
UZNESENIA  V  ROKU  1997 
 
 
UZNESENIE č. 1/97 
 
I. KONŠTATUJE, že 

správa o plnení uznesení č. 71/96 – 91/96 nezodpovedá vo všetkých bodoch skutočnosti 
 
II. UKLADÁ 

hlavnej kontrolórke,  
predložiť  správu  v zmysle  uznesenia  mestského  zastupiteľstva  č.  91/96  v  bode II. b) do  
20. 3. 1997 

 
 
UZNESENIE č. 2/97 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

poverenie vedením Technických služieb Rajec od 1.1. 1997 do 3. 3. 1997 p. Máriu Najmanovú 
 
II. POVERUJE 

a) vedením Technických služieb Rajec p. Martu Repkovú dňom 3. 3. 1997 
b) komisiu zloženú z p. Cinkovej, p. Veselej a p. Januša k odovzdaniu a prevzatiu funkcie 

 
III. UKLADÁ 

p. Márií Najmanovej a p. Marte Repkovej odovzdať a prevziať funkciu. 
 
 
UZNESENIE Č. 3/97 
 
I. KONŠTATUJE, že 

a) neexistuje plán práce, plán konania zasadnutí mestského zastupiteľstva, zasadnutia, 
mestského zastupiteľstva sú zvolávané na poslednú chvíľu, viackrát nebol dodržaný zákon, 
čo neumožňuje poslancom náležitú prípravu a ozrejmenie si prerokúvaných bodov 
programu, 

 
b) riadiaci pracovníci odstavení od nevyhnutných informácií (dôležitá pošta, príprava zmlúv, 

príprava koncepcií atď.) a vďaka tomu dochádza pri práci k závažným chybám v riadení a 
rozhodovaní primátora mesta a následne i mestského zastupiteľstva. Domnievame sa, že 
zaujatosťou chce primátor odstaviť vedúcu finančného oddelenia, pretože upozorňuje na 
chyby, ktoré neprospievajú mestu. Mestské zastupiteľstvo len na konci roka dostáva správu: 
nieto peňazí, preto sa rozpočet nesplnil. A nie to, že je to z dôvodu zlého hospodárenia, 

 
c) pravidelné riadene gremiálne porady vedenia mesta za účasti primátora mesta, zástupcu 

primátora, vedúcich oddelení, hlavného kontrolóra a riaditeľov riadených organizácií 
neexistujú. Pokiaľ existujú, sú nekoncepčné a s totálnym spôsobom prístupu k ich konaniu 
zo strany primátora mesta, 

 
d) z predkladaných materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva je evidentné, že 

materiály nie sú vôbec prerokúvané vo vedení mesta, sú neúplné s neposkytujú poslancom 
MZ dostatok informácií pre rozhodovanie. Znemožňovaná je práca komisií a klubov pred 
zasadnutiami MZ. Materiály na rokovanie MZ dnes pripravuje na poslednú minútu len jeden 



človek, nie ako to ukladá zákon o obecnom zriadení. V materiáloch primátorov bezdôvodne 
a nepodložene očierňuje poslancov a pracovníkov MsÚ, 

 
e) kontrola plnenia uznesení, nakladania s majetkom mesta , dojednávaní cien a prác atď. je 

nedostatočná. Kontrolór svojou funkciu neplní. Nie je umožnené zodpovedným 
pracovníkom podieľať sa na rozhodovacom procese. Z pracovníkov sú vychovávaní 
prikyvujúci nesamostatní ľudia. Pri zistení nedostatkov sú akákoľvek kritika, či otázky 
znevažované, nie je umožnené nahliadnuť do dokladov a nedostatky sú pred pracovníkmi a 
mestským zastupiteľstvom zakrývané. Bytový podnik kalkuloval zisk v r. 1996 1,35 mil. Sk, 
je sotva 50 tis. Sk a kontrolór v priebehu roku na nič neprišiel a nič asi ani nevie. 

 
f)  práca primátora je nekoncepčná, o svojich rozhodnutiach sa zo zodpovednými pracovníkmi 

neradí, ignoruje ich názory, čo sa plne potvrdilo pri transformácii Bytového podniku, 
poslancom nie sú predložené ekonomické podklady k transformácii PK a TS. Primátor 
presadzuje do zmlúv i jednaní len svoje názory, ktoré často nekorešpondujú so zákonmi SR. 
Ignoruje názory odborníkov (p. Stanková, Dubcová, Duvačová, Binder, odborníci z doma i 
zahraničia…), čo sa následne prejavuje v chybných rozhodnutiach, ktoré stoja mesto 
zbytočné peniaze (kolaudácie kotolne, DPH BP, TS). 

 
g) je neprístupné, aby materiály ako majetko–právne zmluvy, zmluvy o dielo, ocenenia majetku 

a pod. pripravoval len primátor s právnikom a príslušní zodpovední pracovníci ani nevedia, 
čo v zmluvách je a nemajú sa možnosť k nim vyjadriť. Pri takomto spôsobe sa jedná o 
porušovanie základných práv a povinností pracovníkov MsÚ, demokratických vymožeností  
a vytvára sa možnosť pre chyby, či ich zakrývanie nakoľko neexistuje žiadna kontrola. 

 
h) viaceré zmluvy a iné právne materiály vykonané v poslednej dobe boli tak zlé, že sa musia 

prepracúvať, resp. majú negatívny finančný dopad na rozpočet mesta. To svedčí o ich 
neodbornej a nekoncepčnej príprave, presadzovaním neodôvodnených bodov a predkladaní 
mestskému zastupiteľstvu nekvalitných materiálov. 

 
i) za stav, v ktorom bola kotolňa JUH pred jej zverejnením v auguste, v plnej miere zodpovedal 

primátor, nakoľko stavebný dozor vykonávalo mesto pod jeho dohľadom, 
 
j) dlhodobo nefunguje redakčná rada Rajčana a dochádza k jeho cenzúre. V Rajčanovi nemá 

právo bez možnosti vyradenia článku písať každý člen MZ. Články sú cenzúrované. 
 
k) údržba a čistenie mesta je zanedbávané z titulu nedostatku peňazí a neuhrádzaní faktúr 

dodávateľom služieb, 
 
II. UKLADÁ 
a) primátorovi mesta 

zvolávať a organizovať každý pondelok operatívne porady vedenia mesta za účasti jeho, 
zástupcu primátora, všetkých vedúcich oddelení a kontrolóra mesta,  

 
b) primátorovi mesta  

zvolávať písomne pravidelne každý párny týždeň v pondelok o 8.00 hod. gremiálne porady, na 
ktoré majú právo prísť i poslanci MZ podľa bodu c) a zasadnutia rdy MZ taktiež minimálne 2x 
do mesiaca, na ktoré je povinný pozývať členov MR, všetkých vedúcich oddelení a hlavného 
kontrolóra mesta, 

 
 
 



c) všetkým riadiacim pracovníkom 
uvedeným v bode II. a) a II. b) aktívne sa zúčastňovať pravidelných gremiálnych porád vedenia 
mesta. Každý z účastníkov gremiálnej porady, pokiaľ sa nezúčastní z vážnych dôvodov tejto 
gremiálnej porady je povinný sa vopred ospravedlniť, 

 
d) vedúcej oddelenia správneho 

vyhotovovať z týchto porád riadne zápisnice priamo na zasadnutí, do ktorých musí byť zahrnutá 
každá požiadavky ktoréhokoľvek účastníka, to znamená, že nemôžu byť cenzúrované 
primátorom mesta 

 
e) hlavnému kontrolórovi mesta  

predkladať správy mestskému zastupiteľstvu o plnení úloh, ktorých plnenie sa na týchto 
poradách dohodlo alebo bolo požadované kýmkoľvek z prítomných, 

 
f) primátorovi mesta 

zvolávať zasadnutia MZ a doručovať materiály na ich rokovanie minimálne 5 dní pred 
zasadnutím MZ 

 
g) primátorovi mesta, 

aby materiálny, ktoré majú byť pripravované na príslušnom oddelení aj tu pripravované boli, 
musí byť umožnená ich kontrola, nahliadnutie do nich a príslušní zodpovední pracovníci musia 
mať príslušné materiály k dispozícii. Materiály sa musia pripravovať na oddeleniach 
v spolupráci s primátorom a jeho zástupcom, až po ich vzájomnom prekonzultovaní na 
operatívnej porade môžu ísť na podpis primátorovi, pokiaľ nepodliehajú schváleniu MZ, 

 
h) primátorovi mesta 

ihneď pripraviť návrh rozpočtu na rok 1997, prekonzultovať ho v gremiálnej porade, doručiť 
všetkým poslancom do 5. marca 1997. Materiál musí obsahovať: plnenie rozpočtu v príjmovej a 
výdavkovej časti za r. 1996 po oddieloch a položkách v neinvestičnej a investičnej časti 
s vyčlenením plnenia TS, návrh rozpočtu mesta rok 1997 v príjmovej a výdavkovej časti po 
oddieloch a položkách v investičnej a neinvestičnej časti s vyčlenení prác pre TS, 

 
i) vedúcej oddelenia finančného  

pripraviť plán plnenia rozpočtu na rok 1997 v príjmovej a výdavkovej časti i v štvrťročnom 
plnení v objektívnej podobe, 

 
j) riaditeľom riadených organizácií 

pripraviť rozbory hospodárenia najneskôr do 10. marca 1997, tieto predložiť v 4 exemplároch 
vedúcej finančného oddelenia do 10. 3. 1997, 

 
k) riaditeľom riadených organizácií a vedeniu mesta  

vykonať rozbory nasledovne: 
 
17. marca 1997 o 12.00 hod. Technické služby 
primátor, zástupca primátora, hl. kontrolór,  p. Bajzíková, p. Tomčíková, p. Stehlík, Ing. Židek, 
p. Mikolková, 
 
18. marca 1997 o 12.00 hod. Mestské kultúrne stredisko 
primátor, zástupca primátora, hl. kontrolór, p. Bajzíková, sl. Škorvánková, Ing. Cesnek, p. 
Fryvaldký 
 
 



19. marca 1997 o 12.00 hod. Poliklinika mesta Rajec  
primátor,   zástupca   primátora,  hl.  kontrolór,  p.   Bajzíková,  sl.  Škorvánková,  Ing.  Jonek, 
p. Pekarík 
 
