok č. 5 - Cinková Mária, ................................................ 
Náhradníci: Ing. Kostolná Žofia, narodená .......................................... 

                         Pekarová Anastázia, narodená ............................................... 
 
II. STANOVUJE  

vzhľadom k väčšiemu počtu voličov v okrskoch č. 1, 2, 3, 4 čas volieb na : 
5. 6. 1992 od 13.00 do 22.00 hod 
6. 6. 1992  od  6.00  do 14.00 hod 

 
           v časti mesta – Šuja bude čas volieb: 
            5. 6. 1992 od 14.00 do 22.00 hod 

6. 6. 1992 od   7.00 do 14.00 hod 
 

III. SCHVÁLILO  
v prípade, že si politické strany nenahlásia členov do okrskových komisií, týchto 
náhradníkov: Ján Frivaldský 

                             MUDr. Radmila Jáňová 
                            Bohdan Jonek 
                            Anna Miedzgová 
                           Katarína Michelová 
                           Eva Šamalíková 
                           Ján Uhlárik 
 
 
UZNESENIE Č.44/92 
 
I. KONŠTATUJE, 

 že sociálne zabezpečenie vyžaduje komplexné riešenie 
 
II. UKLADÁ  

komisii sociálno-zdravotnej a primátorovi mesta  
vypracovať komplexné riešenie sociálnej starostlivosti o občanov mesta a predložiť 
Mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie 

                    Z: MUDr. Rybárik, RNDr. Židek 
                                                                T: 30. 6. 1992 
 
 
UZNESENIE Č.45/92 
 
I. NEVYHOVUJE  

žiadosti RNDr. Jaroslava Pechu. Žiadosť je priložená k zápisnici. 
 
 
UZNESENIE Č.46/92 
 
I. SCHVAĽUJE        

1. dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/91 o miestnych poplatkoch mesta Rajec    
s týmito úpravami:  



      u paragrafu 11 čl. 3 – sadzba poplatku je najviac 20.000,- Kčs ročne – zmeniť na    
10.000,- Kčs ročne  
u paragrafu 12  čl. 3 – sadzba  poplatku  je najviac 1.000,- Kčs – zmeniť – je najviac 
500,- Kčs a za predajný automat obsahujúci najviac 10 druhov… 
2.000,- Kčs zmeniť na 1.000,- Kčs 

2. doplnenie VZN č. 4/91 zo dňa 31. mája 1991 o trhovom poriadku v meste Rajec: 
            v odstavci - na trhoch je zakázané predávať 

o bod f/ v znení: 
Na trhoch je zakázané predávať alkoholické nápoje v akejkoľvek forme. Zákaz sa 
nevzťahuje na mimoriadne udalosti (Jarmok, atď.), kedy musí byť vydané povolenie na 
predaj z MsÚ. 

 
 
UZNESENIE Č.47/92 
 
I. SCHVÁLILO 

odpredaj parcely č. 1499 EN katastrálneho územia Rajec žiadateľovi Pavlovi Fraštiovi, 
bytom Rajec, ......................za cenu 12,- Kčs/m2 

 
II. UKLADÁ 

predsedovi stavebnej komisie p. Blunárovi   
pred uzavretím kúpno-predajnej zmluvy pohovoriť s kupujúcim. Po obdržaní vyjadrenia od 
predsedu stavebnej komisie sa podpíše odpredaj                         

                                    T: V. - VI. 1992 
 
 
UZNESENIE Č.48/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

odpredaj pozemku žiadateľovi p. Jozefovi a Gizele Pauliny, bytom Rajec, .................... za 
cenu 1,- Kčs/m2. Poplatky z prevodu nehnuteľnosti bude platiť kupujúci. 

 
 
UZNESENIE Č.49/92 
I. STANOVUJE  

tieto hodiny na zásobovanie súkromných obchodov zo dvora (dvor p. Korčeka, p. Baránka, 
p. Rolinca, atď.)  od 5.00 – 18.00 hod 

 
II. UKLADÁ 

1. vedúcej oddelenia správneho  
     oboznámiť pracovníkov všetkých obchodov s týmto rozhodnutím Mestského zastupiteľstva               
                  T: ihneď 

 
2. vedúcemu oddelenia výstavby  

zabezpečiť značenie – Zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou - dopravnej obsluhe vjazd 
povolený a zásobovanie od 5.00 do 18.00 hod.    

           T: ihneď 
 
 



UZNESENIE Č.50/92  
 
I. SCHVAĽUJE 

zákaz predaja rozlievaných alkoholických nápojov a vína v bufete v Dome služieb, ktorý 
tohoto času prevádzkuje p. Rajčan. Výnimku tvorí pivo k jedlu. 

 
II. UKLADÁ 

vedúcej oddelenia finančného  
o opätovné vyzvanie p. Rajčana na vyhotovenie priznania a zaplatenie poplatku z predaja 
alkoholických nápojov za rok 1991 a rok 1992 doteraz. 
 

 
UZNESENIE Č. 51/92 
 
I. KONŠTATUJE, 
       že na stretnutí zúčastnených nikto z prítomných nespochybňuje prihlášky do CZŠ 
 
II. ODMIETA 
       spoločne so zriaďovateľom CZŠ, školskou radou ul. Kostolná ďalší prieskum o zriadenie   

CZŠ, pretože pôvodné prihlášky považujú za objektívny prieskum, lebo bol vykonaný 
v zmysle Vyhlášky MŠMŠ č. 536/90 Zb. 

 
III. SÚHLASÍ 

1. s variantou IV. rozloženia škôl, ak bude podľa nej základná cirkevná škola zriadená 
     V opačnom prípade trvá na pôvodnom uznesení MZ č. 1 a 11/92. 

 
           Varianta č. IV. 

a) Základná štátna škola v budove na Lipovej ulici 
b) Základná cirkevná škola : budova Gymnázia a budova ZŠ Kostolná  
c) Gymnázium v prístavbe ZŠ Lipová 

 
2. Ak nebude CZŠ zriadená v navrhovanom termíne, trvá na pôvodnom uznesení. 

                                                                       
IV. SCHVAĽUJE  

uvoľnenie finančných prostriedkov do výšky 500.000.- Kčs na zabezpečenie presťahovania a 
vybavenia Gymnázia v prístavbe ZŠ ul. Lipová (odborné učebne) 

 
V. UKLADÁ 

primátorovi mesta  
dohodnúť v zmysle tohoto uznesenia spôsob a postup zabezpečenia fungovania všetkých škôl 
v Rajci s ich riaditeľmi                          

               T: 15. 5. 1992 
 
 
UZNESENIA Č.52/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

zabezpečenie vytvorenia takých podmienok, aby boli splnené požiadavky Gymnázia zo dňa 
5. 5. 1992 
a) v roku 1992 vypracovať projektovú dokumentáciu 
b) realizácia stavby podľa PD v roku 1993 v objeme cca 3 mil. Kčs 

 



 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta 
zabezpečiť vypracovanie PD podľa vzájomnej dohody medzi vedením Gymnázia a mestom 
Rajec 
Pri vypracovaní dohody je nutné brať do úvahy prísľub vedenia ZŠ Lipová – o poskytnutí 
priestorov.                                                                

  T: PD rok 1992, realizácia rok 1993 
III. ŽIADA 

Školské správy Žilina a Banská Bystrica v prípade varianty IV. 
1. previesť bezplatným prevodom základnej cirkevnej škole kompletne všetok nábytok a  

zariadenie ZŠ ul. Kostolná 
2. Základnej cirkevnej škole previezť bezplatným prevodom nábytok a zariadenie 

z prístavby ZŠ ul. Lipová, pretože tam sa presťahuje Gymnázium 
3. vybavenie telocvične Gymnázia previezť bezplatným prevodom ZCŠ,  pretože 

Gymnázium bude mať vybavenie telocvične ZŠ ul. Lipová 
4. v prípade nerealizácie varianty IV., ale realizácie varianty II. zostáva všetko na svojom 

pôvodnom mieste 
5. riaditeľov školskej správy Žilina, Banská Bystrica a zriaďovateľa ZCŠ tolerantne 

pristupovať k dohode o rozdelení všetkého majetku 
 

 
UZNESENIE Č.53/92 
 
I. VYHOVUJE 

žiadosti  MUDr. Jozefa Kalužaya, trvalým bytom Rajec ............... – o vyňatie z bytového 
fondu domu na ul. Jánošíkovej č. 217, parc. číslo 445. 

