
UZNESENIA  V  ROKU  1999 
 
 
 
UZNESENIE Č.1/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

JUDr. Annu Huljakovú, PaedDr. Mariana Paprskára a Mgr. Jozefa Pauku za členov volebnej 
komisie 

 
 
UZNESENIE Č. 2/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

do komisií pri MZ pracovníkov za MsÚ nasledovne: 
Finančná komisia – p. Cinková Mária 
Komisia výstavby a živ. prostredia – p. Tomčíková Júlia 
                                                           p. Anastázia Pekarová 
Komisia mládeže a športu – sl. Zuzana Zaťková 
Komisia ochrany verejného poriadku – p. Martincová Alena 
Komisia sociálno – zdravotná – p. Brezániová Anna 
                                                   p. Cesneková Ľubica 
Komisia podnikateľská – sl. Rybáriková Andrea 
 
 

UZNESENIE Č. 3/99 
 
I. BERIE NA VEDOMIE  

výsledky volieb v tajnom hlasovaní pre jednotlivé komisie 
 
Finančná komisia 
Predseda : 1. Ing. Pekara Ján – 18 hlasov 
Členovia : 2. Ing. Veselá Elena – 18 hlasov 
                 3. Mgr. Huljak Miroslav – 18 hlasov 
                 4. Foltán Ondrej – 18 hlasov 
                 5. Ščibran Pavol – 18 hlasov 
                 6. Ing. Krchňáková Helena – 18 hlasov 
 
Komisia výstavby a životného prostredia 
Predseda : 1. Ing. Bronček Miloš – 18 hlasov 
Členovia : 2. Judr. Huljaková Anna – 18 hlasov 
                 3. Rybár Vladimír – 18 hlasov 
                 4. Smieško Jaroslav – 18 hlasov 
                 5. Albert Ján – 18 hlasov 
                 6. Matejka Marián – 18 hlasov 
                 7. Rybárik Jaroslav – 17 hlasov 
 



Komisia mládeže a športu 
Predseda : 1.  PaedDr. Paprskár Marián – 18 hlasov 

      Členovia : 2. Mgr. Johanidesová Ľudmila – 18 hlasov 
                       3. Mgr. Pauko Jozef – 18 hlasov 
                       4. Cibulka Ľubomír – 18 hlasov 
                       5. Špánik Rudolf – 18 hlasov 
                       6. Gažúr Ján – 18 hasov 
                       7. Oravec Ľubomír – 16 hlasov 
 
Komisia ochrany verejného poriadku 
Predseda : 1. Plevko Pavol – 18 hlasov 
Členovia : 2. Mgr. Prochorov Peter – 17 hlasov 
      3. Golierová Milada – 18 hlasov 
                 4. Dubeň Jozef – 18 hlasov 
                 5. Vajciková Anna – 18 hlasov 
                 6. Rybárik Martin – 18 hlasov 
 
Komisia sociálno – zdravotná 
Predseda : 1. MUDr. Rybárik Ján – 18 hlasov 
Členovia : 2. MUDr. Kříž Karol – 18 hlasov 
                 3. Smiešková Irma – 18 hlasov 
                 4. RNDr. Pecho Jaroslav – 18 hlasov 
                 5. Lasoková Dagmar – 18 hlasov 
                 6. Petráš Peter – 16 hlasov 
 
Komisia podnikateľská   
Predseda : 1. Huljak Jozef – 18 hlasov 
Členovia : 2. Podolan Jozef – 18 hlasov 
                 3. Bohdal Ladislav – 18 hlasov 
                 4. Laluha Vladimír – 18 hlasov 
                 5. Mgr. Zadňančinová Anna – 17 hlasov 
                 6. Čimborová Viera – 18 hlasov 
 
Členovia MR : 

1. Ing. Pekara Ján – 18 hlasov 
2. Ing. Bronček Miloš – 18 hlasov 
3. PaedDr. Paprskár Marián – 18 hlasov 
4. Plevko Pavol – 18 hlasov 
5. MUDr. Rybárik Ján – 18 hlasov 
6. Huljak Jozef – 18 hlasov 
 

                
UZNESENIE Č.4/99 
 
I. VOLÍ  

do funkcie zástupcu primátora PaedDr. Mariana Paprskára  
 
 

 



UZNESENIE Č. 5/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. doplnenie organizačnej štruktúry mesta o 1 pracovníka – „sociálny pracovník“ na oddelení 
správnom MsÚ v Rajci s nástupom od 5. 2. 1999 

 
II. DOPORUČUJE 

1. primátorovi mesta zabezpečiť obsadenie uvedeného miesta, stanoviť náplň práce, vytvoriť 
vhodné podmienky a doplniť organizačnú štruktúru, ktorá tvorí prílohu č. 4 Poriadku 
odmeňovania pracovníkov mesta a volených orgánov mesta. 

 
 
UZNESENIE Č. 6/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

doplnenie organizačnej štruktúry MsKS o jedného pracovníka, ktorý bude pracovať v štúdiu 
káblovej televízie 
 

II. UKLADÁ 
1. riaditeľke MsKS  

zabezpečiť obsadenie uvedeného miesta, stanoviť náplň práce a doplniť organizačnú štruktúru 
MsKS a následne predložiť do nasledujúceho rokovania MZ 

2. riaditeľke MsKS  
vypracovať v spolupráci s primátorom a právnikom zmluvu o zabezpečení úhrady nákladov 
vzniknutých s prevádzkou štúdia a rozvodov káblovej televízie 

 
III. DOPLŇUJE 

Zriaďovaciu listinu MsKS o nasledovné: 
v bode II.2 predmet činnosti sa vypúšťajú slová „Knižnice a Kultúrneho domu v Šuji“ a doplní sa 
„a štúdia káblovej televízie“ 
 
 

UZNESENIE Č. 7/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

zámenu parcely KN číslo 2149/96, zastavaná plocha o výmere 272 m2, ktorá je vo vlastníctve Mesta 
Rajec za parcelu KN 587/2, orná pôda o výmere 272 m2, ktorá je vo vlastníctve Miroslava Žideka, 
bytom Rajec, .................... 
Parcely sú vytvorené geometrickým plánom overeným Okresným úradom v Žiline pod číslom 
540/98. 
 
