
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci  

konaného dňa 25.februára 2016 

 

Uznesenie č. 7/2016 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení č. 112/2015 – 137/2015, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ 

dňa 10.12.2015 

2. Prehľad plnenia uznesení č. 1/2016 – 3/2016, ktoré boli prijaté na mimoriadnom 

zasadnutí MZ dňa 14.01.2016 

3. Prehľad plnenia uznesení č. 4/2016 – 6/2016, ktoré boli prijaté na mimoriadnom 

zasadnutí MZ dňa 22.01.2016 

4. Prehľad plnenia uznesení, ktoré neboli splnené do 10.12.2015 

 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka, p. Pekara, JUDr. Gelatka, 

Ing. Žideková, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara 

  

 

Uznesenie č. 8/2016 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 40/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu ZŠ 

b) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 41/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu Mesta Rajec 

c) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 42/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu ZŠ 

d) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 43/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu Mesta Rajec. 

 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka, p. Pekara, JUDr. Gelatka, 

Ing. Žideková, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara 

  

 

Uznesenie č. 9/2016 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 2/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 3/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a ZŠ 

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 4/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a ZŠ 

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 5/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 



e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 6/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZUŠ 

f) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 7/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a ZŠ 

g) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 8/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a MsKS 

h) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 9/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec  

i) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 10/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu Mesta Rajec a ZŠ 

 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka, p. Pekara, JUDr. Gelatka, 

Ing. Žideková, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara 

 p. Špánik 

 

Uznesenie č. 10/2016 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Návrh Dodatku č. 3 k Smernici o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom 

a krátkodobý nájom – poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku 

v meste Rajec č. 1/2013 zo dňa 24.5.2013. 

II. odporúča 

MsÚ vypracovať ceny dlhodobého majetku – ceny nebytových priestorov, ceny pozemkov 

a ceny za nájom hmotného majetku prepočítané v závislosti od miery inflácie odo dňa 

platnosti Smernice č. 1/2013 zo dňa 24.5.2013. 

 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 2 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik 

 p. Pekara, Mgr. Jonek 

 

Uznesenie č. 11/2016 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

výšku ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2016 v Domove vďaky Rajec vo výške 

700,- €. 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Jonek, p. Pekara 

  

 

Uznesenie č. 12/2016 
Mestské zastupiteľstvo 

 I. určuje 



v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15.apríla 

2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, 

o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení 

Počet členov rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec – 11, v zložení: 

- dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov 

- jeden volený zástupca ostatných zamestnancov 

- štyria volení zástupcovia rodičov žiakov 

- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

 

Počet členov rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1.mája 412/1, Rajec – 11, v zložení: 

- dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov 

- jeden volený zástupca ostatných zamestnancov 

- štyria volení zástupcovia rodičov žiakov 

- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

 

Počet členov rady školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec, Materskej škole, 

Obrancov mieru 400/51, Rajec – 7 v zložení: 

- jeden volený zástupca pedagogických zamestnancov  

- jeden volený zástupca ostatných zamestnancov 

- dvaja volení zástupcovia rodičov žiakov 

- traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, p. 

Pekara 

 Mgr. Jonek 

 

Uznesenie č. 13/2016 

Mestské zastupiteľstvo 

I. deleguje 

do rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec štyroch zástupcov zriaďovateľa: 

  Gabriel Špánik 

  Ing. Gustáv Mucha 

  Zuzana Ščasná 

  Ivana Zbýňovcová 

 

za: 9 proti: 1 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, JUDr. Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, p. Pekara 

Ing.Žideková Mgr. Jonek 

 

Uznesenie č. 14/2016 

Mestské zastupiteľstvo 

I. deleguje 

do rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1.mája 412/1, Rajec štyroch zástupcov       

zriaďovateľa: 

  Mgr. Peter Hanus 

Martin Matejka 



  Anna Tordová 

  Ivana Zbýňovcová 

 

za: 8 proti: 1 zdržal sa: 2 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. Pekara, 

p. Špánik, p. Pekara 

Ing. Žideková Mgr. Jonek, Mgr. 