 
 
UZNESENIE Č. 54/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. do funkcie hlavného kontrolóra Ing. PUTERU Jána dňom 1. 7.1992 
2. plat hlavnému kontrolórovi vo výške Kčs 5.500,- 

 
 
UZNESENIE Č.55/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE  

1. vyhodnotenie plnenia uznesení od č. 28/92 – 53/92 
2. správu o vyhodnotení plnenia volebných úloh vyplývajúcich zo zákonov o voľbách do FZ 

a SNR 
 
II. KONŠTATUJE, 

že úlohy boli splnené 
 
 
UZNESENIE Č. 56/92 
 
I. SCHVAĽUJE  

Zásady hospodárenia mesta Rajec. 
 



II. UKLADÁ 
zástupkyni primátora Ing. Cinkovej  
doplniť tieto o schválené dodatky (výška preddavku max. 50 % dodávanej práce alebo 
služieb, doplnenie pokladne na 3.000,- Kčs a iné drobné úpravy). Takto doplnené 
odkopírovať a v zmenšenom formáte rozposlať všetkým poslancom a členom finančnej 
komisie.                                           

   T: 30. 6. 1992 
 
UZNESENIE Č.57/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE, 

1. že bol vypracovaný Generel plynofikácie mesta Rajec i jeho prímestskej časti Šuje 
2. prehlásenie časti občanov Šuje (49 rodinných domov) o vážnom záujme plynofikovať 

svoje rodinné domy v rokoch 1994-1995 
 
II. SCHVAĽUJE 

1. Generel plynofikácie 
2. po vyjadrení Stredoslovenských plyn. závodov a vypracovaní PD realizáciu v roku 1993 

 
III. ŽIADA  

Stredoslovenské plynárenské závody 
1. schváliť generel plynofikácie 
2. posúdiť v genereli plynofikáciu i do pálenice 

 
IV. UKLADÁ 

primátorovi mesta  
po splnení bodu III. vypracovať PD 

                              T: rok 1992 
 
UZNESENIE Č.58/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

výsledky súťaže  riešenia Obytno-podnikateľskej zóny Rajec - Sever zo dňa 4. 6. 1992 
(zasadnutie stavebnej komisie) 

 
II. SCHVAĽUJE 

výsledky súťaže a potvrdzuje ďalšie pokračovanie v projektovaní a realizácii celého 
komplexu. Víťazom súťaže je firma CONSULT Bratislava. Pozemky v cene 300,- Kčs/m2 
(Uznesenie MZ č. 42/92 zo dňa 14. 4. 1992) budú odpredané firme CONSULT, ktorá cenu 
pozemkov nesmie zvýšiť. Nových majiteľov bude schvaľovať mesto. 

 
 
UZNESENIE Č. 59/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

zámer a realizáciu  rekonštrukcie  jednoizbových bytov  v  podkroví bytovky  č. 430  na  ul. 
1. mája v rozpočtovom náklade cca 1,2 mil. Kčs 

 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta  
pokračovať v príprave a výstavbe                  

       T: rok 1992 



UZNESENIE Č. 60/92 
 
I. ŽIADA 

p. Vysokého o predloženie kalkulácie na všetky poskytované cintorínske služby v Rajci i 
v Šuji.                                                                                    

          T: do 30. 6. 1992 
 
UZNESENIE Č. 61/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

postup transformácie TS 
 
II. STANOVUJE 

komisiu pre prípravu návrhu ďalšej možnosti fungovania TS v zložení: 
1. Ing. Cinková 
2. Ing. Zafka 
3. Ing. Rybár 
4. Ing. Chodelková 
5. Ing. Židek 
6. p. Blunár 

 
III. UKLADÁ 

komisii predložiť návrh ďalšieho fungovania a návrh zmluvy           
               T: 30. 6. 1992 

 
 
UZNESENIE Č. 62/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE A POTVRDZUJE, 

že na MZ 24. 3. 1992 bol vznesený diskusný príspevok p. Špánikovej, že:  
1. pri kalkulácii pre vývoz domového odpadu vychádza na r. 1992 zisk 700.000,- Kčs 
3. ináč sa malo postupovať pri transformácii 
4. väčší dôraz na ekonomické prepočty 
5. požadovala doplniť niektoré náležitosti spoločenskej zmluvy (dozorná rada) 

 
 
UZNESENIE Č. 63/92 
 
I. URČUJE 

začiatok zasadnutí MZ o 15.00 hodine a podľa možnosti vo štvrtok 
 
 
UZNESENIE Č. 64/92 
 
I. UKLADÁ 

primátorovi mesta 
       po vypracovaní PD započať kanalizáciu ul. Moyzeasovej a ul. S. Chalúpku 

 T: do konca roka 1992 
 



UZNESENIE Č.65/92 
 
I. UKLADÁ 

1. riaditeľovi Bytového podniku predložiť predsedovi stavebnej komisie projektovú 
dokumentáciu a rozpočty  

2. v budúcnosti pri žiadosti o poskytovanie dotácie na akciu, túto doložiť kalkuláciou, 
prípadne PD 

 
II. SCHVAĽUJE 

poskytovanie finančnej čiastky vo výške 30.000,- Kčs na prekrytie bytovky ul. Lipová č. 154 
                                                                             T: práce ukončiť do 31. 8. 1992 
 
 
UZNESENIE Č. 66/92 
 
I. RUŠÍ 

uznesenie č. 24/92 za dňa 20. 2. 1992 o odpredaji pozemku parc. č. 49 o rozlohe 168,5 m2, 
nakoľko kupujúci neprejavili ďalší záujem a nepredložili geometrický plán ani návrh zmluvy 
(Kolísek Marián, Zvolenská 13, Žilina). 

 
II. SCHVAĽUJE 

predaj pozemku ďalšou ponukou občanom 
 
 
UZNESENIE Č.67/92 
 
I. RUŠÍ 

zo Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/91 v článku 5, bod 1 a bod 3, v bode 6 – WC 
v budove MsÚ 

 
II. STANOVUJE 

v článku 5, bod 1 nasledovné: „Hlavné trhovisko v meste Rajec je na ulici Kmeťovej, č. p. 
310“ 

bod 6 dopĺňa nasledovne: WC a umývadlo v hygienickej budove na Kmeťovej ulici 
 
III. UKLADÁ 

zástupkyni primátora mesta  
dopracovať tieto body i predchádzajúci dodatok do VZN 4/91 a zabezpečiť jeho zverejnenie      

                                      T: 15. 7. 1992 
 
 
UZNESENIE Č. 68/92 
 
I. KONŠTATUJE, 

že dostavba ČOV Rajec beží podľa harmonogramu a je reálna šanca spustiť ČOV t. r. 
v letnom období 

 
II. SCHVAĽUJE 

1. bezodplatný prevod M 24 v hodnote 133.702,- Kčs SEVAK-u Žilina , závod 06, vyslovene 
na prevádzku ČOV Rajec 

2. z betónovej výroby bezodplatný prevod Technickým službám sústruh a ohýbačku plechu 
 



UZNESENIE Č.69/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o prechode Betónovej výroby do majetku mesta a súčasne povinnosti mesta 
odkúpiť skladové zásoby vo výške 1,1 mil. Kčs. 
Na základe žiadostí občanov o odkúpenie (Galbas, Soviar, Vereš) bola zadaná objednávka 
na: 
a)/ vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie pozemku pre – betónovú výrobu  

6. halu 
7.  voľný pozemok 

 
b) ocenenie častí pre odpredaj 

 
II. KONŠTATUJE,  

že betónová výroba je vo veľmi zlom technickom stave 
 
III. SCHVAĽUJE 

predaj jednotlivých častí formou ceny dohodou, vychádzajúcej zo súťaže, ktorú bude riadiť 
podnikateľská komisia. 