20. marca 1997 o 12.00 hod. Bytový podnik 
primátor, zástupca primátora, hl. kontrolór, p. Bajzíková, Ing. Židek, Ing. Cinková 
 
21.marca 1997 o 12. 00 hod. Domov vďaky 
primátor,  zástupca  primátora,  hl. kontrolór, p.  Bajzíková, sl. Škorvánková, MUDr. Rybárik, 
p. Cinková, 

 
l) primátorovi mesta 

predkladať MZ všetky konečné zmluvy pred ich podpisom o transformácii, privatizácii, 
prevodoch majetku, zmluvy o dielo a ich dodatkoch nad 100 tis. Sk v písomnej podobe po ich 
prekonzultovaní a vyčistení v gremiálnej porade, 

 
m) riaditeľke MsKS 

zvolávať redakčnú radu Rajčana a predkladať jej všetky články v pôvodnej i gramaticky 
upravenej podobe ako návrh do tlače, 

 
n)   primátorovi mesta 

rešpektovať, že zástupca primátora je priamo podriadený MZ a plní úlohy, ktoré mu ukladá MZ. 
MZ rozhoduje o jeho náplni práce, plate, odmenách, kompetenciách, 

 
o)   primátorovi mesta 
      predkladať na gremiálnych poradách plnenie rozpočtu mesta každý mesiac a mestskému     

zastupiteľstvu  štvrťročne, najneskôr na najbližšom zasadnutí MZ po ukončení štvrťroka, 
 
p)  vedúcej oddelenia správneho 
     pripraviť na nasledujúce zasadnutie MZ organizačný poriadok mesta s jasným vymedzením 

kompetencií a povinností zástupcu primátora mesta a ostatných pracovníkov mesta. Pripraviť   
zakomponovanie zmien v zmysle bodu n) do poriadku odmeňovania pracovníkov mesta, 

 
r) zástupcovi primátora 

predložiť do aprílového zasadnutia MZ správu o zabezpečovaní projektu brundtland, realizácií 
projektu E-O-P a plánoch na r. 1997  

    
s) zástupcovi primátora a všetkým ostatným účastníkom ciest 

o zahraničných cestách informovať na pravidelných gremiálnych poradách, o osobách, ktoré sa 
ich zúčastnia, kedy sa uskutočnia, ich cieľ, náklady, pokiaľ sú hradené  z mesta. Po skončení 
cesty vyhotovovať prirodzene správu zo služobnej cesty, tak ako to vyžaduje zákon a 
zúčtovanie cesty. 

 
t) zástupcovi primátora mesta 

o postupe cezhraničnej spolupráce predkladať MZ pravidelné správy minimálne 1x za štvrťrok. 
Správa musí obsahovať: cieľ, dosiahnuté výsledky a perspektívy do budúcna. 

 
u) primátorovi mesta 

zabezpečiť vypracovanie  a predloženie na aprílové zasadnutia MZ „Zásad hospodárenia mesta  
Rajec“ 
 
 



III. SCHVAĽUJE 
a) redakčnú radu Rajčana v zložení: 

     PaeDr. Marta Stehlíková 
Milada Golierová 
Ing. Zuzana Žideková 
Karol Uhlárik 
Vladimír Rybár 

 
b)  komisiu na vyhodnotenie verejnej súťaže na zabezpečovanie údržby verejnej zelene a ručné    

      čistenie mesta v zložení: 
      RNDr. Ladislav Židek 

Ján Albert 
Ladislav Bohdal 
Ing. Štefan Židek 
Júlia Tomčíková 

     
Komisia vyhodnotí predložené ponuky a predloží MZ vyhodnotenie súťaže a návrh zmluvy 
o zabezpečení prác pre mesto, 

 
IV. URČUJE 
      termíny pravidelných zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 1997 nasledovne: 
 
        20.   marca         1997 o 15.00 hod. 
        17.   apríla          1997 o 15.00 hod. 
        15.   mája           1997 o 15.00 hod. 
        12.   júna            1997 o 15.00 hod. 
        10.   júla             1997 o 15.00 hod. 

7.  augusta        1997 o 15.00 hod. 
4.  septembra   1997 o 15.00 hod. 
2.   októbra         1997 o 15.00 hod. 
30. októbra         1997 o 15.00 hod. 
27. novembra     1997 o 15.00 hod. 
18. decembra     1997 o 15.00 hod.  
 
 

V.  POTVRDZUJE 
a) plné kompetencie zástupcu primátora pre zabezpečovanie ďalšieho chodu projektu ECOS–

OVERTURE–PHARE, úlohy a kroky, ktoré so zahraničnými partnermi, zástupcami 
PHARE, NOVEM a CESEN dohodne pre zdarné zabezpečenie projektu. Potvrdzuje 
zloženie realizačného tímu uvádzaného v materiáloch pri predkladaní projektu do PHARE a 
zmien do NOVEMU, 

 
b) že akékoľvek práce, prednášky, cesty domáce i zahraničné zameraná na prezentáciu mesta 

môže zástupca primátora vykonávať v svojej riadnej pracovnej dobe a nie je povinný na 
tieto prezentácie si vyberať dovolenku na zotavenie. Na tieto služobné cesty môže používať 
auto MsÚ po predchádzajúcom oznámení vedúcej odd. správneho a jej zapísaní do knihy 
ciest. Pokiaľ si na zahraničné cesty zabezpečí krytie nákladov z projektu E-O-P, či iných 
projektov a programov, je to pre mesto len vítané. V prípade, že na zahraničné cesty nemá 
zabezpečené financie z iných zdrojov, ich schválenie podlieha pre všetkých pracovníkov 
mesta Rajec.  

 
 



c) pokiaľ sa na zabezpečovaní prác projektov cezhraničnej spolupráce podieľajú ostatní 
pracovníci mesta, je ich povinnosťou organizovať si svoju prácu tak, aby nebolo ohrozené 
ich plnenie funkcií. Prirodzene, že aj ich podieľanie sa na tejto spolupráci je považované za 
také, na ktoré si nevyberajú dovolenku na zotavenie, 

 
d) že pokiaľ sú rôzne projekty zamerané na zlepšenie života obyvateľov mesta  a sú 

organizované i pod hlavičkou rôznych neziskových organizácií ako: Nadácií, Domov vďaky, 
Mestské kultúrne stredisko, Poliklinika a sú mestu a jeho obyvateľom prospešné, sú vítané a 
MZ ich považuje za projekty, na ktorých má mesto Rajec účasť. Sú považované za výkon 
funkcie zástupcu primátora, 

 
e) prípravu ďalších možných projektov za mesto, región Rajeckej doliny, nadácie, MsKS, či 

Polikliniky, ktoré vedú k zvyšovaniu úrovne nášho mesta. V prípade finančných požiadaviek 
na mestský rozpočet v súvislosti s týmito projektami, podlieha ich schválenie mestskému 
zastupiteľstvu. 

 
 
Pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva 
 

V súlade s par. 13 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 
pozastavujem výkon uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Rajec č. 3/1997 v častiach nižšie 
uvedených a to z nasledovných dôvodov: 

 
1. časť II. a, b, f, g, h, l, n, o, u 
v rozpore s par. 10 ods. 1 zák. 369/1990 Zb. (ďalej len zák.) 
Primátor mesta a mestské zastupiteľstvo sú orgány s originálnou kompetenciou. Primátor mesta 
nie je podriadený mestskému zastupiteľstvu, mestské zastupiteľstvo nie je oprávnené ukladať 
primátorovi úlohy, môže odporúčať riešenie, navrhnúť riešenie. Mestské zastupiteľstvo nie je 
oprávnené určovať primátorovi spôsob jeho práce a jeho rozhodovania, prípadne mu určovať 
jeho poradné orgány. 

 
2. časť II. a, b, c, d, e, g, h, k, l, o, s 
v rozpore s par. 10 ods. 2 zák. 
Mestské zastupiteľstvo orgán vedenie mesta ani orgán gremiálna porada do dňa prijatia 
uznesenia nezriadilo, neustanovilo jeho náplň práce, ani jeho členov nie je možné, aby vo 
vzťahu k tomuto orgánu boli ukladané povinnosti. 
 
3. časť II. pís. b 
v rozpore s par. 14 zák. 
Vedúci oddelení nie sú členmi mestskej rady a ani jej členmi byť nemôžu, nie je dôvod, aby boli 
pozývaní na každé zasadnutie mestskej rady. 
 
4. časť II. d 
v rozpore s par. 16 ods. 4 zák., Zákonníkom práce – par. 9 
Práce MsÚ, teda i prácu vedúcej odd. správy organizuje primátor a ako jej nadriadený pracovník 
v pracovno-právnych vzťahoch ukladá jej i povinnosti, mestské zastupiteľstvo nie je oprávnené 
vystupovať v pracovno-právnych vzťahoch a ukladať povinnosti vedúcim oddelení mestského 
úradu.  
 
 
 
 



5. časť II. e 
v rozpore s par. 18 ods. 1 zák. 
Kontrolór obce kontroluje plnenie úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce, nie je povinný 
kontrolovať to, či bolo  splnené to „čo bolo požadované ktorýmkoľvek  prítomných“. 
 
6. časť II. g 
v rozpore s par. 16 ods. 4 zák., v rozpore s par. 13b ods. 3 zák. 
Prácu mestského úradu organizuje primátor, nie mestské zastupiteľstvo. Primátor nenavrhol 
kompetencie, ktoré sa tu vymedzujú zástupcovi primátora. Mestské zastupiteľstvo nie je 
oprávnené určovať primátorovi spôsob jeho práce. 
 
7. časť II. i 
v rozpore s par. 16 ods. 4 zák., Zákonníkom práce – par. 9 
Prácu MsÚ, teda i vedúcej odd. finančného organizuje primátor mesta, ako jej nadriadený 
pracovník ukladá jej povinnosti, povinnosti jej nemôže ukladať mestské zastupiteľstvo.  
 
8. časť II. m 
v rozpore s par. 13 ods. 2 pís. d zák., s par. 11 ods. 3 zák. 
Rozhodovať o zvolávaní redakčnej rady časopisu nie je v kompetenciách mestského 
zastupiteľstva.  
 