Augustín 

 

Uznesenie č 15/2016 

Mestské zastupiteľstvo 

I. deleguje 

do rady školy pri Materskej škole, ul. Mudrochova 930/10, Rajec troch zástupcov      

zriaďovateľa: 

  Jana Koledová Žideková 

  Ing. Peter Pekara 

  Ivana Zbýňovcová 

 

za: 9 proti: 1 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka, JUDr. Gelatka, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, p. 

Pekara 

Ing. Žideková Mgr. Jonek 

 

Uznesenie č. 16/2016  

Mestské zastupiteľstvo 

I. deleguje 

do rady školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51, Rajec troch zástupcov       

zriaďovateľa: 

  Mgr. Bohdan Jonek 

  Ing. Zuzana Žideková 

  Ivana Zbýňovcová 

 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, p. Pekara 

 Mgr. Jonek 

 

Uznesenie č. 17/2016 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Informáciu o Proteste prokurátora č. Pd 256/15/5511-2 zo dňa 22.01.2016. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Jonek, p. Pekara 

  

 

 



Uznesenie č. 18/2016 

Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 

VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je 

zásobovanie občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou, o náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp schválené 

MZ  dňa 21.05.2015 uznesením č. 48/2015 

 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr. 

Jonek, p. Pekara 

  

 

Uznesenie č. 19/2016 

Mestské zatupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 1/2016 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely 

ako je zásobovanie občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou, o náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu 

žúmp 

 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr. 

Jonek, p. Pekara 

  

 

Uznesenie č. 20/2016 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

1. majetkoprávne usporiadanie pozemkov vo vlastníctve Vincent Zadňančin a Anna 

Zadňančinová rodená Pechová, ktorí  prevádzajú do vlastníctva Mesta Rajec pozemky 

v katastrálnom území Rajec, zamerané geometrickým plánom č. 9/92 zo dňa 

20.06.1992, vyhotoveným Ing. Hegedüšom, diel 41 – časť pôvodnej CKN parcely 

1700/1 o výmere 15 m
2  

( pričlenený k terajšej CKN parc. 1700/67) a diel 61 časť 

pôvodnej CKN parcely 1700/143 o výmere 17 m
2 

( pričlenený k terajšej CKN parc. 

1700/67) zámenou za pozemok v katastrálnom území Rajec, v celosti CKN parcelu 

1674/25 o výmere 32 m
2
, druh pozemku : ostatné plochy, vytvorený geometrickým 

plánom číslo 43432611-140/2015 zo dňa 14.12.2015,  vyhotoveným Ing. Radomírom 

Blažekom-Geodetic, ktorý Mesto Rajec prevádza do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov Vincenta Zadňančina, nar. .............. a Anny Zadňančinovej rod. Pechovej, 

nar. ................... 

  



2. aby Mesto  Rajec odpredalo do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcim manželom 

Vincentovi Zadňančinovi, nar. ....................... a Anne Zadňančinovej rod. Pechovej, 

nar. ........................., v celosti pozemok v katastrálnom území Rajec, CKN parcelu 

1674/26 o výmere 9 m
2
, druh pozemku : ostatné plochy, vytvorený geometrickým 

plánom číslo 43432611-140/2015 zo dňa 14.12.2015,  vyhotoveným Ing. Radomírom 

Blažekom-Geodetic, za kúpnu cenu vo výške 3 €/m
2
, v celkovej kúpnej cene 27 €, 

ktorá je splatná v lehote do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti  zmluvy na 

účet predávajúceho vedený v IBAN  SK460200000000002362143,  alebo v peňažnej 

hotovosti do pokladne predávajúceho v súlade  § 9a, ods. 8, písm. e)  zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného  

zreteľa, ktorý je daný tým,  že predmetom usporiadania vlastníckych práv sú pozemky 

v katastrálnom území a obci Rajec,  

- CKN parcela  1674/25 o výmere 32 m
2
,druh pozemku - ostatné plochy 

- CKN parcela  1674/26 o výmere  9 m
2
, druh pozemku - ostatné plochy,  

ktoré boli vytvorené odčlenením od CKN parcely 7090 o výmere 5901 m
2
, druh 

pozemku: ostatné plochy, zapísanej v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade 

v Žiline,  LV č. 3333, v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec, geometrickým plánom 