 

UZNESENIE Č. 8/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

prevod HIM Rajec – Sever, STL plynovod trasa B v hodnote 194.548,- Sk SPP OZ Žilina 
 
 



UZNESENIE Č. 9/99 
 
I. SCHVAĽUJE 
      odpredaj pozemku pod garážami 

- parcela č. 1866/5 o výmere 17 m2 Lednickému Jánovi, bytom Rajec,..................za jednotkovú 
cenu 200,- Sk/m2 

- parcela č. 1866/6 o výmere 17 m2 Vanákovi Branislavovi, bytom Rajec,..................za 
jednotkovú cenu 200,- Sk/m2 

- parcela č. 1866/7 o výmere 17 m2 Vanákovi Jánovi ml., bytom Rajec,..................za jednotkovú 
cenu 200,- Sk/m2 

- parcela č. 1866/8 o výmere 17 m2 Lednickej Marcele, bytom Rajec,..................za jednotkovú 
cenu 200,- Sk/m2 

- parcela č. 1866/9 o výmere 17 m2 Vrtaňovej Melánii, bytom Rajec,..................za jednotkovú 
cenu 200,- Sk/m2 

- parcela č. 1866/10 o výmere 18 m2 Ošvátovi Štefanovi, bytom Rajec,..................za jednotkovú 
cenu 200,- Sk/m2 

 
 

UZNESENIE Č. 10/99  
 
I. SCHVAĽUJE 

odpredaj parcely č.279/1 k.ú. Rajec o výmere 72m2 za jednotkovú cenu 100,- Sk/m2 p. Jozefovi 
Rybárovi 
 
 

UZNESENIE Č. 11/99 
 
I. UDEĽUJE  

predbežný súhlas na odpredaj pozemku 
 

II. DOPORUČUJE  
p. Vladimírovi Rybárovi zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a následne predložiť na 
rokovanie mestskej rade 
 
 

UZNESENIE Č. 12/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. kúpu nehnuteľností, ktoré sú vyznačené v geometrickom pláne overenom Okresným úradom 
v Žiline pod č. 572/98 ako parcely 1535/9, 1535/1, 1535/8 a v geometrickom pláne overenom 
Okresným úradom v Žiline pod č. 977/98 ako parcely KN 1535/16, 1535/3, 1535/13 všetko k. ú. 
Rajec za kúpnu cenu 5,- Sk/m2 

2. predaj 
a) dielu 5 KN parcely 1534 
b) dielu 6 KN parcely 1536 
c) dielu 7 KN parcely 1535/4 

k. ú. Rajec, tak ako sú tieto diely vyznačené v geometrickom pláne overenom Okresným úradom 
v Žiline pod č. 572/98 Františkovi Fraštiovi a manž. Jozefíne za cenu 5,- Sk/m2 



Vyššie uvedené kúpne zmluvy musia byť uzavreté všetky súčasne.   
 
 

UZNESENIE Č.13/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických 
a právnických osôb a postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mesta Rajec 

 
II. POVERUJEME 

1. primátora mesta zabezpečením prijímania a vybavovania petícií  
2. hlavného kontrolóra mesta kontrolou vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb 

a evidenciou petícií v podmienkach samosprávy mesta Rajec 
3. mestské zastupiteľstvo zriaďovaním komisií na prešetrenie vybavovania sťažností a petícií 

v zmysle Zásad 
 

III.  UKLADÁ 
riaditeľom riadených príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta zabezpečiť 
1. dôsledné dodržiavanie Zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach  
2. predloženie ročných správ o vybavovaní sťažností a petícií hl. kontrolórovi mesta 
 
 

UZNESENIE Č. 14/99 
 
I. SCHVAĽUJE  

plat Ing. Rybárikovej Emílie – hl. kontrolóra mesta nasledovne: 
tarifný plat                                                                               8.930,- Sk 
25 % zvýšenie platu                                                                 2.470,- Sk 
s účinnosťou od 1. 2. 1999 
 
 

UZNESENIE Č. 15/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

Dodatok k Poriadku odmeňovania pracovníkov MsKS s účinnosťou od 1. 2. 1999 
 
 
 

UZNESENIE Č. 16/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. úpravu stravného v zmysle predloženého materiálu riaditeľkou DV, ktorý tvorí súčasť uznesenia 
s účinnosťou od 1. 3. 1999 

 
II. UKLADÁ 

riaditeľke DV 
vypracovať rozbor režijných nákladov k výrobe celodennej stravy do 30 dní a predložiť MR 
 



III.  SCHVAĽUJE 
dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Domova vďaky 
 

IV. RUŠÍ 
a) predpis  „Úhrada  nákladov  za  ubytovanie a základnú starostlivosť“ Domova vďaky zo dňa 

26. 11. 1992 
b) schvaľuje 

vnútorný predpis Domova vďaky „Úhrada nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť“ 
tak, ako bolo doplnené na rokovaní MZ 

c) žiada 
správnu radu Občianskeho združenia Srdce o prevod finančných prostriedkov na depozitný účet 
Domova vďaky (financie na pohrebné, financie na zvýšenie úrovne starostlivosti) a následne 
predložiť finančné vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov od roku 1992 do dňa prevodu 
v lehote do 28. 2. 1999 

d) ukladá 
sociálno-zdravotnej a finančnej komisii pri MZ v Rajci v súčinnosti s riaditeľkou DV a právnym 
zástupcom dopracovať vnútorný predpis „Úhrada nákladov za ubytovanie a základnú 
starostlivosť“ 

 
 

UZNESENIE Č. 17/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

vstup mesta Rajec do ZMOS 
 

II. DOPORUČUJE 
primátorovi podať žiadosť o vstup na ústredie ZMOS 
 
 

UZNESENIE Č. 18/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

komisiu v zložení : hl. kontrolór, ved. odd. správneho, Mgr. Pauko Jozef, Ing. Bronček Miloš, 
PaedDr. Paprskár Marián, MUDr. Kříž 
 

II. UKLADÁ 
1. komisii,  

aby v termíne do 28. 2. 1999 predložila MR na schválenie novelizáciu Rokovacieho poriadku 
2. ved. odd. správneho  

zvolať prvé zasadnutie komisie v termíne do 15. 2. 1999 
 
 

UZNESENIE Č. 19/99 
 
I. POVERUJE 

komisiu výstavby a životného prostredia prehodnotiť odpadové hospodárstvo – separovaný odpad 
a domový odpad v termíne do 28. 2. 1999 
 



UZNESENIE Č. 20/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

komisiu per občianske záležitosti v zložení: Laluha Vladimír, PaedDr. Paprskár Marián, p. 
Podolan Jozef 
 

UZNESENIE Č. 21/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

odmeny poslancom MZ, členom MR a členom komisií pri MZ za II. polrok 1998 
 
 

UZNESENIE Č. 22/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

1.   odmeny primátorovi Ing. Jánovi Rybárikovi za IV. Q 1998 vo výške 50 % súčtu platov, ktoré mu 
boli vyplatené za IV. Q 1998 

2. odmeny hl. kontrolórovi mesta Ing. Emílii Rybárikovej vo výške 30 % z tarifného platu 
vyplateného za IV. Q 1998 

 
 

UZNESENIE Č. 23/99 
 
I. RUŠÍ 

uznesenie č. 84/97 zo dňa  2. 12. 1997, na základe rozhodnutia Protimonopolného úradu SR 
a vyjadrenia právneho zástupcu firmy Program, s.r.o. 
 