9. časť II. n 
v rozpore s par. 13 b ods. 3 zák., v rozpore s par. 11 ods. 3 pís. h 
Kompetencie a okruh činnosti zástupcu primátora určuje MZ na návrh primátora MZ určuje len 
plat primátora a hl. kontrolóra. 
 
10. časť II. p 
v rozpore s par. 16 ods. 4 par. 13 ods. 3 par. 13 b ods. 3 par. 11 ods. 3 pís. h 
Prácu MsÚ, teda i vedúcej odd. správy organizuje primátor, ako nadriadený pracovník jej 
ukladá povinnosti, okruh úkonov, ktoré je oprávnený vykonávať zástupca primátora ustanovuje 
MZ na návrh primátora. MZ určuje len plat primátora a hl. kontrolóra. Štatút mesta mestské  
zastupiteľstvo už schválilo. 
 
11. časť II. r 
v časti projekt brundtland v rozpore s par. 13 b ods. 3 
Zástupca primátora nebol poverený MZ vykonávať úkony súvisiace s projektom brundtland. 
 
12. časť II. t 
v rozpore s par. 13 b ods. 3 
Zástupca primátora nebol poverený vykonávať cezhraničnú spoluprácu v celom rozsahu, iba 
v projekte EOP. 
 
13. časť III. a 
v rozpore s par. 11 ods. 3 zák., par. 13 ods. 2 pís. d 
Mestskému zastupiteľstvu nie je vyhradené rozhodovať o zložení redakčnej rady časopisu. 
 
14. časť III. b 
v rozpore s par. 11 ods. 3 par. 13 ods. 2 pís. d 
Nie je vyhradené mestskému zastupiteľstvu rozhodovať o zložení komisie na vyhodnotenie 
verejnej súťaže. 
 
15. časť V. b 



v rozpore s par. 13 b ods. 3 par. 13 ods. 2 pís. d 
Zástupcovi primátora nebol ustanovený okruh činnosti prezentácia mesta doma i v zahraničí. 
Rozhodovať o konkrétnom použití osobného automobilu neprináleží mestskému zastupiteľstvu. 
 
16. časť V. c 
v rozpore s par. 16 ods. 4 zák., so Zákonníkom práce 
Prácu mestského úradu organizuje primátor, nie mestské zastupiteľstvo, povinnosti v pracovno-
právnych vzťahoch ukladá primátor. 
 
17. časť V. d 
v rozpore s par. 13 b ods. 3 
Zástupcovi primátora nebol ustanovený na návrh primátora okruh činnosti uvádzaný v uznesení. 
 
18. časť I. 
v rozpore s par. 10 ods. 1 zák., par. 13 b zák. 
Mestské zastupiteľstvo a primátor sú orgány postavené zákonom na rovnakú úroveň.  
Mestské zastupiteľstvo nie je oprávnené hodnotiť činnosť primátora, toto právo má len 
v prípade par. 13 b ods. 5, čo však nebol prípad tejto časti uznesenia. 
Konštatovania sú nekonkrétne, zasahujú do vecí, ktoré sú vyhradené len primátorovi ako orgánu 
mesta. 
 

primátor mesta 
 
 

UZNESENIE Č. 4/97 
 
I. SCHVAĽUJE 

prevzatie dlhu spoločnosti TIME s.r.o. spoločnosťou EMIT, s.r.o. 
 
II. DOPORUČUJE 

zaoberať sa zmenou termínu nedoplatku spoločnosti TIME, s.r.o. za r. 1996 až po jeho zaplatení 
 
  

 UZNESENIE Č. 5/97 
 
I. SCHVAĽUJE 

transformáciu Polikliniky mesta Rajec, neštátneho zdravotníckeho zariadenia, ako celku 
spoločnosti Poliklinika mesta Rajec, s.r.o. (MUDr. Bašo, MUDr. Kŕíž, MUDr. Mácha, MUDr. 
Cipková, MUDr. Benetiková, MUDr. Glosová, Ing. Gazdík) 

 
 
UZNESENIE Č. 6/97 
 
I. SCHVAĽUJE 

zvýšenie stravného pre stravníkov Domova vďaky s platnosťou od 1. 3. 1997 nasledovne : 
a) celodenná strava racionálna a žlčníková diéta: 

    - obyvatelia Domova vďaky                               53,30 Sk 
    - stravníci z Rajca a Šuje                                    72,00 Sk 
    - cudzí stravníci                                                  85,30 Sk 
 

b) percentuálne rozdelenie celodennej stravy racionálnej a žlčníkovej diéty (raňajky, obed,              
večera, desiata, olovrant) 



          - obed (zamestnanci DV)                                    18,00 Sk 
    - večera (zamestnanci DV)                                 15,40 Sk 
    - obed (Rajec, Šuja)                                            25,00 Sk 
    - večera (Rajec, Šuja)                                          21,60 Sk 
    - obed (cudzí)                                                      29,80 Sk 
    - večera (cudzí)                                                    25,50 Sk 
 

c) celodenná strava pri diete DIA 
    - obyvatelia DV                                                 74,60 Sk 
    - stravníci z Rajca a Šuje                                 100,70 Sk 
    - cudzí stravníci                                               119,40 Sk 
 

d) percentuálne rozdelenie celodennej diéty DIA (raňajky, obed, večera, desiata a olovrant) 
    - obed (Rajec, Šuja)                                            32,20 Sk 
   - večera I. (Rajec, Šuja)                                       27,20 Sk 
   - obed (cudzí)                                                       38,20 Sk 
   - večera I. (cudzí)                                                 32,20 Sk 

             
       

UZNESENIE Č. 7/97 
 
I. VOLÍ 

a) Karola Uhlárika za člena Mestskej rady v Rajci 
b) Karola Uhlárika za predsedu Komisie pre mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci 
c) JUDr. Annu Hljakovú za členku komisie pre ochranu verejného poriadku pri Mestskom  
zastupiteľstve v Rajci    

 
 
UZNESENIE Č. 8/97 
 
I. BERIE NA VEDOMIE, že 

a)  v zmysle platných zákonov musí Mesto Rajec ako vlastník majetku poskytnúť     príspevok 
na úhradu navýšenej hodnoty majetku o DPH vo výške 1,310.436,- Sk a je si vedomé, že 
v prípade nesplnenia tejto povinnosti môže vykonávať Daňový úrad exekúciu majetku mesta 

b) mesto v súčasnosti nemá finančné prostriedky na príspevok na úhradu DPH pre firmu 
Bineko, s.r.o. a žiada firmu Bineko o požiadanie presunu splátky úveru vo výške 1 milión Sk 
do 30. 6. 1997 a zaplatenie DPH Daňovému úradu  

 
II. SCHVAĽUJE 

a) poskytnutie príspevku Bytovému podniku, ktorého právnym nástupcom je Bineko s.r.o. vo 
výške 1,310.436,- Sk, a to nasledovne : - do 31. 3. 1997   310.436,- Sk  
                                                               - do 30. 6. 1997   1 milión Sk 
                                                              - do 30. 6. 1997   všetky náklady preukázateľne 
spojené s povinnosťou úhrady DPH, t.j. penále, pokuty, navýšené úroky z úveru a iné 

 T: v texte 
Z: primátor 
 

b) uhradiť firme Bineko, s.r.o. príspevok : 
    - do 31. 3. 1997     310.436,- Sk 
    - do 30. 6. 1997     1 milión Sk  



    - do 30. 6. 1997    všetky náklady preukázateľne spojené s povinnosťou úhrady DPH, t.j. 
penále, pokuty, navýšené úroky z úveru a iné, ale len za podmienky, že Bineko, s.r.o. uhradí 
záväzky voči Daňovému úradu do 31. 3. 1997 

            T: v texte 
Z: primátor 

 
c) úpravu nájomnej zmluvy z hodnoty majetku 31,191.639,- Sk na 32,298.286,17 Sk 

                        T: ihneď 
Z: primátor  
 
 

UZNESENIE Č. 9/97 
 
I. SCHVAĽUJE 

odpredaj pozemku Povodiu Váhu Piešťany parcela č. 294/2 KÚ Kľače o rozlohe 602 m2 v cene 
14,- Sk/m2 

 
 
UZNESENIE Č. 10/97 
 
I. SCHVAĽUJE 

doplnenie komisií pre rozbory hospodárenia v organizáciách zriadených mestským 
zastupiteľstvom :  
Technické služby – p. Bohdal, Ing. Cinková 
MsKS                   - p. Cinková, p. Pekarík 
Poliklinika           - MUDr. Rybárik, p. Slottová 
Bytový podnik     - p. Albert, Mgr. Pauko, p. Frivaldský 
Domov vďaky      - Ing. Dubcová, p. Babčanová 

 
 
UZNESENIE Č. 11/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

a)poplatok za vývoz a uloženie pevného domového odpadu z 1100 l nádob na jednu domácnosť   
v Rajci v r. 1997 150,- Sk 

b) poplatok za vývoz a uloženie pevného domového odpadu zo 110 l nádob na jednu 
domácnosť v Šuji v r. 1997 230,- Sk 

 
 
UZNESENIE Č. 12/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

cenu nebytového priestoru v bytovom dome na ul. Orgovánovej č. 197/1 o rozlohe 21,6 m2 
2.200,- Sk/m2 s tým, že kupujúci zaplatí naraz celú sumu pri podpise zmluvy 

 
 
UZNESENIE Č. 13/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

pridelenie pozemku parcela č. 1900/4 KÚ Rajec o rozlohe 544 m2 do bezplatného užívania 
evanjelickej cirkvi a. v. v Rajci za účelom rozšírenia evanjelického cintorína  



UZNESENIE Č. 14/97 
 

I. BERIE NA VEDOMIE, že 
a) hlavná kontrolórka Ing. Emília Rybáriková sa vzdáva odmeny za IV. štvrťrok 1996 
b) primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi nebola schválená odmena za IV. štvrťrok 1996 
c) poslanci mestského zastupiteľstva, členovia mestskej rady, členovia komisií sa vzdávajú 

odmeny za II. polrok 1996 
 

II. SCHVAĽUJE 
odmenu členom ZPOZu za účinkovanie na občianskych obradoch v roku 1996 podľa účasti 

 
 