číslo 43432611-140/2015 zo dňa 14.12.2015,  vyhotoveným Ing. Radomírom 

Blažekom-Geodetic 

a 

- CKN parcela 1700/67 o výmere 4825 m
2
, druh pozemku : zastavané plochy a 

nádvoria, zapísaná v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Žiline,  LV č. 1500, 

v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec, v časti o výmere 32 m
2
,ktorá časť je identická 

o výmere 15 m
2
 s pôvodnou CKN parcelou číslo 1700/143 (diel 61)  a o výmere 17 m

2
 

s pôvodnou CKN parcelou číslo 1700/1 (diel 41), podľa zamerania vyhotoveného 

geometrickým plánom číslo 9/92 zo dňa 20.06.1992 vyhotoveným Ing. Hegedüšom, 

ku ktorej časti pozemku o výmere 32 m
2
 nebolo v minulosti usporiadané vlastnícke 

právo formálne uzavretou zmluvou, preto je vlastníctvo sporné.  

Pozemky, CKN parcela číslo 1700/1 o výmere 169 m
2
, druh pozemku : zastavané 

plochy a nádvoria a CKN parcela číslo 1700/143 o výmere 377 m
2
, druh pozemku : 

záhrady,  sú zapísané v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Žiline, LV č. 773, 

v celosti v BSM Zadňančin Vincent a Anna Zadňančinová rod. Pechová. 



Bývala Správa katastra Žilina v katastrálnom konaní vedenom pod spisovou značkou 

X-236/2001 zistila, že pri zápise  geometrického plánu č. 9/92 zo dňa 20.06.1992, Ing. 

Hegedüš,  bola zapísaná do katastra nehnuteľností parcela 1700/67 o výmere 4825 m
2
, 

už vrátane výmery zodpovedajúcej dielu 41 (15m
2
 z CKN parcely 1700/1) a dielu 61 

(17m
2
 z CKN parcely 1700/143), a to napriek tomu, že na predmetné diely neboli do 

katastra predložené žiadne právne listiny, ktoré by preukazovali ich prevod z vlastníka 

zapísaného na LV č. 773 (Zadňančin Vincent a Anna rod. Pechová). Z uvedeného 

dôvodu Správa katastra  zapísala na LV č. 1500 vo vzťahu k parcele číslo 1700/67 

obmedzujúcu poznámku, že hodnovernosť údajov katastra o parc. č. 1700/67 bola 

spochybnená. Z dôvodu odstránenia obmedzujúcej poznámky sa dohodlo, že žiadatelia  

prevádzajú do vlastníctva Mesta Rajec pozemky zamerané geometrickým plánom č. 

9/92 zo dňa 20.06.1992, vyhotoveným Ing. Hegedüšom, diel 41 – časť pôvodnej CKN 

parcely 1700/1 o výmere 15 m
2  

( pričlenený k terajšej CKN parc. 1700/67) a diel 61 

časť pôvodnej CKN parcely 1700/143 o výmere 17 m
2 

( pričlenený k terajšej CKN 

parc. 1700/67) zámenou za pozemok  CKN parcelu 1674/25 o výmere 32 m
2
, druh 

pozemku - ostatné plochy, vytvorený geometrickým plánom číslo 43432611-140/2015 

zo dňa 14.12.2015.  Zároveň sa  predáva do bezpodielového spoluvlastníctva 

žiadateľov pozemok CKN parcelu 1674/26 o výmere 9 m
2
, druh pozemku : ostatné 

plochy, vytvorený geometrickým plánom číslo 43432611-140/2015 zo dňa 

14.12.2015,   Parcela CKN č. 1674/25 a parcela CKN č. 1674/26 sa nachádzajú 

v tesnej blízkosti záhrady rodinného domu žiadateľov, tvoria zeleň.  Žiadatelia majú 

záujem pozemky pričleniť k jestvujúcej záhrade. O pozemky doteraz nik neprejavil 

záujem.  