 
 
UZNESENIE Č.70/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

umiestnenie autobusového nástupišťa na ul. Nádražná 
 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta  
pokračovať v príprave budovania autobusového nástupišťa a jednania s dotknutými 
vlastníkmi 

       
 
UZNESENIE Č.71/92 
 
I. KONŠTATUJE, 

že farský kostol je vo veľmi zlom stave, a preto je jeho oprava nevyhnutná 
 
II. SCHVAĽUJE 
1. príspevok na opravu kostola vo výške 1,2 mil. Kčs z toho: 1 mil. Kčs finančne, 0,2 mil. Kčs 

likvidáciou nezaplatených pohľadávok od iných organizácií, resp. v materiáloch 
2. napojenie piatich lámp osvetlenia chodníka na verejné osvetlenie 
3. napojenie vonkajšieho osvetlenia veže na verejné osvetlenie 
 
III. UKLADÁ 

primátorovi mesta 
       zabezpečiť splnenie bodu II. 

                           T: 15. 7. 1992 
 
 



UZNESENIE Č. 72/92 
 
I. ŽIADA 

MsKS dopracovať štatút múzea tak, aby fungovalo organizačne pod MsKS (uznesenie č. 
33/92 zo dňa 24. 3. 1992) v zmysle platných zákonov. Fond „múzea“ samostatne sledovať. 

 
 
UZNESENIE Č. 73/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE  

žiadosť p. Rajčana 
 
II. TRVÁ 

na VZN o miestnych poplatkoch. 
 
 
UZNESENIE Č. 74/92 
 
I. KONŠTATUJE, 

že následky živelnej pohromy si p. Jurický uplatňuje u poisťovne 
 
II. NEVYHOVUJE 

žiadosti p. Jurického 
 
 

UZNESENIE Č. 75/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. uvoľnenie cca 1,2 mil. Kčs na prístavbu Gymnázia na Lipovej ulici v roku 1992 
2. finančné krytie nevyhnutných stavebných úprav v starej budove vo výške 800.000,- Kčs 

 
II. POVERUJE 

predsedu stavebnej komisie kontrolou preinvestovania týchto prostriedkov 
 
 
UZNESENIE Č. 76/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť p. Stanislava Putalu vlastníka rod. domu č. 287/16, postaveného na parcele č. 
1214/3 EN o odpredaj pozemku a povolenie prechodu na spojovaciu cestu ulíc Hollého a 
Nádražnej 

 
II. SCHVAĽUJE 

odpredaj pozemku na vytvorenie dvora pri rod. dome 287/16 (zadná časť) pre p. Stanislava 
Putalu, bytom Dubnica na Váhom za kúpnu cenu 100,- Kčs/m2. Zameranie pozemku 
k majetko-právnemu usporiadaniu dorieši stavebná komisia. 

 
III. ŽIADA 

p. Putalu po vyjadrení stavebnej komisie zabezpečiť geometrické zameranie a geometrický 
plán, úhradu ceny pozemku a prípravu kúpnej zmluvy do 30. 9. 1992. V opačnom prípade 
bude uznesenie č. 76/92 zrušené. 



UZNESENIE Č. 77/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť p. Ľubomíra Kypusa – zaťa Jozefa Pekaru – vlastníka časti nehnuteľnosti domu č. 
558 a pozemku parcela č. 238 EN o výmere 564 m2 o odpredaj pozemku za účelom výstavby 
rod. domu p. Ľ. Kypusa 

 
II. KONŠTATUJE, 

že rod. dom (staršia časť), z ktorého mesto vlastnilo 1/3 bol pre zlý technický stav 
asanovaný, a preto mesto doporučuje iba odpredaj 1/2 zastavaného pozemku č. 238 EN 

 
III. SCHVAĽUJE 

odpredaj pozemku na výstavbu rod. domu parcela č. 238 EN o výmere 564 m2 vo 
vlastníckom  podiele  mesta  Rajec v 1/2 pre p. Ľ. Kypusa, bytom Martin za kúpnu cenu 
100,- Kčs/m2 

 
IV. ŽIADA 

p. Kypusa uhrdiť cenu za pozemok a predložiť návrh kúnej zmluvy do 30. 9. 1992. 
V opačnom prípade bude uznesenie č. 77/92 zrušené. 

 
 
UZNESENIE Č.78/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť p. Paulinyovej Gizely – nesúhlas so zaplatením poplatku z prevodu nehnuteľnosti 
 
II. KONŠTATUJE, 

že trvá na pôvodnom uznesení 
 
 
UZNESENIE Č. 79/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť p. Jozefa Pauku – o uvoľnenie z funkcie predsedu komisie pre kultúru, mládež, šport 
a vzdelávanie 

 
II. ODVOLÁVA 

p. Jozefa Pauku z funkcie predsedu komisie pre kultúru, mládež, šport a vzdelávanie 
 
III. SCHVAĽUJE 

do tejto funkcie p. Karola Uhlárika 
 
 
UZNESENIE Č. 80/92 
 
I. ŽIADA 

ObÚŽP, aby zvolal rokovanie s Rezbárom a záväzným opatrením riešil prevádzku strekárne 
- kompresora 

 



UZNESENIE Č.81/92 
 
I. RUŠÍ 

uznesenie č. 34/92 zo dňa 24. 3. 1992 
 
II. SCHVAĽUJE 

prenájom Technických služieb spoločnosti SUMER s. r. o.. Prenájom začína prvým dňom 
nasledujúceho mesiaca po registrácii spoločnosti 

 
III. UKLADÁ 

komisii dopracovať zmluvu o prenájme v zmysle predloženého návrhu, ktorý je súčasťou 
zápisnice 

 
 
UZNESENIE Č. 82/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

vstup mesta do Prvej komunálnej banky, a.s.. Výšku kapitálového vstupu oznámi po ďalšom 
zasadnutí MZ, ktoré bude predbežne do dvoch mesiacov. Predbežne uvažuje s 1 mil. Kčs.  
 

II. UKLADÁ 
primátorovi mesta 
rokovať s Prvou komunálnou bankou, a. s. a v prípade nepredĺženia termínu na spisovanie 
akcií po 16. 7. 1992 schvaľuje 1 mil. Kčs ako svoj vklad 

 
 
UZNESENIE Č. 83/92 
 
I. NESÚHLASÍ 

s predajom parcely p. Rybákovi Miroslavovi, bytom Žilina, ............................. 
 
 
UZNESENIE Č. 84/92 
 
I. SÚHLASÍ 

so znížením lokalizačného poplatku prevádzkárne DARYJA – POTRAVINY, Smreková 10, 
Rajec, pre rok 1992 na 10 %. Vzhľadom na to, že predajňa je umiestnená asymetricky mimo 
centra mesta. 

 
 
UZNESENIE Č. 85/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

obsah zápisnice z komisie bytovej, obchodu a cestovného ruchu konanej 8. 7. 1992 
 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta 
predložiť každé uvoľnenie bytu na bytovú komisiu, ktorá mu doporučí jeho pridelenie 

 
 



UZNESENIE Č. 86/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

uvoľnenie 187.000,- Kčs Bytovému podniku Rajec na inštalovanie meračov tepla a TÚV pre 
kotolne Sever a Juh 

 
II. UKLADÁ 

1. vedúcej finančného oddelenia 
zabezpečiť prevod finančných prostriedkov na BP mesta Rajec 

   T: 20. 7. 1992 
2. riaditeľovi BP 

zabezpečiť do zimného vykurovacieho obdobia riadne namontovanie a spustenie meračov 
tepla  

 
 
UZNESENIE Č.87/92 
 
I. NESÚHLASÍ 

s poskytnutím príspevku  ĽUD Rezbár na zabezpečenie odhlučnenia kompresora a 
odsávania výparov z prevádzky striekareň 

 
 
UZNESENIE Č. 88/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť obcí Ďurčina, Veľká a Malá Čierna o finančnú výpomoc na zabezpečovanie 
projektovej dokumentácie na vodovod, resp. plynovod, z dôvodu nevyhnutnosti finančných 
prostriedkov pre prípravu stavieb a z dôvodu, že donedávna boli obce súčasťou MsNV 
Rajec, financie má mesto z predaja areálu TK Veronika. 