UZNESENIE Č. 15/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

a) minimálnu cenu pozemku pri čističke odpadových vôd 80,- Sk/m2 
b) komisiu v zložení: Ing. Štefan Židek, Mgr. Jozef Pauko, Ladislav Bohdal, Karok Uhlárik 

a JUDr. Anna Huljaková, ktorá prerokuje podmienky odpredaja s firmami DSÚ Rostáš 
a Lesotrans, s.r.o. Žilina 

  T: 31. 3. 1997 
 
 
UZNESENIE Č. 16/97 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu hlavnej kontrolórky k uzneseniu MZ č. 91/96, v bode II. b) 
 

II. SCHVAĽUJE 
predložiť správu hlavnej kontrolórky k uzneseniu MZ č. 91/96, v bode II. b) tým poslancom, 
ktorí prejavia o ňu záujem 
 

III. UKLADÁ 
a) poslancom MZ 

predložiť návrh opatrení na odstránenie nedostatkov kotolne JUH do budúceho zasadnutia 
MZ 

b) hlavnej kontrolórke  
predložiť návrh opatrení na odstránenie nedostatkov kotolne JUH do budúceho zasadnutia 
MZ spolu s právnym zástupcom mesta Rajec  

 T: budúce zasadnutie MZ 
 Z: hlavná kontrolórka 

 
 
UZNESENIE Č. 17/97 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu primátora k jednotlivým uzneseniam 
 

II. UKLADÁ 
mestskému úradu  
vypísanie verejnej ponuky na predaj Hotela pri radnici s uzávierkou ponuky do 30. 4. 1997 

      T: ihneď 
Z: primátor 



UZNESENIE Č. 18/97 
 

I. SCHVAĽUJE 
a) zmenu Poriadku odmeňovania pracovníkov mesta Rajec, mestského úradu a riaditeľov 

riadených organizácií zo dňa 11. 4. 1995 nasledovne: 
1. v článku 3 Platové triedy, odstavec 3 za slová ...hlavnému kontrolórovi... doplniť ...a 

zástupcovi primátora... 
2. v článku 8 Odmeny, písmeno f) za slová ...b) do 25 % hlavný kontrolór... doplniť ...c) do 

25 % zástupca primátora 
 
b) plat zástupcu primátora dňom 13. 3. 1997: 

tarifný plat:         8.040,- Sk 
príplatok za riadenie:      1.500,- Sk 
príplatok v zmysle čl. 5, 
odstavec 4:       4.300,- Sk 

    T: ihneď 
 
 

Pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva 
 

V súlade s par. 13 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 
pozastavujem výkon uznesenia MZ Rajec č. 18/97, pretože sa domnievam, že odporuje zákonu 
369/90 Zb. par. 11 ods. 3 pís. h a to z nasledujúcich dôvodov: 

- obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce v zmysle par. 11 ods. 3 
písm. h 

- určuje plat starostu a hlavného kontrolóra 
- dlhodobo uvoľnenému poslancovi MZ, čo zástupca primátora je, patrí primeraný plat od 

obce, a keďže nejde o vyhradenú právomoc MZ par. 11 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, 
táto právomoc patrí starostovi resp. primátorovi 

 
primátor mesta 

 
UZNESENIE Č. 19/97 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení č. 1/97 – 6/97 
 

II. KONŠTATUJE, že 
uznesenie MZ č. 76/96 nebolo splnené a žiada, aby bol komisii predložený prvý písomný návrh 
koncepcie transformácie Technických služieb Rajec do dvoch týždňov z mestského úradu a na 
zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 5. 5. 1997 o 15.00 hod. bola predložená táto koncepcia 
na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu  

   T: do 25. 4. 1997 
         Z: primátor 

 
III. UKLADÁ 

hlavnej kontrolórke 
 správu vyplývajúcu z uznesenia MZ č. 16/97 v bode III. b) predložiť na budúcom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva 

   Z: v texte 
   T: v texte 



IV. TRVÁ 
na plnení uznesenia MZ č. 3/97 v bode IV. 

 
 
UZNESENIE Č. 20/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

p. Jozefa Hudeka, bytom Rajec, ....................., za kronikára mesta Rajec 
 

II. SCHVAĽUJE 
odmenu kronikára mesta Rajec 1.000,- Sk mesačne na základe rozhodnutia riaditeľky MsKS, 
ročnú odmenu kronikára mesta schváli mestské zastupiteľstvo po odsúhlasení textu kroniky za 
príslušný rok mestskou radou 

 
 
UZNESENIE Č. 21/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

rozbory hospodárenia Technických služieb Rajec za r. 1996 s tým, že zisk bude rozdelený 
nasledovne: 
- 111.380,58 Sk z hlavnej činnosti odviesť zriaďovateľovi mestu Rajec 
- 76.817,37 Sk z podnikateľskej činnosti použiť na vykrytie straty z minulých rokov 

 
 
UZNESENIE Č. 22/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

rozbory hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Rajec za r. 1996 s tým, že strata vo výške 
50.848,50 Sk bude vykrytá z rozpočtu mesta Rajec 

 
 
UZNESENIE Č. 23/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

rozbory hospodárenia Polikliniky mesta Rajec s tým, že zisk vo výške 519 tis. Sk bude použitý 
na vykrytie straty z minulých rokov 
 

II. UKLADÁ 
riaditeľovi Polikliniky mesta Rajec  
stanoviť pravidlá rozúčtovania réžijných a ostatných nákladov na jednotlivé strediská 

        Z: v texte 
        T: 31. 5. 1997 

 
III. VYSLOVUJE 

riaditeľovi Polikliniky mesta Rajec poďakovanie za hospodárne vedenie Polikliniky mesta 
Rajec 
 

IV. SCHVAĽUJE 
riaditeľovi Polikliniky mesta Rajec odmenu vo výške 10.000,- Sk 

 
 



UZNESENIE Č. 24/97 
 

I. SCHVAĽUJE 
rozbory hospodárenia Bytového podniku Rajec za r. 1996 s tým, že zisk vo výške 49 tis. Sk 
bude pridelený do rezervného fondu účelovo viazaný na splácanie úverov 

 
 
UZNESENIE Č. 25/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

a) vykryť stratu Domova vďaky za r. 1996 vo výške 61 tis. Sk z rozpočtu mesta Rajec, 
b) rozbory hospodárenia Domova vďaky za r. 1996 

 
II. ŽIADA 

správnu radu Nadácie Domova vďaky Rajec predložiť prehľad o jednorázových príspevkoch od 
obyvateľov Domova vďaky a ich čerpanie od začiatku fungovania Domova vďaky 

 Z: správna rada NDV 
      T: 15. 6. 1997 

 
III. UKLADÁ 

a) komisii,  
ktorá sa zúčastnila rozborov Domova vďaky za r. 1996, prehodnotiť čerpanie nákladov 
v Domove vďaky za I. polrok 1997 

        Z: komisia 
        T: 30. 7. 1997 

 
b) hlavnej kontrolórke 

prehodnotiť náklady na jedného obyvateľa Domova vďaky za r. 1996 
    Z: v texte 
    T: do budúceho zasadnutie MZ 
 
 

UZNESENIE Č. 26/97 
 

I. BERIE NA VEDOMIE 
a) správu hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu mesta Rajec za r. 1996 
b) plnenie rozpočtu mesta Rajec za r. 1996 v príjmovej časti vo výške 34,404 tis. Sk  

 
II. SCHVAĽUJE 

plnenie rozpočtu mesta Rajec za r. 1996 vo výdavkovej časti vo výške 33,900 tis. Sk 
 
 
UZNESENIE Č. 27/97 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu o stave majetku mesta Rajec k 31. 12. 1996 
 

II. SCHVAĽUJE 
komisiu v zložení: p. Bajzíková, Ing. Rybáriková, p. Veselá, Ing. Jonek a p. Kavec pre 
vyradenie neupotrebiteľného, fyzicky opotrebovaného a nepotrebného majetku mesta 
 



III. POVERUJE 
komisiu odpredajom alebo likvidáciou vyradeného majetku 

Z: p. Bajzíková 
      T: 30. 6. 1997 

 
 
UZNESENIE Č. 28/97  

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Rajec na r. 1997 
 

II. SCHVAĽUJE 
rozpočet mesta Rajec na r. 1997 
a) v príjmovej časti vo výške 27,142 tis. Sk 
b) vo výdavkovej časti vo výške 27,142 tis. Sk 
     ako vyrovnaný 

 
 
UZNESENIE Č. 29/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

Poriadok odmeňovania Technických služieb Rajec s účinnosťou od 1. 5. 1997 
 
 
UZNESENIE Č. 30/97 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

organizačno-technické zabezpečenie referenda v dňoch 23. – 24. 5. 1997 
 
 
UZNESENIE Č. 31/97 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o stave stavby križovatky ciest I., II. a III. triedy 
 
 
UZNESENIE Č. 32/97 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

návrh nariadenia vlády o rozdelení obce Rajec 
 
 
UZNESENIE Č. 33/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

odpredaj parcely č. 2124/305 KÚ Rajec o výmere 4732 m2 za cenu 80,- Sk/m2 záujemcom firme 
Lesotrans, s.r.o. a firme DSÚ Rostáš s tým, že presná výmera bude uvedená v kúpnych 
zmluvách záujemcov, a to Lesotrans, s.r.o. a DSÚ Rostáš podľa nimi predloženého 
geometrického plánu. Prevod vlastníckeho práva bude realizovaný s existujúcimi ťarchami. 