II. ŽIADA 
primátora mesta o stanovenie konkrétnych podmienok prevádzkovania VHA a následne predložiť 
MZ 
 
 

UZNESENIE Č. 24/99 
 
I. VYDÁVA 

predbežný prísľub na ručenie za úver nehnuteľnosťou Hotel pri Radnici, parc. č. 140/1 pre firmu 
Bronček – drevovýroba 
 
 

UZNESENIE Č. 25/99 
 
I. TRVÁ 

na prevode fin. prostriedkov určených na pohrebné a vylepšenie v zmysle uzn. č. 16/99, bodu 3, 
písm. c) do 15. 4. 1999. V prípade, že sa tak neudeje, MZ resp. Mesto Rajec bude tieto prostriedky 
vymáhať súdnou cestou. 
 

II. UKLADÁ 
zabezpečiť vymáhanie súdnou cestou finančných prostriedkov 



UZNESENIE Č. 26/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

komisiu v zložení: 
primátor, ved. fin. odd., kontrolór, predseda fin. komisie, predseda podnikateľskej komisie, 
predseda sociálno-zdravotnej komisie, predseda komisie mládeže a športu 
 

II. UKLADÁ 
komisii  
do 30 dní vypracovať a predložiť MZ návrh opatrení pre ďalšiu existenciu Pk 
 

III.  ODPORÚČA 
primátorovi zvolať 1. zasadnutie do 31. 3. 1999 
 
 

UZNESENIE Č. 27/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

zmenu názvu komisie mládeže a športu na nový názov: Komisia pre školstvo, kultúru a šport 
 

II. BERIE NA VEDOMIE 
Skončenie   pracovného   pomeru   dohodu a  vzdanie  sa  funkcie  riaditeľa  Ing.  Židekovej dňom 
28. 2. 1999 
 

III. UKLADÁ 
Komisii pre školstvo, kultúru a šport  
predložiť koncepciu ďalšieho fungovania MsKS do 30 dní 
 

 
UZNESENIE Č. 28/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ o funkciu prednostu MsÚ 
 

II. ODPORÚČA  
primátorovi mesta predložiť MZ na schválenie obsadenie tejto funkcie 

 
 
UZNESENIE Č. 29/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

sobášiacich pri obradoch uzatvárania manželstva pred orgánom štátu: Ing. Laluha Vladimír, 
PaedDr. Marian Paprskár, p. Podolan Jozef 
 
 
 
 



UZNESENIE Č. 30/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

rokovací poriadok MZ v Rajci tak, ako bol doplnený 
 

 
UZNESENIE Č. 31/99 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu primátora o prevádzke VHA 
  

II. SCHVAĽUJE 
komisiu v zložení: predseda KOVP, predseda podnikateľskej komisie, JUDr. Huljaková, PaedDr. 
Paprskár, ved. odd. správneho, hl. kontrolór, ktorá pripraví organizačno-technické zabezpečenie 
referenda do 60 dní 
 
 

UZNESENIE Č. 32/99 
 
I. RUŠÍ 

body II. b, c, d uznesenia č. 18/95 zo dňa 3. 3. 1995 
 

II. SCHVAĽUJE 
vyplatenie sumy 700 tis. Sk spoločne p. Slyškovej Pavle, Slyškovej Eve a Slyškovej Jane ako 
odstupné za to, že sa vzdajú svojho práva na zabezpečenie náhradného rodinného domu, ktoré 
právo im vyplýva zo zmluvy uzatvorenej s Mestom Rajec dňa 21. 2. 1995 a za to, že sa vzdajú 
svojho práva na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta za cenu 5,- Sk/m2 v k.ú. Rajec – KN parc. 
822 a 823 
 

III.  POVERUJE 
primátora a JUDr. Huljakovú k podpísaniu Urovnania medzi Mestom Rajec a p. Slyškovou Pavlou, 
Slyškovou Evou a Slyškovou Janou a následne podanie informácií na ďalšom zasadnutí MZ 
 
 

UZNESENIE Č. 33/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

predaj parcely 6/6 a parc. č. 6/7 o rozlohe 80 a 14 m2 za jednotkovú cenu 300,- Sk/m2 p. Rybárovi 
Vladimírovi s manželkou, bytom Rajec......................... 
 
 

UZNESENIE Č. 34/99 
 
I. RUŠÍ 

uznesenie č. 9/99 v plnom znení 
 

II. SCHVAĽUJE 
odpredaj 



- parc. č. 1866/5 o výmere 17 m2 Spoločenstvu 16 – Bytovky, ul. Obr. mieru 402 Rajec 
- parcela č. 1866/6 o výmere 17 m2 Vanákovi Branislavovi, bytom Rajec,..................za 

jednotkovú cenu 200,- Sk/m2 
- parcela č. 1866/7 o výmere 17 m2 Vanákovi Jánovi ml., bytom Rajec,..................za jednotkovú 

cenu 200,- Sk/m2 
- parcela č. 1866/8 o výmere 17 m2 Lednickej Marcele, bytom Rajec,..................za jednotkovú 

cenu 200,- Sk/m2 
- parcela č. 1866/9 o výmere 17 m2 Vrtaňovej Melánii, bytom Rajec,..................za jednotkovú 

cenu 200,- Sk/m2 
- parcela č. 1866/10 o výmere 18 m2 Ošvátovi Štefanovi, bytom Rajec,..................za jednotkovú 

cenu 200,- Sk/m2 
 
 

UZNESENIE Č. 35/99 
 
I. PREDBEŽNE SÚHLASÍ 

s odpredajom pozemkov pre p. Špánika Rudolfa a p. Zadňančinovú v zmysle zápisu stavebnej 
komisie 
 

II. ODPORÚČA 
záujemcom predložiť nové geometrické plány do 60 dní Mestskému zastupiteľstvu na opakované 
prerokovanie 
 
 

UZNESENIE Č. 36/99 
 
I. ODPORÚČA 

zverejniť odpredaj týchto nehnuteľností a zabezpečiť ocenenie  
 

 
UZNESENIE Č. 37/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

poplatok za vývoz a likvidáciu PDO 250,- Sk/domácnosť a 100,- Sk pre maximálne dvojčlennú 
domácnosť, kde je aspoň jeden člen nad 60 rokov 
 