 
II. SCHVAĽUJE 

príspevok na verejno-prospešné práce, a to nasledovne: 
Ďurčina           200.000,- Kčs 
Veľká Čierna   100.000,- Kčs 
Malá Čierna    100.000,- Kčs 

 
III. ŽIADA  

tento príspevok preinvestovať na požadované stavby (resp. projekčné práce) 
IV. UKLADÁ 

vedúcej oddelenia finančného  
zabezpečiť prevod finančných prostriedkov 

               T: 20. 7. 1992 
 
 
UZNESENIE Č. 89/92 
 
I. NESÚHLASÍ, 

aby bol otvorený prechod cez areál Materskej školy na ulici Obrancov mieru 
 
 



UZNESENIE Č. 90/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť Ing. CINKOVEJ Márie o uvoľnenie z funkcie zástupcu primátora 
 
II. ODVOLÁVA 

dňom 31. 8. 1992 Ing. CINKOVÚ Máriu z funkcie zástupcu primátora na základe vlastnej 
žiadosti 

 
 
UZNESENIE Č. 91/92 
 
I. NESÚHLASÍ 

s odpredajom parcely č. p. 617/1 o výmere 1060 m2 p. Tužinčinovi Vendelovi 
 
II. SÚHLASÍ 

s podpísaním zmluvy o užívaní uvedeného pozemku 
 
III. UKLADÁ 

p. Tužinčinovi Vendelovi splniť podmienky stanovené stavebnou komisiou zo dňa 14. 6. 1991 
a písomným upozornením zo dňa 17. 6. 1991. V opačnom prípade bude pozemok daný do 
užívania inému užívateľovi. 
 
vedúcej odd. finančného 
zabezpečiť podpísanie užívateľskej zmluvy po splnení stanovených podmienok 

                                             T: do 30. 9. 1992 
 
 
UZNESENIE Č. 92/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

požiadavku občanov ulice Fučíkovej na jej premenovanie. Z tohoto dôvodu poveruje a žiada 
komisiu pre kultúru, mládež, šport a vzdelávanie predložiť návrh na uvažované 
premenovanie ulíc na MZ.                     

                                      T: 15. 8. 1992 
 
 
UZNESENIE Č. 93/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

nariadenie Mestského zastupiteľstva Rajec o platových pomeroch zamestnancov mesta, MsÚ 
a riaditeľov riadených organizácií v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a 
zákona SNR č. 143/92 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť. 

 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta  
vypracovať dekréty pre zamestnancov od 1. 5. 1992 v zmysle uznesenia 

                                                                               T: 15. 7. 1992 
 
 



UZNESENIE Č. 94/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. tarifný plat primátorovi mesta RNDr. Ladislavovi ŽIDEKOVI vo výške 7.200,- Kčs a 
príplatok za vedenie 2.500,- Kčs mesačne 

2. tarifný plat hlavnému kontrolórovi mesta Ing. Jánovi PUTEROVI vo výške 5.700,- Kčs 
mesačne 

 
 
UZNESENIE Č.95/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

odmenu primátorovi mesta RNDr. Ladislavovi ŽIDEKOVI 
1. vo výške 40 % z tarifného platu za obdobie január – apríl 
2. vo výške 40 % z tarifného platu za obdobie máj - jún 1992 

 
 
UZNESENIE Č. 96/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

odmenu riaditeľovi TS Ing. ZAFKOVI Emilovi, z dôvodu zodpovednej prípravy 
transformácie TS a dosahovaných výsledkov 

1. vo výške 30 % z tarifného platu za obdobie január – apríl 
2. vo výške 25 % z tarifného platu za obdobie máj - jún 

 
 
UZNESENIE Č. 97/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

dodatok k zásadám hospodárenia mesta – predaja základných prostriedkov, ktoré sú 
majetkom mesta  

 
 
UZNESENIE Č. 98/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. odpredaj areálu výrobnej haly pre betónové výrobky s príslušenstvom firme DREKO 
zastupovanou Ing. Sekášom za cenu stanovenú úradným odhadom 

2. odpredaj areálu centrálneho halového skladu s príslušenstvom INTARZ-u za 3,000.000,- 
Kčs (budovu, pozemok, oplotenie, zariadenie) + zostatok skladových zásob, ktoré musia 
odkúpiť 

3. odpredaj voľnej stavebnej parcely ENERGO-SERVIS-u, zastúpeným p. Pekarom, za cenu 
stanovenú úradným odhadom (100,- Kčs/m2), úpravu oplotenia nový majiteľ vykoná na 
vlastné náklady 

 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta, 
aby pred podpísaním zmluvy kupujúci zaplatili 10 % z ceny a 90 % do jedného mesiaca po 
podpísaní zmluvy 

 



UZNESENIE Č. 99/92 
 
I. SÚHLASÍ 

s vydaním rozhodnutia o umiestnení prevádzky Modranská vináreň p. Rybárovej Marte, ul. 
Kmeťova 654/6, Rajec za účelom preregistrácie na živnostenskom úrade, ale až po 
opätovnom vyjadrení komisie KOVP, ktorá prevedie námatkové kontroly na mieste 

        Z: predseda komisie KOVP 
    T: 30. 8. 1992 

 
II. ŽIADA 

majiteľku Modranskej vinárne túto prevádzkovať v zmysle platných zákonov a Všeobecných 
záväzných nariadení mesta 

 
 
UZNESENIE Č. 100/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

zásady činnosti hlavného kontrolóra  
 
 
UZNESENIE Č. 101/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. predaj základných prostriedkov Technických služieb mesta Rajec 
2. bezplatný prevod základného prostriedku – cisterny – obci Veľká Čierna 

 
II. UKLADÁ 

riaditeľovi Technických služieb, 
aby prostriedky získané predajom základných prostriedkov použili na nákup UNC 

 
primátorovi mesta 
chýbajúce finančné prostriedky doplniť z mesta 

 
 
UZNESENIE Č. 102/92 
 
 
I. SCHVAĽUJE 

zabezpečenie prístavby Technických služieb strechou a jej uzavretie, aby nedošlo v zime 
k znehodnoteniu stavby 

 
II. UKLADÁ 

vedúcej finančného oddelenie  
poskytnúť finančné prostriedky po odsúhlasení s oddelením výstavby 

   Z: p. Bajzíková, Ing. Rybárik  
 
 
UZNESENIE Č. 103/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

štatút Mestského múzea v Rajci 



 
UZNESENIE Č. 104/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

Evanjelickému farskému úradu v Žiline – fílií v Rajci – finančný príspevok vo výške 
100.000,- Kčs na opravu modlitebne 

 
 
UZNESENIE Č. 105/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

vyplatenie 50 % zálohy z odmeny na rok 1992 riaditeľke MsKS 
 
II. UKLADÁ 

1. komisii pre kultúru, mládež, šport a vzdelávanie a primátorovi mesta vyjadriť sa ku 
konečnému zneniu knihy o Rajci, aby mohla byť zadaná do tlače 

   T: 31. 8. 1992 
 

2. na najbližšie zasadnutie MZ predložiť základnú osnovu osláv prvej písomnej zmienky o 
Rajci (800-tého výročia Rajca) 

   Z: riaditeľka MsKS a p. Karol Uhlárik – predseda komisie 
 
 
UZNESENIE Č. 106/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

1. informáciu o zabezpečení 1,000.000,- Kčs na prístavbu polikliniky ako daňovú úľavu 
Korasanu  