        T: 30. 6. 1997 
 



UZNESENIE Č. 34/97 
 

I. BERIE NA VEDOMIE 
a) správu zástupcu primátora RNDr. Ladislava Žideka Zabezpečenie projektu 

ECOS/OUVERTURE a PHARE: “Energetická efektivita v regióne Rajec“ v projekte 
mestskej a regionálnej energetickej efektívnosti, ktorý zodpovedá za projekt i voči 
kontrahujúcej strane Novem v zmysle kontraktu číslo: 577610/1501 uzavretého medzi 
Novem v mene Komisie Európskeho spoločenstva a Mestom Rajec 

b) že program PHARE poskytuje na zabezpečenie tohto projektu 58.000 ECU za podmienky 
spoluúčasti Mesta Rajec vo výške 20.000 ECU v zmysle podpísaného kontraktu 

c) že celé financovanie projektu bude zabezpečované z osobitného účtu a prostriedky sú 
použiteľné len na realizáciu projektu v zmysle kontraktu 

 
II. SCHVAĽUJE 

a) samostatný účtovnícky postup pre projekt: Program mestskej a regionálnej energetickej 
efektívnosti programu PHARE: „Energetická efektivita v regióne Rajec“: 
1. za vecnú likvidáciu a úhradu nákladov zodpovedá RNDr. Ladislav Židek ako zástupca 

mesta i ako kontrahent voči NOVEM v mene Komisie Európskeho spoločenstva 
2. objednávky na práce musia by zadávané v zmysle Kontraktu a Programového manuálu, 

2. cyklus a na investičnú časť projektu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 
3. po príchode faktúr budú tieto zapísané do osobitnej knihy tohto projektu na oddelení 

finančnom 
4. faktúry budú vecne likvidované RNDr. Ladislavom Židekom, zodpovedným zástupcom 

za tento projekt  
5. po vecnej likvidácii budú faktúry postúpené k úhrade, pričom príkaz k úhrade podpisuje 

RNDr. Ladislav Židek, zodpovedný za projekt a primátor mesta, resp. ďalší pracovník 
Mesta Rajec s podpisovým vzorom 

6. faktúry musia obsahovať členenie podľa rozpočtových položiek predpísaných 
kontrahujúcou stranou Novem v mene Komisie Európskeho spoločenstva 

7. dane, clá a dovozné prirážky nesmú byť hradené z dotácie Phare 
8. všetky finančné správy musia byť podávané prepočítané na ECU 
9. náklady projektu „Energetická efektivita v regióne Rajec“ budú samostatne sledované, 

pričom musia byť analyticky rozdelené na náklady dotácie Phare a náklady vlastného 
príspevku 

10. po vecnej stránke musí byť účtovníctvo overené audítorom a výpisy z účtov prikladané 
k čiastočným a k záverečnej správe 

 
b) poskytnutie vlastného príspevku vo výške 20.000 ECU na projekt: Program mestskej 

a regionálnej energetickej efektívnosti programu Phare „Energetická efektivita v regióne 
Rajec“ 

     Z: RNDr. Židek 
    T: trvale 

 
UZNESENIE Č. 35/97 

 
I. UKLADÁ 

hlavnej kontrolórke mesta  
predkladať kontrolu plnenia uznesení písomne so stručným komentárom k jednotlivým 
uzneseniam poslancom mestského zastupiteľstva spolu s ostatnými materiálmi na rokovanie 
MZ 

Z: hlavná kontrolórka 
T: trvale 



UZNESENIE Č. 36/97 
 

I. UKLADÁ 
mestskému úradu 
opakovanie  zverejniť  ponuku  o  predaji  Hotela pri radnici s termínom podania inzerátu do 15. 
5. 1997 a termínom uzávierky ponúk do 30. 6. 1997 

Z: primátor  
T: v texte  

 
UZNESENIE Č. 37/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

a) zmenu Poriadku odmeňovania pracovníkov mesta Rajec, mestského úradu a riaditeľov 
riadených organizácií zo dňa 11. 4. 1995 dňom 5. 5. 1997 nasledovne: 

1. v článku 3 Platové triedy, odstavec 3 za slová ...zástupcovi primátora... doplniť ...a 
riaditeľom organizácií zriadených mestským zastupiteľstvom... 

2. v článku 8 Odmeny, odstavec f) doplniť za slová  ...c) do 25 % zástupca primátora... 
doplniť ...d) do 25 % riaditelia organizácií zriadených mestským zastupiteľstvom  

3. v článku 8 Odmeny, odstavec g), písmeno a) vypustiť, nahradiť novým znením písmena 
a): do 25 % prednosta MsÚ a vedúci oddelení MsÚ 

4. v článku 8 Odmeny, odstavec h) vypustiť poslednú vetu 
5. v článku 8 Odmeny, odstavec h) na koniec doplniť vetu: Tieto odmeny sa vyplácajú 

polročne podľa účasti na zasadnutiach MZ a návrhov predsedov komisií 
    T: 5. 5. 1997  

 
 
UZNESENIE Č. 38/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

dňom 5. 5. 1997: 
a) plat riaditeľke Domova vďaky Rajec Janke Jasenovcovej: 

základný plat    8.040,- Sk: 
príplatok za riadenie:   1.500,- Sk 
osobný príplatok v zmysle 
čl. 3 Poriadku odmeňovania  1.500,- Sk 

 
b) plat riaditeľovi Polikliniky mesta Rajec Ing. Jozefovi Gazdíkovi: 

základný plat:    8.040, Sk 
príplatok za riadenie:   1.500,- Sk 
osobný príplatok v zmysle 
čl. 3 Poriadku odmeňovania  2.500,- Sk 

 
c) plat riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Rajec Ing. Zuzane Židekovej: 

základný plat:    6.500, Sk 
príplatok za riadenie:   1.000,- Sk 

 
d) plat p. Marte Repkovej, poverenej vedením Technických služieb Rajec: 

základný plat:    7.000, Sk 
príplatok za riadenie:   1.500,- Sk 

          T: 5. 5. 1997 
 



UZNESENIE Č. 39/97 
 

I. UKLADÁ 
a) Mestskému úradu  

vypracovať a rozposlať poslancom mestského zastupiteľstva Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta 

   Z: primátor 
  T: do 12. 5. 1997 

b) Mestskému úradu  
rozposlať poslancom mestského zastupiteľstva poslanecký návrh Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Rajec  

    Z: primátor 
   T: do 12. 5. 1997 

 
 
UZNESENIE Č. 40/97 

 
I. KONŠTATUJE, že 

a) plnú zodpovednosť za spôsobené škody pri rekonštrukcii kotolne JUH a pri jej 
neefektívnej prevádzke v r. 1996 nesie Mestský úrad, nakoľko: 

1. stavebný dozor, pracovník Mestského úradu Rajec Jozef Rybár, vykonával prácu 
nekvalifikovane, neupozorňoval na chyby a nedostatky 

2. nebola dostatočne kontrolovaná práca stavebného dozoru zo strany vedúcej oddelenia 
výstavby a primátora pri zabezpečovaní tejto akcie a od januára 1996 do kolaudácie 
vôbec nebol vedený stavebný denník v zmysle platných zákonov 

3. umožnil prebratie  a kolaudáciu kotolne s množstvom vád a nedorobkov, neexistujú 
zápisy, neboli písomne podchytené a nebolo upozornené na nedostatky, čo spôsobilo 
značné finančné škody Bytovému podniku a následne i Mestu Rajec  

4. projekt stavby neobsahoval rozpočty na jednotlivé čiastky plnenia, čo umožnilo 
prijímanie dodatkov k zmluve o dielo a vykonávanie prác inými dodávateľmi (napr. 
Technické služby) 

5. neboli prizývaní odborníci, napr. výrobca kotlov, a nebolo dbané na upozornenia 
pracovníkov  kotolne (p. Bohdal), poslancov  mestského  zastupiteľstva  (RNDr.  Židek, 
p. Stehlík) a obyvateľov mesta, že rekonštrukcia a prevádzka kotolne nezodpovedá 
požadovanej kvalite 

6. penále z omeškania boli uplatnené len vo výške 10 % (za 9 dní) z nárokovateľnej výšky, 
v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/1995 (4,5 mil. Sk nebolo uplatnené) po dohode Mestského 
úradu s dodávateľom 

7. umožnil spustenie prevádzky neefektívne fungujúcej kotolne a dodatočné odstráňovanie 
chýb spôsobilo Bytovému podniku navyše náklady a zníženie plánovaného zisku 
celkom cca 2 mil. Sk 

 
b) riaditeľ Bytového podniku  
1. napriek evidentnému nefungovaniu kotolne prebral dielo, nezabezpečil opravu chýb 

a nedorobkov a nereklamoval vadné plnenie až do prijatia rozhodnutí v mestskom 
zastupiteľstve v auguste 1996, kedy zostávalo do vykurovacej sezóny minimum času 
potrebného na odstránenie vážnych nedostatkov 

2. nezabezpečil, aby reklamácia vadného plnenia a podanie na súd obsahovala všetky zistené 
nedostatky 

 
 



II. UKLADÁ 
Mestskému úradu  
vypracovať a dodržiavať opatrenia v zmysle návrhu hlavnej kontrolórky pri všetkých 
činnostiach zabezpečovaných Mestským úradom a organizáciami zriadenými mestským 
zastupiteľstvom 

T: trvale 
Z: primátor 

 
 
UZNESENIE Č. 41/97 

 
I. UKLADÁ 

Mestskému úradu  
preveriť možnosť uzatvorenia nájomných zmlúv medzi vlastníkmi ornej pôdy a jej užívateľom 
Agroregiónom Rajec. Po zistení daných skutočností tieto zverejniť obvyklým spôsobom. 