 

UZNESENIE Č. 38/99 
 
I. URČUJE 

termíny rozborov v MPO nasledovne: 
23. 4. 1999 – Domov vďaky: Ing. Veselá, Ing. Pekara, primátor, hl. kontrolór, ved. fin. odd., 

predseda soc.-zdrav. Komisie, MUDr. Kříž 
16. 4. 1999 – MsKS: Ing. Ščibran, p. Foltán, primátor, hl. kontrolór, ved. fin. odd., predseda 

Komisie pre školstvo, kultúry a šport 
12. 4. 1999 – Poliklinika: Ing. Krchňáková, Ing. Huljak, primátor, hl. kontrolór, ved. fin. odd., 

MUDr. Kříž, MUDr. Rybárik, PaedDr. Paprskár 
 



UZNESENIE Č. 39/99 
 
I. ŽIADA 

spoločnosť BINEKO s.r.o. predložiť spoločenskú zmluvu s následnými dodatkami, aby Mesto mohlo 
vstúpiť do rokovania o prípadnom mimosúdnom dojednaní vzniknutého problému okamžitého 
zrušenia nájomnej zmluvy. Termín: do 31. 3. 1999 
V prípade nepredloženia zmluvy postúpiť celú záležitosť na súd po opätovnom prerokovaní v MR. 
 
 

UZNESENIE Č. 40/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta  
 
 

UZNESENIE Č. 41/99 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

kontrolu plnenia uznesení č. 25/99 – 40/99 
 

 
UZNESENIE Č. 42/99 
 
I. MENUJE 

do funkcie prednostu MsÚ v Rajci Mgr. Jozefa Pauku s nástupom od 1. 6. 1999 
 
 

UZNESENIE Č. 43/99 
 
I. MENUJE 

do funkcie  riaditeľky  MsKS  p.  Dagmar Lasokovú na dobu určitú (7 mesiacov) od 1. 6. 1999 do 
31. 12. 1999 s týmito podmienkami: 
1. do 1 mesiaca predložiť podrobný plán práce MsKS 
2. do 3 mesiacov predložiť novú koncepciu práce riaditeľa MsKS 
3. do septembra 1999 sprevádzkovať videostredisko 
 

 
UZNESENIE Č. 44/99 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

Správu z Rozborov hospodárenia v r. 1998 v príspevkovej organizácií mesta Mestské kultúrne 
stredisko 
 

II. SCHVAĽUJE 
výsledok  hospodárenia  v príspevkovej  organizácii  Mestské  kultúrne  stredisko  Rajec  v  objeme 
-201.742,30 Sk s tým, že mesto ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie vykryje stratu v objeme 
101.742,30 Sk z rozpočtu bežného roka, a zníži záväzok MsKS voči mestu 100.000,- Sk, ktorú mesto 
v r. 1998 poskytlo ako návratnú finančnú výpomoc   



III. UKLADÁ 
- aby mesto Rajec 

ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie MsKS vykrylo stratu na r. 1998 finančne v objeme 
101.742,30 Sk a znížilo záväzok MsKS voči mestu v objeme 100.000,- Sk, t.j. návratnú finančnú 
výpomoc zmenilo na nenávratnú príspevok 

- riaditeľovi MsKS 
vypracovať plán činnosti na r. 1999, mesačne ho vyhodnocovať a predkladať správu mestu, aby 
sa predišlo stratovosti MsKS 

- riaditeľovi MsKS  
rozšpecifikovať zdroje vlastných príjmov okrem príspevku od mesta 

  Termín: 30. 6. 1999 
- riaditeľovi MsKS  

vypracovať organizačný poriadok so všetkými náležitosťami a s doplnkom k poriadku 
odmeňovania v časti „odmeny“ 

  Termín: 31. 7. 1999 
- riaditeľovi MsKS  

pre rok 1999 zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť nákladov 
- riaditeľke MsKS  

odstrániť nedostatky zistené audítorskou správou  
    Termín: trvale 

 
 
UZNESENIE Č. 45/99  
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu z rozborov hospodárenia v r. 1998 v príspevkovej organizácii mesta Domov vďaky 
 

II. SCHVAĽUJE 
výsledok hospodárenia v príspevkovej organizácii Domov vďaky -373.215,06 Sk  s tým, že mesto 
ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie vykryje stratu 19.215.06 Sk z rozpočtu bežného roka 
a zníži záväzok DV voči mestu 354.000,- Sk, ktoré mesto v r. 1998 poskytlo ako návratnú finančnú 
výpomoc 
 

III. UKLADÁ 
- aby mesto Rajec  

ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Domov vďaky vykrylo stratu za r. 1998 finančne 
v objeme 19.215,06 Sk a znížilo záväzok DV voči mestu v objeme 354.000,- Sk, ktorý ako 
návratnú finančnú výpomoc DV mesto poskytlo v r. 1998 

- riaditeľke DV  
predložiť návrh na maximálne zefektívnenie prevádzky príspevkovej organizácie DV, aby 
v príspevkovej organizácii boli sledované merače spotreby energií, čo umožní efektívne 
využívanie a šetrenie finančných prostriedkov                  

  T: trvale 
- zrušiť zmluvu o výpožičke automobilu s občianskym združením a uzavrieť zmluvu 

o poskytovaním dopravných služieb dodávateľským spôsobom, v prípade neúspechu s iným 
dodávateľom  
Termín: do 1. 7. 1999          Zodpovedná: riaditeľka DV 



- časť finančných prostriedkov, ktoré DV spravuje svojím obyvateľom uložiť na termínovaný 
vklad  

     T: 15. 6. 1999 
- predložiť k 30. 6. 1999 rozbor príjmov a nákladov v DV 
- prepracovať - zaktualizovať organizačný poriadok DV 

     T: 31. 7. 1999 
- riaditeľke DV  

do 30. 6. 1999 vypracovať racionalizačné opatrenie na úsporu výdavkov v maximálnej miere 
z dôvodov nedostatku príjmov z prostriedkov ministerstva, resp. KÚ – v rozsahu schodku 
minuloročného príjmu z KÚ Žilina, t.j. 400 tis. Sk 

- riaditeľke DV  
odstrániť nedostatky zistené audítorskou správou  

    Termín: trvale 
 
 

UZNESENIE Č. 46/99 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

Správu z rozborov hospodárenia v r. 1998 v príspevkovej organizácii mesta Poliklinika Rajec 
 