2. uvedené finančné prostriedky Poliklinika Rajec previedla na účet MsÚ Rajec na 
realizáciu prístavby 

 
II. SCHVAĽUJE 

príspevok na zariadenie Polikliniky Rajec vo výške 1 mil. Kčs podľa uváženia riaditeľa 
polikliniky a člena MZ Rajec MUDr. Jána Rybárika 

 
 
UZNESENIE Č. 107/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

vklad do Prvej komunálnej banky (PKB) vo výške 1 mil. Kčs 
 
II. SPLNOMOCŇUJE 

primátora mesta prešetriť podrobnosti o vklade nehnuteľnosti do PKB a jednať ohľadom 
vkladu hotela 

 
 
UZNESENIE Č. 108/92 
 
I. ODVOLÁVA  

z funkcie mestského pokladníka Ing. Žofiu Kostolnú dňom 21. 8. 1992 z dôvodu ukončenia 
pracovného pomeru na MsÚ 

 



II. SCHVAĽUJE 
1. do funkcie mestského pokladníka sl. Alenu Škorvánková 
2. za členku komisie pre kultúru, mládež, šport a vzdelávanie Ing. Ruženu Rybárikovú 

 
 
UZNESENIE Č. 109/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

predaj pozemku p. Ľubomírovi Rybákovi, Nanterská 5/90, Žilina a Josephovi Sunikovi, 
Bajzova 15, Žilina na ulici Obrancov mieru v Rajci vedľa bytovky pre výstavbu trvalého 
zariadenia po usmernení stavebnej komisie 

 
 
UZNESENIE Č. 110/92 
 
I. NEVYHOVUJE 

opätovnej žiadosti p. Jánoša  a p. Milu o odpredaj pozemku – parcely č. 49 
 
II. SCHVAĽUJE 

odpredaj pozemku – polovica parcely č. 49 o rozlohe 168,5 m2 v cene 100,- Kčs/m2 p. Jozefe 
Čerňanskej 

 
 
UZNESENIE Č. 111/92 
 
I. NESCHVAĽUJE 

návrh čelného gobelínu do radnice, pretože nevychádza z histórie Rajca 
 
II. DOPORUČUJE 

vypracovanie ďalších návrhov, ktoré sa histórii viac približujú 
 
 
UZNESENIE Č. 112/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

obnovenie Trojičného stĺpa cca 350.000,- Kčs 
 
 
UZNESENIE Č. 113/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

doplnok k uzneseniu č. 75/92 I-2 
Nové znenie: MZ schvaľuje finančné krytie nevyhnutných stavebných úprav a zariadenia 
(doplnok) v starej budove gymnázia vo výške 800.000,- Kčs  

 
 
UZNESENIE Č. 114/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

nariadenie o mzdových pomeroch zamestnancov TS mesta Rajec 
 



II. POZASTAVUJE 
ekonomický prenájom TS (uznesenie č. 81/92 II.) 

 
 
UZNESENIE Č. 115/92 
 
I. NEVYHOVUJE 

žiadosti p. Cádrikovej o zníženie poplatkov 
 
 
UZNESENIE Č. 116/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

finančný príspevok vo výške 50.000,- Kčs Telovýchovnej jednote JEDNOTA na zaistenie 
futbalovej súťaže jeseň 92 – jar 93 

 
II. UKLADÁ 

komisii pre kultúru, mládež, šport a vzdelávanie  
preveriť skutočnosť uvedených nákladov v žiadosti a výsledok preverenia predložiť na 
najbližšie MZ 

     T: predseda komisie 
 
 
UZNESENIE Č. 117/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu predsedu stavebnej komisie o výsledkoch súťaže o návrh na výstavbu športovej 
haly 

 
II. SCHVAĽUJE 

1. výsledky súťaže 
Víťazmi sa stali architekti p. Gál a p. Furdík zo štúdia architektúry a urbanizmu. 
 

2. kúpu pozemku pod športovú halu od rodiny Dubcovej za cenu dohodou 
 
 
UZNESENIE Č. 118/92 
 
I. RUŠÍ 

uznesenie č. 24/92 – 4 
 
II. SCHVAĽUJE 

kúpu časti spoluvlastníctva bývalých zberných surovín, ktoré nepatria mestu  
 
 
UZNESENIE Č. 119/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

návratnú bezúročnú pôžičku cenzualistom do výšky 150.000,- Kčs. Pôžička bude 
poskytovaná po častiach podľa dohody. 

 



 
UZNESENIE Č. 120/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

výsledky polročného hospodárenia MsÚ  
 
 
UZNESENIE Č.121/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

rozšírenie činnosti TS o tieto činnosti: 
- odvoz pevného domového odpadu 
- čistenie a kropenie ulíc 
- verejné osvetlenie 
- úprava verejnej zelene 
- úprava miestnych komunikácií 
- doprava 
- pohrebníctvo 
- výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov 
- elektroinštalatérstvo, výroba inštalácií a opravy elektr. strojov a prístrojov 
- stavebníctvo 
- drevárska výroba 
- obchodná činnosť 
- ostatné služby 

 
II. UKLADÁ 

riaditeľovi Technických služieb mesta Rajec  
vykonať zmenu v podnikovom registri do 1. 1. 1993 

 
 
UZNESENIE Č.122/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu UIK zo dňa 22. 9. 1992 
 
II. SCHVAĽUJE 

a) predaj ZP verejnosti za šrotovú cenu podľa zápisu UIK, okrem miešačky KMB 500 a 
mechanickej lopaty. V prípade nezáujmu odvoz do Kovošrotu. 

b) precenenie materiálových zásob podľa zoznamu na 30 %, čo bude predstavovať predajnú 
cenu (t. j. vrátane dane z obratu). Takto precenené materiálové zásoby ponúknuť 
verejnosti na odpredaj. V prípade nezáujmu fyzická likvidácia. 

 
III. UKLADÁ 

riaditeľovi Technických služieb Rajec  
podať správu o predaji a likvidácii ZP a materiálových zásob na MsÚ Rajec, odd. finančné 

       Termín: do 30. 11. 1992 – ponúkať verejnosti k odpredaju 
                    do 31. 12. 1992 – nepredajné zásoby a ZP zlikvidovať 
                   do 15. 1. 1993 – podať správu na MsÚ, odd. finančné 

 
 



UZNESENIE Č.123/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

scenár osláv 800 rokov Rajca 
 
II. UKLADÁ 

riaditeľke MsKS a komisii pre kultúru, mládež, šport a vzdelávanie: 
a) dopracovať scenár v zmysle vznesených pripomienok 
b) predložiť návrh na umiestnenie pamätnej tabule alebo busty k 111. výročiu narodenia 

biskupa ThDr. Andreja Škrábika 
c) zistiť cenu tejto tabule, busty       

                          T: predložiť na najbližšie MZ 
 
 
UZNESENIE Č.124/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie plnenia uznesení od č. 81 – 120/92 
 
 
UZNESENIE Č. 125/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informácie o vytvorené zoznamu spojok, ktoré v prípade mobilizácie alebo rozkazu OVS sú 
povinné ihneď nastúpiť a byť k dispozícii primátorovi mesta ako hlavnému veliteľovi 

 
II. UKLADÁ 

a) vypracovať VZN o postupe pri všeobecnom ohrození 
           Z: primátor 

                                                                                                         T: najbližšie MZ 
 

b) mapu mesta s vyznačením hydrantov, sídla požiarného zboru, prístupovej ceste k rieke 
         Z: Ing. Gažová, p. Rybár 
        T: 15. 10. 1992 

 
c) zabezpečiť preloženie a montáž sirény na budovu MsÚ v zmysle VZN 1/92 

                                                 Z: Ing. Gažová 
                                                                 T: 30. 10. 1992 
 

d) primátorovi mesta 
1. zriadenie Mestskej polície v Rajci 
2. pripraviť VZN o Mestskej polícii 
3. približné náklady a časový harmonogram                   

           T: najbližšie MZ 
 
 
UZNESENIE Č. 126/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

akciu kábelová televízia v Rajci 
 
 



UZNESENIE Č. 127/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

a) 2 mil. Kčs na dokončenie prác na prístavbe polikliniky podľa priloženej zmluvy o diele 
b) 1 mil. Kčs na zariadenie rehabilitácie 

 
 
UZNESENIE Č. 128/92 
 
I. NESCHVAĽUJE 

odpredaj pozemku p. Bárdymu 
 
 
UZNESENIE Č. 129/92 
 
I. NESCHVAĽUJE 

odpredaj pozemku na ihrisku TJ Jednota p. Čandovi 
 
 
UZNESENIE Č. 130/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť MUDr. Kavca a manželky o možnosti užívania časti pozemku pri bývalej Sokolovni 
v Rajci na ul. Športovej. Pozemok je vo vlastníctve bývalej TJ Sokol v Rajci. 