         Z: primátor 
  T: 30. 6. 1997 

 
 
UZNESENIE Č. 42/97 

 
I. KONŠTATUJE, že 

 rez stromov mestskej zelene v Rajci firmou Maneko Považská Bystrica v jarnej sezóne 1997 je     
prevedený nekvalitne, neodborne, neboli pri ňom dodržané všeobecné zásady rezu. Na základe 
spoločenského ohodnotenia stromov rastúcich mimo lesa, bola týmto zásahom dočasne znížená 
ich estetická a ekologická hodnota 

 
II. UKLADÁ 

a) Mestskému úradu  
zabezpečiť opravný rez a náležité ošetrenie neodborne orezaných stromov v meste na 
náklady dodávateľa 

b) Mestskému úradu  
kvalifikované a dôsledné kontrolovanie a preberanie prác prevádzaných pri údržbe verejnej 
zelene 

Z: primátor 
c) hlavnej kontrolórke  

preveriť zodpovednosť za zadávanie a preberanie prác údržby verejnej zelene 
      T: nasledujúce zasadnutie MZ 
     Z: hl. kontrolórka 
 
 

UZNESENIE Č. 43/97 
 

I. KONŠTATUJE, že 
mestské noviny Rajčan nespĺňajú náležitosti stanovené zákonom pre vydávanie periodickej tlače 
 

II. UKLADÁ 
riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Rajec  
vypracovať štatút mesačníka Rajčan a predložiť ho na budúce zasadnutie mestského 
zastupiteľstva 

     Z: riaditeľka MsKS 
    T: v texte 



UZNESENIE Č. 44/97 
 

I. KONŠTATUJE, ŽE 
a) primátor mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24. 4. 1997 počas prítomnosti 

nadpolovičnej väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva, nedal hlasovať o procedurálnom 
návrhu zástupcu primátora RNDr. Ladislava Žideka, čím zmaril priebeh zasadnutia 
mestského zastupiteľstva  

Z: primátor 
b) primátor  mesta  nezaradil  do   programu   na   zasadnutie    mestského    zastupiteľstva  dňa 

5. 5. 1997 bod programu z 24. 4. 1997 podnety občanov, ktorý nebol prerokovaný na 
zasadnutí 24. 4. 1997 z titulu predčasného ukončenia mestského zastupiteľstva 

Z: primátor 
 
 
UZNESENIE Č. 45/97 

 
I. KONŠTATUJE, že 

predaj nebytového priestoru v Poliklinike Rajec MUDr. Huljakovej bude riešený pri 
schvaľovaní zmluvy o transformácií Polikliniky mesta Rajec  

 
 
UZNESENIE Č. 46/97 

 
I. KONŠTATUJE, že 

bod žiadosť o odpustenie nájomného MUDr. Jána Rybárika za r. 1996 nebol prerokovaný 
z titulu nepredloženia materiálu mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu, mestské 
zastupiteľstvo navrhuje tento bod presunúť na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva 

 
 
UZNESENIE Č. 47/97 

 
I. UKLADÁ 

p. Marte Repkovej, poverenej vedením Technických služieb Rajec,  
rozpracovať možnosť ďalšieho fungovania Technických služieb ako príspevkovej organizácie 
na základe predloženého diskusného príspevku 

        Z: p. Repková 
 T: 12. 5. 1997 

 
 
Rokovanie mestského zastupiteľstva zo dňa 5. 5. 1997, kde sa prijali uznesenia č. 34/97 až 

47/97, prebiehalo bez účasti primátora mesta. Keďže primátor nepoveril žiadnu osobu, aby 
rokovanie viedla, zástupca primátora nemal právo v zmysle Rokovacieho poriadku čl. V. ods. 2 
viesť rokovanie ďalej. Rokovanie mal ukončiť. Uznesenia č. 35/97 až 47/97 sú neplatné, lebo boli 
prijaté v rozpore s rokovacím poriadkom. 
 

    primátor mesta  
 
 
 
 



UZNESENIE Č. 48/97 
 

I. BERIE NA VEDOMIE 
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení od začiatku roka 
 

II. UKLADÁ 
mestskému úradu  
doriešiť platnosť pozastavených uznesení č. 35/97 – 47/97 zo dňa 5. 5. 1997 cestou okresnej 
prokuratúry  
 

III. UKLADÁ 
riaditeľovi Polikliniky mesta Rajec 
 písomne informovať všetkých nájomníkov v Poliklinike o spôsobe rozúčtovania jednotlivých 
nákladov na prevádzku Polikliniky  

  T: 31. 7. 1997 
 
 
UZNESENIE Č. 49/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

a) odpredaj nebytového priestoru č. 14 o výmere 47 m2 v budove s.č. 150, spoluvlastníckeho 
podielu 41/1700 na spoločných častiach a zariadeniach domu s.č. 150 a na parcele KN 
1101/2 k.ú. Rajec  MUDr. Anne Huljakovej za cenu: 
m2 nebytového priestoru 5.300,- Sk, m2 pozemku za 100,- Sk 

b) 50 % ceny zaplatiť pri podpise zmluvy, zvyšných 50 % do 30. 11. 1997 s tým, že zmluva 
bude zaslaná na Okresný úrad, odbor katastrálny až po zaplatení celej kúpnej ceny 

 
 
UZNESENIE Č. 50/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

a) formu, spôsob a podmienky transformácie Technických služieb mesta Rajec tak, ako je 
uvedené v predkladanom a doplnenom materiáli 

b) predložený časový postup realizácie transformácie Technických služieb mesta Rajec 
 
 
UZNESENIE Č. 51/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

odpustenie nájomného MUDr. Jánovi Rybárikovi v celkovej výške 10.266,- Sk za užívanie 
nebytových priestorov na Poliklinike v Rajci v roku 1996 

 
 
UZNESENIE Č. 52/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania zamestnancov Domova vďaky s účinnosťou od 1. 7. 
1997 
 
 
 



II. UKLADÁ 
riaditeľke Domova vďaky, 

 aby schválený Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania zamestnancov Domova vďaky nespôsobil 
prekročenie schváleného rozpočtu mesta pre rok 1997 v oddieli položka č. 641 sociálneho 
zabezpečenia vo výdavkovej časti 

 
 
UZNESENIE Č. 53/97 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

1. predložený projekt vedenia DV a maltézskej pomoci – zameraný na rozšírenie sociálnych 
služieb v Rajci a okolí 
- o terénnu opatrovateľskú službu 

     - prepravnú službu 
 

II. SCHVAĽUJE 
1. personálne obsadenie v DV na zabezpečenie uvedených služieb  

- posilniť ekonomický úsek o ½ úväzku 
     - 1 ½ úväzku na opatrovateľskú a asistentskú služby 
 
2. a) úhrady za služby pri opakovanej opatrovateľskej starostlivosti podľa výšky dôchodku     

(135/1992 Z. z.) 
b) cenník pre jednotlivé úkony opatrovateľskej služby (135/1992 Z. z.) 

 
III. UKLADÁ 

riaditeľke DV 
- aby poskytovanie týchto služieb nespôsobilo prekročenie schváleného rozpočtu na rok 1997 
 

IV. SCHVAĽUJE 
1. rozšírenie činnosti v zriaďovacej listine pre neštátny subjekt DV, príspevkovej organizácie 

mesta Rajec schválenej MZ dňa 26. 11. 1992 pod č. uz. 160/92 o nasledovnej činnosti: 
- terénne sociálne služby – opatrovateľská a asistentská služba 
- prepravná služba 

    Cieľová skupina: - starí ľudia 
 - mentálne postihnutí ľudia 
 - telesne postihnutí ľudia a iní zdravotne postihnutí 
    Územný rozsah poskytovaných služieb: Rajec a okolie. 

 
 
UZNESENIE Č. 54/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

termín transformácie Polikliniky mesta Rajec k 30. 9. 1997 
 

II. UKLADÁ 
riaditeľovi Polikliniky mesta Rajec  
pripraviť všetky podklady k transformácii Polikliniky mesta Rajec na základe uznesenia č. 5/97 

 
 
 
 



UZNESENIE Č. 55/97 
 

I. SCHVAĽUJE 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta s účinnosťou od 5. 7. 1997 

 
UZNESENIE Č. 56/97 

 
I. ŽIADA 

v zmysle zákona č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení 
neskorších predpisov a uznesenia Vlády SR č. 621/1995 Severoslovenské vodárne a kanalizácie 
Žilina o vypracovanie privatizačného projektu k bezodplatnému prevodu infraštrukturálneho 
majetku štátu vodovodov a kanalizácií do vlastníctva obce. V privatizačnom projekte 
navrhujeme zohľadniť samostatnosť katastrálneho územia Šuja. 

 
 
UZNESENIE Č. 57/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

1. dodatok č. 1 k VZN mestského zastupiteľstva o miestnych poplatkoch č. 16/95 s účinnosťou 
od 1. 8. 1997 

2. dodatok č. 1 k VZN mestského zastupiteľstva č. 13/93 o trhovom poriadku mesta Rajec 
s účinnosťou od 1. 8. 1997 

 
 
UZNESENIE Č. 58/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

poskytnutie finančného príspevku vo výške 60.000,- Sk z rozpočtu mesta na spracovanie 
projektovej štúdie a obnovu bývalého Obecného úradu v Šuji 
 
 

UZNESENIE Č. 59/97 
 

I. SCHVAĽUJE 
1. odpredaj vozidla Škoda Favorit 136 L ŠPZ 22-29 a vozidla Tatra T 148 ŠPZ ZAD 73-44 na 

základe verejnej ponuky 
2. bezodplatný prenájom protipožiarneho vozidla Tatra 138 PL 1. Požiarnemu zboru Žilina, 

ktorý zabezpečuje požiarnu ochranu v Rajci 
3. darovanie jednoosej požiarnej striekačky a čerpadla Žilinskej univerzite na účely odbornej 

výuky 
 

II. UKLADÁ  
mestskému úradu  
v prípade ďalšieho vyraďovania majetku mesta stanoviť presné kritéria, ako bude tento majetok 
vyraďovaný 

 
 
 
 
 



UZNESENIE Č. 60/97 
 

I. SCHVAĽUJE 
Dodatok  č. 1  k Poriadku odmeňovania zamestnancov Polikliniky mesta Rajec s účinnosťou od 
1. 7. 1997 podľa prílohy č. 1 
 
 

II. UKLADÁ 
riaditeľovi Polikliniky mesta Rajec  
dodržiavať tento Poriadok odmeňovania  

 
 
UZNESENIE Č. 61/97 

 
I. KONŠTATUJE, že 

a) plnú zodpovednosť za spôsobené škody pri rekonštrukcii kotolne JUH a pri jej neefektívnej 
prevádzke v r. 1996 nesie Mestský úrad, nakoľko: 
1. stavebný dozor, pracovník Mestského úradu Rajec Jozef Rybár, vykonával prácu 

nekvalifikovane, neupozorňoval na chyby a nedostatky 
2. nebola dostatočne kontrolovaná práca stavebného dozoru zo strany vedúcej oddelenia 

výstavby a primátora pri zabezpečovaní tejto akcie a od januára 1996 do kolaudácie 
vôbec nebol vedený stavebný denník v zmysle platných zákonov 

3. umožnil prebratie a kolaudáciu kotolne s množstvom vád a nedorobkov, neexistujú 
zápisy, neboli písomne podchytené a nebolo upozornené na nedostatky, čo spôsobilo 
značné finančné škody Bytovému podniku a následne i Mestu Rajec 