II. SCHVAĽUJE 
výsledok hospodárenia v príspevkovej organizácii Poliklinika Rajec v objeme +1.134 tis. Sk  s tým, 
že 715 tis. Sk použije na vykrytie straty z r. 1997 a 419 tis. Sk použije na zabezpečenie prevádzky r. 
1999, keďže má Poliklinika ťažko vzmožiteľné pohľadávky v objeme 1.160 tis. Sk u zdr. poisťone 
Perspektíva 
 

III. UKLADÁ 
- 715 tis. Sk použiť na vykrytie straty z r. 1997 
- časť HV za r. 1998 v objeme 419 tis. Sk odviesť mestu, ktoré mesto účelovo použije pre 

investíciu do zdravotníctva 
- prehodnotiť výkony aj náklady každého strediska, a z porovnateľných stredísk – ambulancií 

vyvodiť závery, prehodnotiť využiteľnosť jednotlivých priestorov, strediská motivovať 
k dosahovaniu kladného HV 

- neuznané body výkonov zdravotnými poisťovňami konkrétne prejednať, zdôvodniť neuznané 
body a neuhradené výkony vymáhať od zdravotných poisťovní 

- na základe zisteného stavu riešiť organizačnú štruktúru (vysoký stav réžijných pracovníkov), 
vyriešiť vyplatenie odmien v XII/98 a zjednať nápravu do budúcich období 

- mesačne kontrolovať a porovnávať dosiahnuté hospodárske výsledky s ročným plánom, ktorý si 
Pk vypracuje 

T: do 30. 6. 1999 
O vyhodnotení jednotlivých mesiacov bude Pk pravidelne písomne informovať mesto. 

- riaditeľovi Pk  
odstrániť nedostatky zistené audítorskou správou  

    Termín: trvale 
 

 
 



UZNESENIE Č. 47/99 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

- správu o plnení príjmov a výdavkov mesta za rok 1998 
- správu o stave majetku mesta k 31. 12. 1998 
- stanovisko hl. kontrolóra 
- stanovisko audítora 

 
II. SCHVAĽUJE 

1. výsledok rozpočtového hospodárenia – prebytok 926.506,97 Sk s tým, že sa prideľuje do 
rezervného fondu 92.651,- Sk, čo je minimálna tvorba v zmylse zákona 303/95 Z.z. par. 31 ods. 
4 a ostatná časť prebytku hospodárenia z r. 1998 sa presunie do rozpočtu r. 1999 

2. výsledok hospodárenia v bytovom hospodárstve mesta v správe firmy BINEKO s.r.o. – stratu 
v objeme 66 tis. Sk s tým, že správca bytového hospodárstva ju vysporiada pri ročnom 
zúčtovaní preddavkov za užívanie bytov a hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia 
vedený v „schvaľovacom konaní“ správca bytového hospodárstva zúčtuje ako prídel do fondu 
rezerv  

 
 

UZNESENIE Č. 48/99 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu Rozpočtu mesta Rajec na r. 1999 
 

II. SCHVAĽUJE 
a) návrh Rozpočtu mesta Rajec na r. 1999, a to: 

v príjmovej časti v objeme 29 096 tis. Sk 
vo výdavkovej časti v objeme 28 666 tis. Sk, teda ako prebytkový 

b) výdavok v rámci Rozpočtu na r. 1999 ako príspevok na prevádzku príspevkovej organizácie 
1 200 tis. Sk k vlastným príjmom príspevkovej organizácie 1 630 tis. Sk, a ukladá riaditeľovi 
zabezpečiť pokrytie rozpočtovaných výdavkov v zmysle predloženého návrhu rozpočtu 
z vlastných príjmov 

c) výdavok v rámci Rozpočtu na r. 1999 ako príspevok na prevádzku Mestského kultúrneho 
strediska 900 tis. Sk k vlastným príjmom príspevkovej organizácie 200 tis. Sk a ukladá 
riaditeľovi organizácie zabezpečiť pokrytie výdavkov v zmysle predloženého návrhu rozpočtu 
z vlastných príjmov 

d) príspevok mesta na investície 1 069 tis. Sk, k vlastným príjmom 13 610 tis. Sk 
Mesto Rajec, ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie, nariaďuje odvod z odpisov 650 tis. Sk 
a odvod z hospodárskeho výsledku za rok 1998 v objeme 419 tis. Sk 

 
III.  UKLADÁ 

riaditeľom všetkých príspevkových organizácií 
predložiť k 30. 6. 1999 plnenie rozpočtu príspevkových organizácií 
 

IV.  ODPORÚČA 
mestskému úradu vynaložiť maximálne úsilie na naplnenie príjmovej časti v rizikových príjmoch 
odpredaj hotela a splátka termálneho kúpaliska 
 



UZNESENIE Č. 49/99 
 
I. POVERUJE 

vedením Polikliniky mesta Rajec p. Dubca s nástupom od 1. 6. 1999 
 

II. UKLADÁ 
poverenému vedením do 30 dní zaviesť 
a) pri každom pracovisku (1 lekár) samostatne sledovanie príjmov a výdajov. Raz mesačne 

vyhodnocovať v rámci celej Pk. 
b) vypracovať návrh k Poriadku odmeňovania za dosiahnutie HV v danom mesiaci 
c) mesačná kontrola neuznaných bodov revíznym lekárom a mesačne obhajovanie neuznaných 

výkonov samotnými lekármi 
d) v dopravnej zdravotnej službe zaviesť 2 osádky na 1 vozidlo 
e) presunúť pracovníka z údržby do dopravnej zdravotnej služby, stanoviť 1 pracovníka 

zodpovedného za celú ekonomiku a účtovníctvo Pk 
f) kontrola pracovnej disciplíny a dodržiavanie Zákonníka práce a Pracovného poriadku 
g) mesačne kontrola dosiahnutého HV a oboznámenie komisie pri MZ  
h) mesačne kontrola plnenia zmlúv so zdrav. poisťovňami a plne realizovať uznesenie prijaté pri 

rozboroch hospodárenia 
i) prehodnotiť náplne práce a zdôvodniť opodstatnenosť režijných pracovníkov 
j) stanoviť odborného garanta 

 
III.  ODPORÚČA 

1. ďalšiu transformáciu jednotlivých ambulancií v Pk 
2. primátorovi spolu s pracovníkom povereným vedením rokovať s krajským lekárom o ďalšej 

transformácii Pk 
3. primátorovi rokovať s poisťovňami o zvýšenie limitov pre Pk v Rajci 
4. primátorovi zvolať prevádzkovú schôdzu Pk a informovať zamestnancov o vzniknutej situácii na 

Pk 
 

 
UZNESENIE Č. 50/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

odpredaj pozemku parc. č. 1674/16 o výmere 337 m2 za cenu 200,- Sk/m2 p. Zadňančinovi 
s manželkou, bytom Rajec, .......................... 
 