 
II. SÚHLASÍ  

- s odstránením montážnej rampy a časti oplotenia 
- s užívaním časti uvoľneného pozemku rodinou Kavcovou ako trávnika 

 
III. UKLADÁ 

primátorovi mesta  
zvolať rokovanie v zmysle budúceho prenájmu a likvidácie rampy 

 
 
UZNESENIE Č.131/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

umiestnenie prenosných garáži na sídlisko JUH za podmienok: 
- počet žiadateľov bol uzavretý ku dňu 24. 9. 1992 
- prvý poplatok bude vo výške vynaložených nákladov na premiestnenie garáži, minimálne 

2.000,- Kčs 
- ročné nájomné, výpovedná lehota a bližšie podmienky budú určené v zmluve 

 
II. UKLADÁ 

stavebnej komisii  
preveriť oprávnenosť týchto žiadosti a rozhodnúť komu budú garáže pridelené 

 
 



UZNESENIE Č. 132/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

a) doplnenie  uznesenia č. 98/92 o vysvetlenie – cena odhadu, ktorú dal vyhotoviť MsÚ, je 
cena dohodou, s ktorou kupujúci súhlasí 

b) postup úhrady ako u INTARZu 
II. TRVÁ 

na kúpe hnuteľného majetku v zmysle odhadu 
 
 
UZNESENIE Č.133/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

a) ĽŠU finančný príspevok vo výške 45.000,- Kčs na zakúpenie syntetizéra 
b) finančný príspevok TJ vo výške 50.000,- Kčs, ktorý je určený všetkým oddielom, okrem 

futbalistov 
c) finančný príspevok vo výške 5.000,- Kčs pre detské odd. Nemocnice s poliklinikou, 012 07 

Žilina na skompletizovanie sonografického prístroja 
 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta  
s finančným príspevkom zaslať Nemocnici s poliklinikou list s vysvetlením finančných 
výdavkov na dokončenie prístavby polikliniky  

 
  
UZNESENIE Č.134/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE  

informáciu primátora mesta o spomienkovom akte, ktorý sa koná dňa 5. 10. 1992 pri 
príležitosti 110. výročia úmrtia Juraja Slottu - Rajeckého. 

 
 
UZNESENIE Č.135/92 
 
I. SCHVAĽUJE  

zakúpenie obliečok a iného materiálu zo zrušenej MŠ – Diamon pre MŠ na ul. Mudrochovej 
a Obrancov mieru v rámci vzájomnej započítateľnosti so závodom ZVL Diamon 

 
 
UZNESENIE Č. 136/92 
I. SCHVAĽUJE  

a) finančný príspevok na štúdijný zájazd pre poslancov, pracovníkov MsÚ a riaditeľov 
riadených organizácií MsÚ do Talianska vo výške 50 % z celkových nákladov zájazdu 
v prípade jeho uskutočnenia 

b) odmeny pre členov MZ, členov MR, komisiám a členom ZPOZu 
 
 
UZNESENIE Č. 137/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

zapojenie mesta do konkurzov demonštračného mesta resp. regiónu 



UZNESENIE Č. 138/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu majetko-právnemu vysporiadaniu pozemkov dvora TSMR 
II. SCHVAĽUJE 

výkup pozemkov naviac zabratých dvorom TSM Rajec v cene 50,- Kčs/m2 

 
III. UKLADÁ 

vedúcej finančného oddelenia a správy mestského majetku a vedúcemu oddelenia výstavby 
zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie pozemkov dvora TSMR v zmysle vypracovaného 
geometrického plánu č. 243-Ing. Ku-20-93 zo dňa 2. 3. 1992 

 
 
UZNESENIE Č.139/92 
 
I. KONŠTATUJE, že 

GO a investície pre jednotlivé bloky bytov budú realizované len v prípade vytvorenia fondu 
údržby a opráv príslušného domu 

 
II. UKLADÁ 

a) riaditeľovi Bytového podniku p. Pialovi vypracovať návrh užívania bytov na spôsob 
samofinancovania, 

b)  zabezpečiť užívanie nebytových priestorov na účely k tomu určené 
   Z: riaditeľ BP 

                                                                                                                         T: ihneď 
 
 
UZNESENIE Č. 140/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE  

a) informácie p. primátora o príjmoch a výdavkoch za mesiace 1. – 8. roku 1992 
b) informácie o vypracovaní zoznamu neobývaných pozemkov a domov 
c) stanovisko primátora k zápisnici zo zasadnutia komisie bytovej, obchodu a cestovného 

ruchu zo dňa 23. 9. 1992 
 
II. NESCHVAĽUJE 

zmenu názvu ulice Fučíkovej na ulicu Priemyselnú 
                                                                         
 
UZNESENIE Č. 141/92 
 
I. ODVOLÁVA 

Alenu Škorvánkovú z funkcie mestského pokladníka z dôvodu ukončenia pracovného pomeru 
 
II. VOLÍ 

tajnou voľbou Ing. Emila Zafku za zástupcu primátora 
 
III. UKLADÁ 

primátorovi mesta  
vypracovať vymedzenie právomoci pre zástupcu primátora v čase jeho neprítomnosti 

                                                                 T: 20. 11. 1992 
 



IV. BERIE NA VEDOMIE 
informáciu o priebehu zájazdu v Taliansku 

 
V. SCHVAĽUJE 

doplnenie uznesenia č. 136/92 - cena  zájazdu  pre  ostatných účastníkov z Rajca je taktiež 
50 % z celkovej ceny zájazdu 

 
 
UZNESENIE Č. 142/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie plnenia uznesení od č. 121/92 – 140/92 
 
 
UZNESENIE Č. 143/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

sociálnu koncepciu mesta Rajec 
 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta  
intenzívne pracovať na príprave otvorenia Domova vďaky 

 
III. ŽIADA 

predsedu sociálno-zdravotnej komisie predložiť koncepciu poskytovania zdravotníckych 
služieb v meste Rajec 

                                                                       T: 30. 11. 1992 
 
 
UZNESENIE Č.144/92 
 
I. SCHVAĽUJE  

koncepciu bytovej výstavby v mesta Rajec, zoznam neobývaných domov a bytov a voľných 
pozemkov na perspektívne získanie bývania pre občanov 

 
II. UKLADÁ 

1. primátorovi mesta  
pracovať na príprave výstavby podľa načrtnutého zámeru v obytno-podnikateľskej zóne 

2. riaditeľovi Bytového podniku  
pripraviť podklady pre VZN o odpredaji domov s mestskými bytmi 

 T: 20. 11. 1992 
 

III. NESÚHLASÍ 
s odkupovaním a preberaním bytov štátnych podnikov na mesto 

 
 
UZNESENIE Č.145/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

momentálnu finančnú situáciu mesta Rajec 
 
 



UZNESENIE Č.146/92 
 
I. KONŠTATUJE, 

že firma DREKO, zastúpená Ing. Sekáčom R., sa dňa 22. 10.  1992  ústne vzdala kúpy areálu 
betónovej výroby 

 
II. RUŠÍ 

uznesenie č. 98/92, bod I/1 o odpredaji „betónovej výroby“ firme DREKO 
 
III. BERIE NA VEDOMIE  

opakované rokovanie s OSC Žilina a Ministerstvom dopravy (Ing. Puchoň, Ing. Paulíny, 
Ing. Šály) ohľadom odpredaja areálu betónovej výroby pre OSC Žilina. Je prísľub uhradiť 
v t. r. 1,5 mil. Kčs a zvyšok v I. a II.Q r. 1993 

 
IV. SCHVAĽUJE 

predaj „betónovej výroby“ OSC Žilina, za účelom zriadenia strediska, v cene nehnuteľnosti 
4,528.230,- Kčs. Podmienkou predaja je kúpa hnuteľného majetku v cene úradného odhadu 
(cca 440 tis. Kčs). 