4. projekt stavby neobsahoval rozpočty na jednotlivé čiastky plnenia, čo umožnilo 
prijímanie dodatkov k zmluve o dielo a vykonávanie prác inými dodávateľmi (napr. 
Technické služby) 

5. neboli prezývaní odborníci, napr. výrobca kotlov, a nebolo dbané na upozornenia 
pracovníkov  kotolne  (p. Bohdal),   poslancov  mestského zastupiteľstva (RNDr. Židek, 
p. Stehlík) a obyvateľov mesta, že rekonštrukcia a prevádzka kotolne nezodpovedá 
požadovanej kvalite 

6. penále z omeškania boli uplatnené len vo výške 10 % (za 9 dní) z nárokovateľnej výšky, 
v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/1995 (4,5 mil. Sk nebolo uplatnené) po dohode Mestského 
úradu s dodávateľom 

7. umožnil spustenie prevádzky  neefektívne fungujúcej kotolne a dodatočné odstraňovanie 
chýb spôsobilo Bytovému podniku navyše náklady a zníženie plánovaného zisku celkom 
cca 2 mil. Sk 

 
b) riaditeľ Bytového podniku 

I. napriek evidentnému nefungovaniu kotolne prebral dielo, nezabezpečil opravu chýb 
a nedorobkov a nereklamoval vadné plnenie až do prijatia rozhodnutí v mestskom 
zastupiteľstve v auguste 1996, kedy zostávalo do vykurovacej sezóny minimum času 
potrebného na odstránenie vážnych nedostatkov 

2. nezabezpečil, aby reklamácia vadného plnenia a podanie na súd obsahovala všetky 
zistené nedostatky 

  
III. UKLADÁ  

1. mestskému úradu  
vypracovať a dodržiavať opatrenia v zmysle návrhu hlavnej kontrolórky pri všetkých 
činnostiach zabezpečovaných Mestským úradom a organizáciami zriadenými mestským 
zastupiteľstvom 



2. hlavnej kontrolórke  
vypracovať  a podať  trestné  oznámenie  za  škody  spôsobené  na  kotolni  JUH v termíne 
do 31. 7. 1997 

 
IV. UKLADÁ 

hlavnej kontrolórke  
predkladať písomne všetky vypracovávané materiály 

  T: trvale  
 
 
Pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva 
 

V súlade s par. 13 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 
pozastavujem výkon uznesenia MZ Rajec č. 61/97 v bode I., pretože sa domnievam, že odporuje 
zákonu č. 369/1990 Zb. par. 13 ods. 3 a par. 18 ods. 1 a to z nasledujúcich dôvodov: 
- primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta, a preto ak chce MZ podať trestné oznámenie 

mal by ho podať starosta (primátor) a nie kontrolór  
- kontrolór mesta kontroluje nakladanie s majetkom obce, no nie je oprávnený podávať na mesto 

trestné oznámenie  
 

 primátor mesta 
 
 

UZNESENIE Č. 62/97 
 

I. SCHVAĽUJE 
1.   finančné príspevky pre jednotlivé športové kluby na ich činnosť pre rok 1997 podľa prílohy,  

ktorá je súčasťou zápisnice 
2. príspevok na projekt ošetrenie a sledovanie ekologického a energetického lesa v sume 

15.000,- Sk 
 
V. SÚHLASÍ 

s bezodplatným prenájmom hotela Maratón klubu Rajec a Klubu malého futbalu v Rajci 
 

 
UZNESENIE Č. 63/97 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

zápis zo zasadnutia komisie pre výstavbu a ŽP 
 

II. SCHVAĽUJE 
zabezpečenie tejto akcie do 15. 10. 1997 
 

III. UKLADÁ 
a) MsÚ zabezpečiť prípravu a realizáciu tejto akcie do 15. 9. 1997 
b) na najbližšom zasadnutí MZ pri aktualizácii rozpočtu mesta na r. 1997 uvažovať s celou 

rozpočtovanou čiastkou 
   T: v texte 
   Z: MsÚ  

 
 



UZNESENIE Č. 64/97 
 

I. UKLADÁ 
Mestskému úradu Rajec 
1. dopracovať a predložiť v materiáloch na rokovanie MZ kompletné materiály potrebné 

k transformácii TSMR: 
a) dôvodovú správu transformácie TS vypracovanú MsÚ 
b) kúpnu zmluvu 
c) zmluvu o prenájme (zbor PO) 
d) zmluvu o vykonávaní údržby verejného osvetlenia a mestského rozhlasu v meste Rajec 
e) zmluvu o vývoze komunálneho odpadu 
f) zmluvu o spravovaní a prevádzkovaní skládky lomu Baranová 
g) zmluvu o vykonávaní a čistení letnej údržby mesta 
h) zmluvu o zabezpečovaní paliva pre kotolňu JUH (jeho príprava a skladovanie) medzi 

TSMR a firmou BINEKO 
  T: 20. 8. 1997 
  Z: primátor 

2. predložiť návrh použitia finančných prostriedkov získaných z predaja TS zakomponovaných 
do aktuálneho rozpočtu na r. 1997 

3. predložiť poslancom Mestského zastupiteľstva požadované materiály v termíne 20. 8. 1997 
a 22. 8. 1997 

 
II. ŽIADA  

primátora mesta zvolať zasadnutie MZ na deň 28. 8. 1997 
 
 
UZNESENIE Č. 65/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

organizačno-technické zabezpečenie doplňovacích volieb do samosprávy obce Šuja dňa 18. 10. 
1997 

 
 
UZNESENIE Č. 66/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

1. zánik príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rajec bez likvidácie zlúčením so 
spoločnosťou ROSS, s.r.o., Pod Grendel 5, Žilina – Trnové a to dňa 1. 9. 1997 
Spoločnosť ROSS, s.r.o. sa stáva univerzálnym právnym nástupcom Technických služieb 
mesta Rajec. Vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane práv a záväzkov, ktoré 
prechádzajú na nástupnícku organizáciu budú presne vyčíslené v súvahe k 31. 8. 1997 a jej 
prílohách. 

 
2. odpredaj Technických služieb mesta Rajec firme ROSS, s.r.o., Pod Grendel 5, Žilina-Trnové 

za cenu 5,500.000,- Sk a to nehnuteľnosti evidované na Okresnom úrade, odbore 
katastrálnom v Žiline na LV č. 1500 ako: 
- zastavaná plocha p. č. 2124/5 
- zastavaná plocha p. č. 2124/309 
- zastavaná plocha p. č. 2124/310 
- zastavaná plocha p. č. 2124/311 
- zastavaná plocha p. č. 2124/312 



a hnuteľný majetok súvisiaci s činnosťou Technických služieb mesta Rajec podľa 
inventárnych súpisov. 

 
 
UZNESENIE Č. 67/97 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu hl. kontrolórky o realizácii uznesení 
 
 
UZNESENIE Č. 68/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

1. podmienky transformácie 
2. komisiu v zložení: Ing. Ján Rybárik, Ing. Gazdík, MUDr. Rybárik, Ing. Židek a RNDr. 

Židek 
 

II. UKLADÁ 
komisii  
pripraviť návrh nájomnej zmluvy v termíne do 20. 10. 1997 
 

III. SCHVAĽUJE 
termín transformácie Pk do 31. 10. 1997 

 
 
UZNESENIE Č. 69/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

VZN o chove a držaní zvierat na území mesta Rajec č. 28/97 
 
 
UZNESENIE Č. 70/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

1.   Štatút MsKS v Rajci 
2. Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine MsKS 
3. doplnenie org. štruktúry MsKS 
4. poplatky za inzerciu v mesačníku Rajčan 

 
 
UZNESENIE Č. 71/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

zmenu v čl. 9 Poriadku odmeňovania zamestnancov Pk Rajec a jeho dodatku č. 1 
 
 
UZNESENIE Č. 72/97 

 



I. SCHVAĽUJE 
Poriadok odmeňovania pracovníkov mesta Rajec a volených orgánov mesta Rajec v alternatíve 
Zmeny  poriadku  odmeňovania  mesta  Rajec  a  volených orgánov mesta Rajec s účinnosťou 
od 1. 11. 1997 
 

II. UKLADÁ 
Mestskému úradu Rajec  
plne dopracovaný Poriadok odmeňovania doručiť na Mestské zastupiteľstvo v Rajci 

 
 
 
Pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva 

 
V súlade s par. 13 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 

pozastavujem výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Rajec č. 72/97 v nasledovných 
častiach a z nasledovných dôvodov: 
 
časť III. par. 3 článok 1, 2, 3 
slová „s výnimkou volených a menovaných funkcionárov mesta“ sú v rozpore so zákonom 
369/1990 Zb. konkrétne s par. 13 ods. 3 a par. 11 ods. 3 pís. h 
Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v pracovnoprávnych vzťahoch, a preto mu prináleží 
rozhodovať o zaradení pracovníkov mesta. 
 
časť III. par. 3 článok 4 
slová „zástupcovi primátora mesta, prednostovi mestského úradu a riaditeľom riadených podnikov 
a subjektov, ktorých zakladateľom je mesto“ sú v rozpore so zákonom 369/1990 Zb. par. 11 ods. 3 
pís. h 
Zákon tu jednoznačne vymedzuje právomoc mestského zastupiteľstva v určení platu primátora 
a hlavného kontrolóra. 
Ďalej štatút mesta Rajec v par. 10 ods. 2 pís. i a j stanovuje, že primátor mesta určuje platy 
a priznáva odmeny pracovníkom mesta a určuje základný plat a priznáva prémie a odmeny 
riaditeľom príspevkových a rozpočtových organizácií. 
 
časť IV. par. 4 článok 1, 2, 3, 4, 5 
slová „pri všetkých volených a menovaných funkciách rozhoduje o zaradení mestské 
zastupiteľstvo“ sú v rozpore so zákonom 369/1990 Zb. par. 13 ods. 3 a par. 11 ods. 3 pís. h 
Primátor je štatutárnym orgánom mesta v pracovnoprávnych vzťahoch, a preto mu prináleží 
rozhodovať o tarifnom plate a plate zamestnancov mesta. Mestskému zastupiteľstvu vyplýva zo 
zákona 369/1990 určovanie platu len starostovi a hlavnému kontrolórovi. 
 