 

UZNESENIE Č. 51/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

odpredaj parcely č. 849/2 o výmere 101 m2 za cenu 200,- Sk/m2 a parc. č. 852/3 o výmere 137 m2 
za cenu 300,- Sk/m2 p. Špánikovi Gabrielovi s manželkou  
 
 
 
 



UZNESENIE Č. 52/99 
 
I. SPLNOMOCŇUJE 

primátora podpísať Dodatok k Zmluve o výpožičke medzi Mestom Rajec a Gymnáziom Rajec, a to 
na dobu neurčitú s výpovednou lehotou pol roka bez udania dôvodu. Vypratanie priestorov je 
možné len k 1. 8. príslušného roka  
 
 

UZNESENIE Č. 53/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

a) odmenu  primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za I. Q 1999 vo výške 50 % súčtu platov za 
I. Q 1999 v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

b) odmenu hl. kontrolórovi Ing. Emílii Rybárikovej za I. Q 1999 vo výške 30 % tarifného platu 
vyplateného v I. Q 1999 

 
 

UZNESENIE Č. 54/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

odpredaj parcely č. 822, 823 a 824 v k.ú. Rajec spolu za kúpnu cenu 180 tis. Sk Ing. Murgašovi 
Vladimírovi s manželkou, bytom Rajec, ........................... 
 
 

UZNESENIE Č. 55/99 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu o plnení uznesení č. 42/99 – 54/99 
 

II. UKLADÁ 
hl. kontrolórovi mesta  
v správe o kontrole plnenia uznesení okrem uznesení z posledného rokovania mestského 
zastupiteľstva podávať informáciu aj o všetkých ostatných doteraz nesplnených uzneseniach 
 
 

UZNESENIE Č. 56/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

Organizačný poriadok Domova vďaky v Rajci 
 
 

UZNESENIE Č. 57/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. „vstupný“ poplatok pri prijatí občana do DV s trvalým pobytom v Rajci vo výške 20.000,-  Sk 
z toho 10.000,- Sk bude použité na náklady spojené s pohrebom vkladateľa a 10.000,- Sk bude 
použitých na zvýšenie úrovne starostlivosti v DV 



2. „vstupný“ poplatok pri prijatí občana do DV s trvalým pobytom mimo  mesta Rajec vo výške 
30.000,- Sk, z toho 10.000,- Sk bude použitých na náklady spojené s pohrebom vkladateľa 
a 20.000,- Sk bude použitých na zvýšenie úrovne starostlivosti DV 

3. ak sa obyvateľ DV sám rozhodne opustiť DV alebo bude vyradený zo starostlivosti DV pre 
sústavné porušovanie organizačného poriadku domova, či z iných dôvodov vráti sa mu len 
finančná  čiastka určená na pohreb 

 
II. UKLADÁ 

riaditeľke DV  
zapracovať bodu 1, 2, 3 tohto uznesenia do interných predpisov DV 
 
 

UZNESENIE Č. 58/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

redakčnú radu mesačníka Rajčan v zložení: Mgr. Jozef Pauko, Eva Brezániová, Jana Pekarová, 
Ľubica Čimborová, Monika Albertová 
 
 

UZNESENIE Č. 59/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

kronikára mesta p. Uhlárikovú Melániu, nar. 27. 11. 1938, bytom Rajec..................... 
 
 

UZNESENIE Č. 60/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

cenník poplatkov za rozhlasovú reláciu: 
a) služby pre domácich občanov a domáce podnikateľské subjekty do 5 min. jedno opakované 

vyhlásenie .............................................................................. 50,- Sk 
b) služby pre občanov, ktorí  nemajú  trvalý  pobyt  v  Rajci  do  5 min. jedno opakované 

vyhlásenie .....................................................................100,- Sk 
c) bezplatné služby v mestskom rozhlase pre športové kluby, politické strany, občianske združenia 
d) bezplatné služby pre oznamy o stratách, nálezoch, živelných pohromách a rozhlasových 

novinách  
Tieto poplatky budú zvýšené o 100 % počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja. 
 
 

UZNESENIE Č. 61/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

Dodatok č. 2 k Poriadku odmeňovania pracovníkov Polikliniky mesta Rajec 
 
 
 
 



UZNESENIE Č. 62/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

Dodatok č. 2 k VZN č. 16/95 o miestnych poplatkoch 
 
 

UZNESENIE Č. 63/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

Dodatok č. 1 k VZN č. 31/98 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste Rajec  
 
 

UZNESENIE Č. 64/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

návrh udeliť titul „Čestný občan mesta“ týmto občanom: 
Vladimír Kompánek, Ing. arch. Ferdinand Milučký, prof. Anton Kállay, Rudolf Pribiš in memoiam, 
Alexander Matušík in memoriam, Imrich Jakúbek in memoriam, Vojtech Jakubík, RNDr. Karol 
Stráňai, Karol Kállay, Doc, MUDr. Jozef Žucha in memoriam, Etela Balgová-Harantová a Jozef 
Kállay 
 

II. ODPORÚČA 
primátorovi mesta osloviť navrhnutých občanov 
 

III. UKLADÁ 
1. zástupcovi primátora a MsÚ  

pripraviť plakety a listiny 
2. MsKS  

pripraviť kultúrny program na slávnostné zasadnutie MZ dňa 13. 8. 1999 
 
 
UZNESENIE Č. 65/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

komisiu v zložení: JUDr. Huljaková Anna, PaedDr. Paprskár Marian, p. Fotlán Ondrej 
v súčinnosti s prednostom MsÚ Mgr. Paukom Jozefom, ktorá pripraví do budúceho zasadnutia MZ 
definitívny návrh Štatútu mesta Rajec 
 
 

UZNESENIE Č. 66/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. prijatie úveru vo výške 15 mil. Sk od Prvej komunálnej banky Žilina za účelom financovania 
investičnej akcie inžinierske siete Rajec-Sever a splatenie istiny komunálnych obligácií mesta 
vydaných v roku 1995 

2. zabezpečenie úveru poskytnutého Prvou komunálnou bankou Žilina nehnuteľnosťami parc. č. 
84 – budova Mestského úradu Rajec a parc. č. 5 – budova Mestského múzea Rajec 



II. POVERUJE 
primátora mesta rokovať s bankami o maximálnej úrokovej sadzbe do 21 % 
 
 