 
UZNESENIE Č.147/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

založenie prístavby polikliniky na krytie úveru na prístavbu polikliniky 
 
 
UZNESENIE Č.148/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

zostatky záväzkov organizácii voči mestu, s ktorými bola dohodnutá vzájomná 
započítateľnosť záväzkov a pohľadávok v r. 1992 
  

II. UKLADÁ 
finančnému oddeleniu  
ukončiť vzájomné započítavanie záväzkov a pohľadávok k 31. 10. 1992 a žiadať dlžníkov o 
uhradenie zostatku do 15 dní. V opačnom prípade mesto nevydá rozhodnutie o umiestnení 
prevádzky. 

 
 
UZNESENIE Č. 149/92 
 
I. NESÚHLASÍ 

so zriadením reštaurácie – pohostinstva v skladových priestoroch predajne potravín na 
sídlisku Juh II. - ul. Partizánska 

 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta  
nepodpísať žiadateľovi rozhodnutie na umiestnenie reštaurácie – pohostinstva v predajni na 
sídlisku Juh II. 

 
III. NARIAĎUJE 

firme Galbas odstrániť provizórny plechový sklad na sídlisku Juh II. 
                         T: 30. 11. 1992 



UZNESENIE Č. 150/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE  

program energetických úspor a zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie a 
ukladá primátorovi mesta pokračovať v ňom 

 
 
UZNESENIE Č. 151/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

a) termín začatia preberacieho a odovzdávacieho konania ČOV – 10. 11. 1992 
b) realizáciu kanalizácie na ul. Moyzesovej 

 
 
UZNESENIE Č. 152/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. štatút mestskej polície 
2.  zriadenie mestskej polície od 1. 4. 1992 

 
 
UZNESENIE Č. 153/92 
 
I. RUŠÍ 

uznesenie č. 50/92 o zákaze predaja alkoholu p. Rajčanom 
 
 
UZNESENIE Č. 154/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

1. správu OO PZ o bezpečnosti, trestnej a priestupkovej činnosti za I. – III. Q 1992 v meste 
Rajec, vrátane Šuje 

2. správu zo zasadnutia komisie bytovej, obchodu a cestovného ruchu 
 
 
UZNESENIE Č. 155/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu o činnosti sociálno-zdravotnej komisie 
 
 
UZNESENIE Č. 156/92 
 
I. RUŠÍ 

uznesenie č. 19/92 a 99/92 vzhľadom na sústavné porušovanie susedského spolunažívania a 
nesúhlasí s ďalším prevádzkovaním Modranskej vinárne 

   
 



UZNESENIE Č.157/92 
 
I. NESÚHLASÍ 

s trvalým umiestnením prevádzky ZŤS Vinuta v centre mesta na ulici Štúrovej: 
1. nariaďuje likvidáciu čiernej stavby v areáli dvora MsÚ 
2. žiada ŽTS Vinuta podieľať sa na plynofikácii jej prevádzky v centre mesta spoločnou 

investíciou s mestom, pretože tak bola pripravovaná i PD 
3. žiada prispieť ŽTS Vinuta na tieto stavby príspevkom vo výške 50 % nákladov a zložiť na 

účet „združené prostriedky mesta“ 1.100 tis. Kčs 
4. po podpísaní dohody so ZŤS Vinuta o zabezpečení bodov 1 - 3 je možné umiestnenie 

prevádzky v centre mesta povoliť na dobu max. do konca roku 1995 
 
II. SÚHLASÍ 

a) s umiestnením prevádzky ZŤS Vinuta pri vjazde do mesta, 
b) s dočasným umiestnením prevádzky v centre mesta podľa bodu I. /1 - 4 

 
 
UZNESENIE Č.158/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

zimnú údržbu mesta 
 
II. UKLADÁ  

Ing. Rybárikovi pripraviť návrh zmluvy o zabezpečení  zimnej údržby v meste TS 
s EKOTOP-om 

                                      T: 10. 11. 1992 
 
 
UZNESENIE Č. 159/92 
 
I. ZAUJALO STANOVISKO 

a) doterajšia neúčasť poslancov je ospravedlnená na základe ich ospravedlnenia 
v príslušných prezentačných listinách 

b) primátor mesta bude zvolávať zasadnutie MZ v termíne, ktorý bude vhodný pre väčšinu 
poslancov 

 
 
UZNESENIE Č. 160/92 
 
I. ZRIAĎUJE  

„Domov vďaky“ ako neštátny subjekt mesta podľa 135/92 Zb. dňom 15. 12. 1992 
 
II. SCHVAĽUJE 

a) zriaďovaciu listinu „Domova vďaky“ a úhradu nákladov za ubytovanie a základnú  
starostlivosť 

b) použitie platového poriadku mesta Rajec pre pracovníkov Domova vďaky 
c) použitie finančných prostriedkov pre ukončenie, spustenie a prevádzku Domova vďaky 

do takej výšky, aké sú primerané a potrebné 
d) prijímaciu komisiu pri Domove vďaky, ktorá bude doporučovať riaditeľovi domova 

prijímanie nových obyvateľov v zložení: 
1. riaditeľ domova 
2. vedúca odd. sociálnych vecí ObÚ 



3. vedúca referátu pre starých a ťažko zdravotne postihnutých na ObÚ 
4. geriatrická sestra 
5. lekár 
6. predseda Nadácie „Domov vďaky“ 
7. predseda Cenzuálneho spolumajiteľstva 
8. sociálny pracovník MsÚ Rajec 

 
III. BERIE NA VEDOMIE 

domáci poriadok Domova vďaky 
 
 
UZNESENIE Č. 161/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE, 

že pokladníčka mesta Alena Škorvánková zostáva naďalej pracovať na MsÚ v pôvodnej 
funkcii 

 
II. RUŠÍ 

uznesenie č. 141/92 - I. 
 
III. POTVRDZUJE 

Alenu Škorvánkovú vo funkcii pokladníčky mesta Rajec 
 
IV. ODVOLÁVA 

z funkcie kronikárky mesta Rajec p. Júliu Tóthovú dňom 30. 11. 1992 
 
V. SCHVAĽUJE 
a) ročnú odmenu p. Tóthovej za r. 1992 1.500,- Kčs i pre celú komisiu 
b) vecný dar p. Tóthovej v hodnote 500,- Kčs 
c) za kronikárku mesta RNDr. Ruženu Rybárikovú dňom 1. 12. 1992 
 
VI. UKLADÁ 

a) ved. správneho odd. – zabezpečiť odmenu a dar pre p. Tóthovú    
                           T: 10. 12. 1992 
 

b) riaditeľke MsKS – zabezpečiť odmeňovanie kronikárky mesta z prostriedkov MsKS 
                           T: od 1. 12. 1992 

VII.  SCHVAĽUJE 
vymedzenie právomoci zástupcu primátora mesta počas dlhodobej neprítomnosti primátora. 
V prípade krátkodobej neprítomnosti právomoc: 
- poradná, zabezpečovacia a koncepčná, rozhodovacia právomoc  
- v prípade kalamít, ohrozenia života alebo majetku 

 
         