časť IV. par. 4 článok 6 
slová „zástupcovi primátora mesta, prednostovi mestskému úradu a riaditeľovi riadených podnikov 
a subjektov, ktorých zakladateľom je mesto“ sú v rozpore so zákonom 369/1990 Zb. par. 11 ods. 3 
pís. h a par. 13 ods. 3 
Zákon tu vymedzuje vyhradenú právomoc mestskému zastupiteľstvu určovať plat len starostovi 
a hlavnému kontrolórovi.  
 
časť IV. par. 6 článok 2 
celé znenie je v rozpore so zákonom 369/1990 Zb. par. 13 ods. 3 a par. 11 ods. 3 pís. h 
Z dôvodu, že primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v pracovnoprávnych vzťahoch mesta, 
a preto mu prináleží rozhodovať o príplatku za riadenie zamestnancom mesta. 



Mestské zastupiteľstvo má vymedzenú právomoc len v zmysle par. 11 ods. 3 pís. h len u hlavného 
kontrolóra. 
 
 
 
časť VIII. par. 8 článok 2 
slová „písmeno b“ vo vete odmeny podľa písmena a) a b) schvaľuje mestské zastupiteľstvo sú 
v rozpore so zákonom 369/1990 Zb. par. 11 ods. 3 pís. h a par 13 ods. 3 
Mestskému zastupiteľstvu prináleží rozhodovať len o odmenách hlavného kontrolóra.  
 

primátor mesta  
 
 
UZNESENIE Č. 73/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

odpredaj nebytového priestoru č. 15 o výmere 46 m2 v budove č. s. 150, spoluvlastníckeho 
podielu 40/1700 na spoločných častiach a zariadeniach domu č. s. 150 a na parcele KN 1101/2 
k.ú. Rajec MUDr. Monike Spišákovej za cenu 1 m2 nebytového priestoru 5.300,- Sk, 1 m2 
pozemku 100,- Sk 

 
 
UZNESENIE Č. 74/97 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

1.  správu hl. kontrolóra o plnení rozpočtu 
2. plnenie rozpočtu za I. polrok 1997 v príjmovej časti 
 

II. SCHVAĽUJE 
aktualizáciu rozpočtu na rok 1997 vo výdavkovej časti tak, ako bol doplnený 

 
 
UZNESENIE Č. 75/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

poslancom MZ a člnom komisií pri MZ v Rajci odmenu za I. polrok 1997 v zmysle 
odmeňovacieho poriadku  

 
 
UZNESENIE Č. 76/97 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu hl. kontrolóra o plnení uznesení MZ č. 67/97 – 75/97 
 
 
UZNESENIE Č. 77/97 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

skončenie pracovného pomeru Ing. Gazdíka Jozefa k 31. 12. 1997 
 



II. ŽIADA 
primátora, aby bod menovanie riaditeľa Pk bolo ešte na decembrovom zasadnutí MZ v prípade, 
že nebude uzatvorená transformácia Pk 

 
 
UZNESENIE Č. 78/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

prenájom budovy Požiarnej zbrojnice v Rajci a prislúchajúcich pozemkov s budovou Požiarnej 
zbrojnice  v Rajci  Cenzuálnemu  spolumajiteľstvu, pozemkovému spoločenstvu Rajec za cenu 
1,- Sk 
 

II. ŽIADA 
Cenzuálne spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo Rajec, aby ponechal doterajších 
nájomníkov p. Frišu a manželov Wunschových v obchodných priestoroch za doterajších 
nájomných podmienok na dobu 6 mesiacov 
 

III. nájomca je povinný vyžiadať si súhlas vlastníka k prenechaniu priestorov do podnájmu 
 

IV. PREDBEŽNE SÚHLASÍ 
so zámennou majetku Domova vďaky Rajec a Požiarnej zbrojnice Rajec v prípade, že CS PS 
Rajec vydokladuje svoje reštitučné nároky 

 
 
UZNESENIE Č. 79/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

nájomnú zmluvu s p. Vysokým dňom 1. 12. 1997 
 
 

UZNESENIE Č. 80/97 
 

I. SCHVAĽUJE 
zvolenie prísediacich na Krajskom súde Žilina – Mgr. Paukovú Martu, bytom Rajec, ..... a p. 
Stankovú Vieru, bytom Rajec, ........... 

 
 
UZNESENIE Č. 81/97 

 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu zástupcu primátora k projektu E-O-P 
 

II. POTVRDZUJE, že 
celý projekt bude v roku 1998 zabezpečený v zmysle pravidiel PHARE, prihlášky a kontraktu, 
to znamená, že zabezpečí v I. – IV. 1998 finančné prostriedky tak, aby sa mohol uskutočniť celý 
projekt (v rozpočte Mesta na rok 1998 sa bude uvažovať so zafinancovaním cca 514.000,- Sk 
najskôr z vlastných prostriedkov, o ktoré sa následne bude uchádzať voči NOVEM, ktorý 
reprezentuje Európsku komisiu) 

 
 



UZNESENIE Č. 82/97 
 

I. SCHVAĽUJE 
splatenie kúpnej ceny za nebytový priestor v budove Pk Rajec MUDr. Spišákovej Monike 
v dvoch splátkach: 50 % v mesiaci 12/97, 50 % v mesiaci 4/98 s tým, že zmluva bude zaslaná 
na zápis do katastra po zaplatení celej sumy 

UZNESENIE Č. 83/97 
 

I. SCHVAĽUJE 
a) odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za III.Q vo výške 30 % základného platu 

v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. 
b) odmenu hl. kontrolórovi Ing. Emílii Rybárikovej za III. Q vo výške 20 % z tarifného platu 

vyplateného v III. Q 1997 
 
 
UZNESENIE Č. 84/97 

 
I. NESÚHLASÍ 

s vydaním povolenia na žiadne výherné hracie automaty v Rajci 
 
 
UZNESENIE Č. 85/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

odpredaj parcely pod garáž p. Jantoščiakovi Jánovi, bytom Rajec, ............ s podmienkou, že p. 
Jantoščiak si dá zhotoviť geometrický plán na vlastné náklady a potom mu bude odpredaná 
parcela za sumu 100,- Sk/m2 

 
 
UZNESENIE Č. 86/97 
 
I. UKLADÁ 

a) hl. kontrolórke  
predložiť MZ chronologický prehľad uznesení týkajúcich sa transformácie Pk, ich obsah, 
termíny a osoby zodpovedné za ich splnenie  

b) hl. kontrolórke,  
aby predložila ekonomické prepočty zo strany Mesta a spoločnosť zo svojej strany 
k sporným otázkam nájomnej zmluvy 

 
II. ŽIADA 

primátora mesta, aby dal vypracovať nájomnú zmluvu a prekonzultoval ju s nájomcami. Sporné 
body zmluvy predložiť MZ na rozhodnutie 

        T: 31. 1. 1998   
 
 
UZNESENIE Č. 87/97 

 
I. SCHVAĽUJE 

VZN č. 29/97 na rok 1998 
 
 



UZNESENIE Č. 88/97 
 

I. RUŠÍ 
VZN č. 28/97 o chove a držaní zvierat na území mesta Rajec 

 
 
UZNESENIE Č. 89/97 

 
I. KONŠTATUJE, že 

prokurátor nepotvrdil, že primátorom pozastavené uznesenia v roku 1997 sú v rozpore so 
zákonom 
 

II. TRVÁ 
na plnení všetkých uznesení, ktoré primátor pozastavil v roku 1997 

 
III. KONŠTATUJE, že 

zástupca primátora si účasťou na seminári poriadanou Úniou miest a obcí SR dňa 28. 11. 1997 
plnil svoje pracovné povinnosti a primátor mesta nemal právo mu dať na tento deň absenciu 
 

IV. UKLADÁ 
MsÚ 
 doplatiť zástupcovi primátora príplatky schválené Mestským zastupiteľstvom, ktoré mu 
primátor neodôvodnene krátil v roku 1997 
 

V. SCHVAĽUJE 
odmeny zástupcovi primátora za III. Q vo výške 25 % zo schváleného základného platu 
 
 

Pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva 
 
 V súlade s par. 13 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 
pozastavujem výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Rajec č. 89/97 v nasledovných 
častiach, pretože sa domnievam, že boli prijaté v rozpore s par. 11 ods. 3 písm. h zákona č. 
369/1990 Zb., a to z nasledovných dôvodov: 
 
časť IV. 
slová „ukladá MsÚ doplatiť zástupcovi primátora príplatky schválené MZ, ktoré mu primátor 
neodôvodnene krátil v roku 1997“ sú v rozpore so zákonom 369/1990 Zb. par. 11 ods. 3 písm. h, 
kde zákon jednoznačne vymedzuje právomoc MZ v určení platu primátora a hl. kontrolóra 
Určovať plat, resp. príplatky zástupcovi primátora prináleží nie MZ, ale primátorovi mesta. 
 
časť V. 
slová „schvaľuje odmeny zástupcovi primátora za III. Q vo výške 25 % zo schváleného základného 
platu“ sú v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. par. 11 ods. 3 písm. h, kde zákon jednoznačne 
vymedzuje právomoc MZ v určení platu primátora a hl. kontrolóra 
Určovať plat, príplatky, resp. odmeny zástupcovi primátora prináleží nie MZ, ale primátorovi, resp. 
starostovi mesta. 
 
           primátor mesta  
 
 
UZNESENIE Č. 90/97 



 
I. UKLADÁ 

riaditeľovi Pk,  
aby počas jeho neprítomnosti poveril osobu zodpovednú za chod Pk 
 

II. MENUJE 
za riaditeľa Pk MUDr. Máchu, ktorý nastúpi do funkcie dňom ukončenia pracovného pomeru 
Ing. Gazdíka  
 

III. VYSLOVUJE 
poďakovanie za vykonanú prácu vo funkcii riaditeľa Pk Ing. Gazdíkovi 
 
 

UZNESENIE Č. 91/97 
 

I. SCHVAĽUJE 
úpravu rozpočtu pre DV na rok 1997 takto: 
prevádzkové náklady 783.850,- Sk 
investície                     56.150,- Sk 
a aby tieto prostriedky boli tohto roku vykryté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