UZNESENIE Č. 67/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. odmenu primátorovi Ing. Jánovi Rybárikovi za II. Q 1999 vo výške 50 % súčtu platov 
vyplatených v II. Q 1999 

2. odmenu hl. kontrolórke Ing. Emílii Rybárikovej za II. Q 1999 vo výške 30 % tarifnej mzdy 
vyplatenej v II. Q 1999 

 
 
UZNESENIE Č. 68/99 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu riaditeľky MŠ na ul. Obrancov mieru v Rajci o problémoch pri oficiálnom zriadení 
špeciálnej triedy v MŠ na ul. Obrancov mieru v Rajci 
 

II. ŽIADA 
o prehodnotenie negatívneho stanoviska Okresného úradu Žilina k žiadosti riaditeľky MŠ na ul. 
Obrancov mieru v Rajci zo dňa 28. 6. 1999 vo veci zriadenia špeciálnej triedy v MŠ na ul. 
Obrancov mieru v Rajci 
 
 

UZNESENIE Č. 69/99 
 
I. UKLADÁ 

1. primátorovi  
rokovať s firmou Cable plus o písomnej zmluve o prevádzke káblovej televízie 

2. komisii v zložení: Jozef Huljak, Ján Gažúr, PaedDr. Marian Paprskár, Ing. Ján Pekara, 
Vladimír Baďura, Ing. Miloš Bronček 
 preveriť možnosti rozšírenia signálu do ďalších mestských častí 

3. komisii 
 preveriť možnosti iného prevádzkovateľa na území mesta 

 
 
UZNESENIE Č. 70/99 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

kontrolu plnenia uznesení 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIE Č. 71/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

odpredaj časti pozemnoknižnej parcely 230 zapísanej v pozemnoknižnej vložke 341 o výmere 6 m2, 
ktorá je pričlenená ku parc. KN 6/2 ako diel 1 a tvorí jej súčasť p. Vladimírovi Rybárovi s manž., 
ul. Pri Rajčanke č. 924/5 za cenu 300,- Sk/m2 

 
 
UZNESENIE Č. 72/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. odpredaj parciel: 
a) p. Zuzane Mlynárovej a manž., bytom Rajec, .......... pozemok p.č. 1674/18 o výmere 685 m2 za 

cenu 270,- Sk/m2 
b) p. Jurajovi Pekarovi s manž., bytom Rajec, ............... pozemok p.č. 1674/17 o výmere 456 m2 za 

cenu 210,- Sk/m2 s tým, že odpredaj musí byť uskutočnený do 30 dní od schválenia uznesenia. 
Ak sa tento odpredaj neuskutoční do 30 dní, bude pozemok ponúknutý na odpredaj ďalším 
záujemcom 

c) p. Jaroslavovi Rybárikovi s manž., bytom Rajec, ............. pozemok p.č. 1671/5 o výmere 183 m2 
za cenu 150,- Sk/m2 

 
2. zámenu parcely KÚ Rajec č. 1313/2 o výmere 1257 m2, ktorá je vo vlastníctve p. Pekaru Jána 

s manž., ul. J. Kráľa 776 za parcelu č. 1674/19 o výmere 712 m2, ktorá je vo vlastníctve Mesta 
Rajec bez nároku doplatenia rozdielu vo výmene parciel 

 
 
UZNESENIE Č. 73/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

odpredaj domu súp. č. 199, KÚ Rajec parc. č. 1100/1 o výmere 511 m2 p. Riedlovi Ivanovi, bytom 
............. za cenu 550.000,- Sk 
 
 

UZNESENIE Č. 74/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine MsKS 
 
 

UZNESENIE Č. 75/99 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

plnenie rozpočtu za 1. – 7. mesiac 1999 
 
 
 
 



UZNESENIE Č. 76/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

návrh upraveného rozpočtu na rok 1999 
 
 

UZNESENIE Č. 77/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

1.  odmenu primátora Ing. Jána Rybárika za III. Q 1999 vo výške 50 % súčtu platov vyplatených 
v III. Q 1999 

2. odmenu hl. kontrolórke Ing. Emílii Rybárikovej za III. Q 1999 vo výške 30 % tarifnej mzdy 
vyplatenej v III. Q 1999 

 
 

UZNESENIE Č. 78/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

odpredaj domu č. súp. 4, parcela č. 140/ o výmere 1417 m2 v KÚ Rajec za kúpnu cenu 5 mil. Sk 
firme KOVO s.r.o. Višňové, Rosinská cesta 2, Žilina s tým, že kúpna cena bude vyplatená pri 
podpise zmluvy a táto kúpno-predajná zmluva musí  byť uzatvorená do 30 dní od dnešného dňa 

 
II. POVERUJE 

primátora podpísať nájomnú zmluvu s firmou MASTRA – Marian Strásky, Školská 103, Terchová 
za podmienok, ktoré boli predložené na dnešné rokovanie MZ v prípade, že nedôjde ku podpisu 
kúpno-predajnej zmluvy s firmou KOVO s.r.o. v stanovenom termíne podľa bodu I. tohto uznesenia 

 
 
UZNESENIA Č. 79/99 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu hl. kontrolórky o plnení  uznesení č. 69/99 – 78/99 
 
 

UZNESENIE Č. 80/99 
 
I. KONŠTATUJE, že 

firma KOVO s.r.o. Višňové a MASTRA – M. Strásky, Terchová nesplnili podmienky stanovené 
uznesením MZ č. 78/99 zo dňa 8. 10. 1999 
 

II. SCHVAĽUJE 
odpredaj hotela pri radnici a espressa pri radnici, dom č. s. 4, postavený na p. č. 140/1 v KÚ Rajec 
firme KCERO – Roman Cerulík. Kúpna cena bude uhradená do notárskej úschovy v prospech 
predávajúceho pri podpise kúpno-predajnej zmluvy. Maximálny termín na podpísanie kúpno-
predajnej zmluvy oboma stranami je 30 dní od schválenia v MZ. 
 