UZNESENIE Č.162/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie plnenia uznesení od č. 141/92 – 159/92 
 
 



UZNESENIE Č. 163/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

vyhotovenie pamätníka biskupa Andreja Škrabíka v cene do 120 tis. Kčs v podobe basreliéfu 
z bronzu od akad. sochára Milana Opálku a jeho umiestnenie v areáli kostola v Rajci 

 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta  
zadať objednávku na vyhotovenie diela, ale zmluvu o diele podpísať až po predložení 
modelu 

 
 
UZNESENIE Č. 164/92 
 
I. ŽIADA 

1. architekta mesta posúdiť dôstojné umiestnenie tabúľ obetí padlých v II. svet. vojne a 
predložiť tento návrh na MZ 

2. po predložení návrhu architekta mesta, požiadať ZPB o jeho stanovisko 
 
 
UZNESENIE Č. 165/92 
 
I. NESCHVAĽUJE 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta o odpredaji bytových domov 
 
II. UKLADÁ 

riaditeľovi Bytového podniku  
dopracovať VZN v zmysle vznesených pripomienok a zabezpečiť na najbližšie zasadnutie MZ 
účasť právnika 

 
 
UZNESENIE Č. 166/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

koncepciu vytvorenia podmienok zdravotníctvu (Privatizačný projekt zdravotníctva) 
 
 
UZNESENIE Č. 167/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

koncepciu školstva v meste Rajec 
 
II. BERIE NA VEDOMIE  

1. informáciu p. primátora o potrebe prístavby gymnázia pre zlepšenie podmienok jeho 
fungovania (vrátane dohody u ministra školstva 6. 5. 1992). Mesto sa zaviazalo 
poskytnúť z rozpočtu  cca 3 mil. Kčs na prístavbu. Prístavba za 1,3 mil. Kčs bola 
realizovaná už v r. 1992. 

2. predbežná  štúdia výstavby vyžaduje cca 5 mil. Kčs 
 
III. POTVRDZUJE, že 

1. 1,7 mil. Kčs zakomponuje do rozpočtu na r. 1993 



2. štúdiu, resp. vykonávací projekt dá po úspešnom výbere staveniska vypracovať až po tom, 
ak gymnázium zabezpečí písomný prísľub od MŠ SR na zvyšných 3,3 mil. Kčs 

3. po splnení bodu III/2 započne MsÚ Rajec prístavbu až po poskytnutí 3,3 mil. Kčs na účet 
MsÚ Rajec 

 
 
UZNESENIE Č. 168/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

žiadosť VD Rezbár na umiestnenie prevádzky v meste 
 
II. KONŠTATUJE, 

že prevádzka na sídlisku JUH II nekorešponduje s územným plánom mesta, nakoľko 
prevádzka je umiestnená v obytnom súbore. Z toho dôvodu, že sa jedná o veľkú investíciu 
z nedávnej minulosti, je nevyhnutné prevádzkovať prevádzku tak, aby nebolo negatívne 
ovplyvňované prostredie obytného súboru. 

 
III. SÚHLASÍ 

s umiestnením prevádzky na ul. Fučíkovej a JUH II (ul. Fullova) 
 
IV. UKLADÁ 

1. VD Rezbár vysporiadať všetky finančné pohľadávky mesta (smeti a poplatky) v zmysle 
uzn. č. 148/92 – obidve prevádzky 

                        T: ihneď 
 

2. primátorovi mesta  
     rozhodnutie o umiestnení prevádzky vydať až po splnení bodu IV/1 

 
V. ŽIADA 

VD Rezbár zabezpečiť v prevádzke JUH II (Fullova) realizáciu odstránenia závad: hluk 
kompresorov a chemické výpary zo striekania a prevádzkovať prevádzku s minimalizáciou 
negatívnych dopadov na prostredie obytného súboru 

 
 
UZNESENIE Č. 169/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o postupe prác na kábelovej televízii 
 
 
UZNESENIE Č. 170/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o stavebnom sporení a Prvej stavebnej sporiteľni 
 
 
UZNESENIE Č. 171/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. odmenu primátorovi mesta RNDr. Ladislavovi Židekovi vo výške 40 % z tarifnej mzdy za 
obdobie júl – september 1992 



2. odmenu hlavnému kontrolórovi Ing. Jánovi Puterovi vo výške 25 % z tarifnej mzdy za 
obdobie júl – september 1992 

 
 
UZNESENIE Č. 172/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

miestnemu klubu Slovenského orla finančný príspevok vo výške 70.000,- Kčs 
 
 
UZNESENIE Č. 173/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

podať odvolanie proti koncesnej listine p. Marty Rybárovej na Modranskú vináreň 
 
 

UZNESENIE Č. 174/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

pri uzatváraní nájomných zmlúv na dočasné užívanie pozemkov mesta Rajec minimálnu 
cenu ročného nájomného 10 % z hodnoty pozemku a maximálnu cenu ročného nájomného 
20 % z hodnoty pozemku 

 
 
UZNESENIE Č. 175/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE  

postup  prác pri budovaní kanalizácie na ul. Moyzesovej 
 
 
UZNESENIE Č. 176/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE  

správy o kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom 
 
 
UZNESENIE Č.177/92 
 
I. NESCHVAĽUJE A NEDOPORUČUJE 

primátorovi mesta podpísať rozhodnutie o umiestnení prevádzky v dome č. 12/12, na Nám. 
SNP v časti, ktorá bola prevádzkovaná ako bývalá „Vináreň u Kordovánok“ 

 
 
UZNESENIE Č. 178/92 
 
I. ODVOLÁVA 

p. Janku Jasenovcovú z funkcie prednostu MsÚ dňom 15. 12. 1992 
 
II. SCHVAĽUJE 

menovanie p. Janky Jasenovcovej do funkcie riaditeľ Domova vďaky dňom 15. 12. 1992 
 



UZNESENIE Č. 179/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

VZN o dani z nehnuteľnosti 
 
II. UKLADÁ 

vedúcej finančného oddelenia p. Bajzíkovej  
dopracovať a zverejniť uvedené VZN dňom 17. 12. 1992 

 
 
UZNESENIE Č. 180/92 
 
I. SCHVAĽUJE 

VZN o odpredaji obytných domov patriacich do majetku mesta 
 

II. UKLADÁ 
riaditeľovi Bytového podniku p. Ľubomírovi Pialovi  
pracovať v zmysle VZN o odpredaji obytných domov patriacich do majetku mesta 

 
 
UZNESENIE Č. 181/92 
 
I. RUŠÍ 

vymedzenie právomoci zástupcu primátora v zmysle zákona č. 369/92 Zb. 
 
II. SCHVAĽUJE 

vymedzenie právomoci zástupcu primátora v zmysle zákona č. 481/92 Zb. 
 
 
UZNESENIE Č. 182/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

list p. riaditeľky gymnázia Mgr. Janky Gažúrovej 
 
II. UKLADÁ 

primátorovi mesta  
podať k uvedenému listu stanovisko 

 
 
UZNESENIE Č. 183/92 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu mesta o spracovaní Ekonomického ekologického zhodnotenia investície stavby 
Teplofikácia sídliska Rajec – SEVER, informáciu o možnosti získania zvýhodneného úveru 
na ekonomicko-ekologickú stavbu 

 
II. KONŠTATUJE, že 

realizácia stavby je pre mesto Rajec nevyhnutná, hlavne z dôvodu kompletného spustenia 
prístavby polikliniky a likvidácie kotolne na pevné palivo, ktorá veľmi výrazne prekračuje 
normy znečisťovania životného prostredia 

 



III. SCHVAĽUJE 
a) pokračovanie v príprave stavby pre rok 1993 
b) úver na túto stavbu vo výške 7,7 mil. Kčs 
c) založenie prístavby polikliniky na túto stavbu 

 
 
UZNESENIE Č. 184/92 
 
I. SÚHLASÍ, 

aby zápisnice zo zasadnutia MZ podpisoval spolu s primátorom i jeho zástupca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