 

II. konštatuje,  

že zámer usporiadania zámennou zmluvou a zámer prevodu je zverejnený na úradnej tabuli  

mesta a webovej stránke mesta od 09.02.2016 do konania MZ vrátane tohto dňa. 

 

III. poveruje 

primátora mesta podpísaním Dohody o urovnaní sporných vlastníckych práv 

k nehnuteľnostiam zámennou zmluvou a kúpnou zmluvou. 

 

IV. ukladá,  

aby zmluvné strany znášali  rovným dielom  poplatky spojené s prevodom pozemkov  

a poplatky za vyhotovenie GP podľa vyúčtovania predloženého v deň podpisu Dohody 

o urovnaní sporných vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr. Jonek, 

p. Pekara 

  

 

Uznesenie č. 21/2016 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

1. ukončenie zmluvy č. ZML 2009/55 o nájme pozemku ku dňu 31.03.2016 

2. prenechanie pozemku KNC parcelu č. 1401/5 – zastavaná plocha o úžitkovej výmere 

40 m
2
 do nájmu nájomcom RNDr. Jaroslav Pecho, nar. ................ a manželka Elena, 

rod. Tomčíková, nar. ................., trvale bytom Rajec, xxxxxxxxxxxx za podmienok: 



a) účel nájmu: predzáhradka pred rodinným domom  

b) cena nájmu: 0,30€/m²/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.04.2016 

 

- z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného  

zreteľa, ktorý je daný tým, že: Nájomcovia predmetný pozemok užívali pokojne 

a nerušene od roku 2009 na základe Zmluvy o nájme pozemku uzatvorenej dňa 

01.04.2009. Predmetný pozemok sa nachádza pred rodinným domom na ul. 

Jánošíkova, súp.č. 536. Pozemok je oplotený, nájomcovia sa o predmetný pozemok 

starajú a udržiavajú ho. Účelom je využitie pozemku ako predzáhradky pred rodinným 

domom. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. 

II. konštatuje, 

že zámer prenechania  pozemku do nájmu je  zverejnený na úradnej tabuli  mesta a webovej 

stránke mesta od 09.02.2016 do konania MZ. 

 

Nájomník musí strpieť prípadné zemné práce na verejných sieťach a v prípade ukončenia 

prenájmu musí dať pozemok do pôvodného stavu. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr. 

Jonek, p. Pekara 

  

 

Uznesenie č. 22/2016 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie pozemku KNC parcelu č. 1401/3 – zastavaná plocha o úžitkovej výmere 56 m
2
 

do nájmu Mgr. RNDr. Anne Majerčíkovej, nar. .................., trvale bytom Rajec, 

xxxxxxxxxxxx za podmienok: 

a) účel nájmu: predzáhradka pred rodinným domom a vstup do rodinného domu 

b) cena nájmu: 0,30€/m²/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.04.2016 

 

- z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného  

zreteľa, ktorý je daný tým, že: predmetom je prenájom pozemku, ktorý sa nachádza 

pred rodinným domom na ul. Jánošíkova súp. č. 535. Jedná sa o parcelu KNE č. 7082, 

z ktorej bola vytvorená geometrickým plánom č. 43432611-128/2014 parcela č. KNC 

1401/3 – zastavaná plocha o výmere 56 m². Pozemok v súčasnosti tvorí verejné 

priestranstvo – zeleň, na ktorom sú vybudované prípojky inžinierskych sietí 

k rodinnému domu a zároveň je vstupom k rodinnému domu a dvora. Pozemok je 

oplotený, oplotenie bolo realizované v stavebnej čiare jestvujúcich susedných 

oplotení. Žiadatelia chcú upraviť pozemok ako predzáhradku pred rodinným domom 

a vstup do rodinného domu. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. 



 

II. konštatuje, 

že zámer prenechania  pozemku do nájmu je  zverejnený na úradnej tabuli  mesta a webovej 

stránke mesta od 09.02.2016 do konania MZ. 

 

Nájomník musí strpieť prípadné zemné práce na verejných sieťach a v prípade ukončenia 

prenájmu musí dať pozemok do pôvodného stavu. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr. 