 



UZNESENIE Č. 81/99 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu riaditeľky MsKS o činnosti 
 

II. SCHVAĽUJE 
predĺženie   menovania   p.   Dagmar   Lasokovej   do   funkcie   riaditeľky  MsKS  od 1. 1. 2000  do 
30. 6. 2000 
 
 

UZNESENIE Č. 82/99 
 
I. RUŠÍ 

Štatút mesta Rajec schválený uznesením č. 78/95 zo dňa 27. júla 1995 
 

II. SCHVAĽUJE 
Štatút mesta Rajec dňa 2. 12. 1999. Štatút nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta  
 
 

UZNESENIE Č. 83/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

Organizačný poriadok MsÚ s platnosťou od 1. 1. 2000 
 

II. UKLADÁ 
prednostovi MsÚ  
vypracovať organizačnú štruktúru MsÚ do 16. 12. 1999 
 
 

UZNESENIE Č. 84/99 
 
IV. UKLADÁ 

prednostovi MsÚ  
prepracovať Pracovný poriadok MsÚ a predložiť ho na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 
16. 12. 1999 
 
 

UZNESENIE Č. 85/99 
 
I. UKLADÁ 

1. odd. výstavby  
rokovať s dopravnou políciou ohľadom dopravného obmedzenia Zákaz státia na ceste I. triedy 
v úseku od VÚB po križovatku 1/64/2517 a obmedzenie rýchlosti na tejto križovatke 

2. KOVP  
predložiť návrh VZN o verejnom poriadku mesta do konca februára 2000 

 
 



UZNESENIE Č. 86/99 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

správu o príprave Silvestra 
 
II. SCHVAĽUJE 

uskutočnenie reprezentačného plesu na podporu zdravotníctva v Rajeckej doline 
 

III.  UKLADÁ 
podnikateľskej komisii  
zvolať prvé stretnutie do 15. 12. 1999, kde predbežne dohodne organizačnú štruktúru osláv. 
Zvolaním stretnutia poveruje MZ riaditeľku MsKS 
 
 

UZNESENIE Č. 87/99 
 
I. POVERUJE 

hl. kontrolórkou mesta preveriť zistenia dozornej rady v hospodárení Spoločenstva zdravie, 
preveriť účtovníctvo a ekonomiku Spoločenstva zdravie a navrhnúť opatrenia na dočasné riešenie 
Spoločnosti zdravie  
 
 

UZNESENIE Č. 88/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

odpredaj p. č. 814/2 v k. ú. Rajec o výmere 17 m2 Vladimírovi Murgašovi s manželkou, ul. 
Partizánska 104, Rajec za cenu 200,- Sk/m2 

 
 

UZNESENIE Č. 89/99 
 
I. UKLADÁ 

hl. kontrolórke mesta  
urobiť kontrolu použitia prostriedkov z komunálnych obligácií a predložiť správu MR a MR 
následne predloží správu mestskému zastupiteľstvu 
 
 

UZNESENIE Č. 90/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

1. sociálny príspevok na obedy pre poberateľov dávok sociálnej pomoci zo subjektívnych dôvodov, 
ktorí žijú samo v domácnosti na základe ich žiadosti vo výške 10,- Sk/osobu/deň 

2. zvýšenie príspevku pre jubilantov zo sume 60,- Sk/jubilanta na sumu 100,- Sk/jubilanta 
 
 
 
 



UZNESENIE Č. 91/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

kúpu nehnuteľností č. s. 412 v k. ú. Rajec postavenú na parcele č. 1900/1, p. č. 1900/7, p. č. 1900/8 
a p. č. 1900/9 s príslušenstvom a pozemkami za cenu od 1,5 do 2,5 mil. Sk 
 
 

UZNESENIE Č. 92/99 
 

I. SCHVAĽUJE 
zavedenie káblovej televízie na ul. Kmeťovej do 7 bytových domov s. č. 649/1, 650/2, 651/3, 653/5, 
654/6, 655/7 a 684/11 s možnosťou napojenia  pre 29 domácností s maximálnymi investičnými 
nákladmi 30.000,- Sk za podmienky, že bude minimálne 50 % domácností napojených, ktoré pri 
prehlásení o zapojení zložia zálohu 500,- Sk do pokladne mesta. 
Záloha bude vrátená len v prípade splnenia  napojenia minimálne 50 % domácností 
 
 

UZNESENIE Č. 93/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

VZN č. 33/99 o dani z nehnuteľnosti na rok 2000 
 
 

UZNESENIE Č. 94/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

Pracovný poriadok  MsÚ v Rajci s účinnosťou od 1. januára 2000 
 
 

UZNESENIE Č. 95/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

kúpu automatickej práčky a kúpu chladiarenského zariadenia s maximálnymi investičnými 
nákladmi 45 tis. Sk z prostriedkov účtu obyvateľov DV 
 
 

UZNESENIE Č. 96/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

investíciu – čistiace  a  dezinfekčné  zariadenie  na  PK  za  podmienky,   že vedenie PK zabezpečí 
17 tis. Sk sponzorsky 
 

II. UKLADÁ 
vedeniu PK  
vypracovať predpis na používanie tohto zariadenia 
 

III. UKLADÁ 
vedeniu PK  



preveriť opodstatnenosť ďalšieho využívania tiesňového volania t. č. 155 
 
 

UZNESENIE Č. 97/99 
 
I. BERIE NA VEDOMIE 

informáciu o správe zvereného majetku v MsKS a DV 
 

II. SCHVAĽUJE 
zmenu formy zverenia majetku do správy MsKS a DV na „prenechanie majetku do užívania“ týmto 
príspevkovým organizáciám v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta (čl. 6) 
a ustanoveniami o hospodárení príspevkových organizácií – časť X. Zákona č. 303/95 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách 
 

III. UKLADÁ 
primátorovi  
zaistiť doloženie prenechania majetku do užívania zmluvami 
 
 

UZNESENIE Č. 98/99 
 
I. SCHVAĽUJE  

na začiatok roka 2000 rozpočtové provizórium 
 

II. UKLADÁ 
finančnej komisii 
 vypracovať návrh rozpočtu na rok 2000 do 31. 1. 2000 
 
 

UZNESENIE Č. 99/99 
 
I. SCHVAĽUJE  

prihlášku    mesta    do   Regionálno-vzdelávacieho    centra    Martin    s     príspevkom               
1,- Sk/obyvateľa mesta/rok 
 
 

UZNESENIE Č. 100/99 
 
I. UKLADÁ 

riaditeľke MsKS v spolupráci so zástupcom primátora  
pripraviť organizačné zabezpečenie osláv Silvestra a nového roka 2000 

         T: 28. 12. 1999 
 
 



UZNESENIE  Č. 101/99 
 
I. SCHVAĽUJE 

komisiu v zložení : PaedDr. Paprskár, Mgr. Johanidesová, Ing. Bronček, Mgr. Pauko, Mgr. 
Zadňančinová a JUDr. Huljaková za účelom riešenia problematiky základného a stredného 
školstva v meste Rajec. Na rokovanie je potrebné prizvať riaditeľov základných škôl a stredných 
škôl. Predseda komisie bude PaedDr. Paprskár  

   
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