Jonek, p. Pekara 

  

 

Uznesenie č. 23/2016 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie nebytového priestoru č. 9-30, ktorý sa nachádza na 1.poschodí, vchod 1, 

v budove súpisné číslo 200 na ul. Hollého v Rajci (budova polikliniky), zapísaný v katastri 

nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 2410 do nájmu spoločnosti ADOS Mária, s.r.o., so sídlom 

Rosina 715, 013 22 Rosina, IČO 43 855 458 v zastúpení PhDr. Márie Cibulkovej za 

podmienok: 

a) účel nájmu: poskytovanie služieb I. kontaktu 

b) cena nájmu: 26,16 €/m²/rok + každoročne zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.03.2016 

 

- z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného  

zreteľa, ktorý je daný tým, že: nebytový priestor č. 9-30 o výmere 11,40 m²  

nachádzajúci sa  na 1. poschodí v budove s.č. 200 na ul. Hollého (budova polikliniky) 

v Rajci je v súčasnosti nevyužívaný. Jedná sa o nebytový priestor, ktorý mala 

v prenájme do 30.09.2015 spoločnosť RESCUE SYSTÉM, s.r.o.  

Spoločnosť ADOS Mária, s.ro. /Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti/ 

prejavila záujem o užívanie nebytového priestoru, ktorý bude využívaný za účelom 

poskytovania služieb I. kontaktu. Domáca ošetrovateľská starostlivosť predstavuje 

významnú zdravotnú starostlivosť o občanov v ich domácom prostredí.    

 

II. konštatuje, 

že zámer prenechania  nebytového priestoru do nájmu je  zverejnený na úradnej tabuli  mesta 

a webovej stránke mesta od 09.02.2016 do konania MZ. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Jonek, p. Pekara 

  

 

 



 

 

Uznesenie č. 24/2016 

Mestské zastupiteľstvo: 

1. Berie na vedomie výsledok Obchodnej verejnej súťaže na výber najvhodnejšieho 

návrhu na nájom lesných pozemkov v k.ú. Rajec vyhlásenej v zmysle uznesenia č. 

132/2015 z 10.12.2015 , kde komisia pre otváranie a hodnotenie podaných súťažných 

návrhov  na svojom zasadnutí dňa 22.01.2016 ukončila súťaž bez výberu návrhu, 

podané návrhy odmietla z dôvodu platnosti Zmluvy o nájme lesných pozemkov 

s nájomcom Cenzuálnym spolumajiteľstvom Rajec, pozemkovým spoločenstvom. 

2. Schvaľuje  uzavretie Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme lesných pozemkov (ZML 

2007/64) zo dňa 30.05.2007 uzavretej medzi prenajímateľom Mesto Rajec 

a nájomcom Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, v znení 

Dodatku č. 1 (ZML 2009/36) zo dňa  zo dňa 2.1.2009, v znení Dodatku č. 2 (ZML 

2015/251) zo dňa 31.08.2015, ktorým sa upravuje : 

a) predmet nájmu 

 
Pozemky evidované na LV č. 1500 

P.č. KNC parcela  

Číslo 

Výmera (m2) Druh pozemku Podiel Lokalita  

1. 2679/2 2537 Lesný pozemok 1/1 Charubina 

2. 2679/6 571 Lesný pozemok – cesta 

3. 2679/7 704 Lesný pozemok 

4. 2680/13 734 Zastavané plochy a nádvoria – cesta 

5. 2681 64 408 Lesný pozemok 

6. 2688/2 169 559 Lesný pozemok 

7. 2734/2 861 Zastavané plochy a nádvoria – cesta 

8. 2734/4 544 Zastavané plochy a nádvoria – les 

9. 2734/5 862 Zastavané plochy a nádvoria – les 

10. 2734/6 17 Zastavané plochy a nádvoria – cesta 

Výmera celkom 240 797  

 
Pozemky evidované na LV č. 3333 

P.č. KNE parcela 

Číslo 

Výmera (m2) Druh pozemku Podiel Lokalita 

11. 2554 50 744 Ostatné plochy 1/1 

 

Vojtová, z časti zodpovedá KNC 

parcele  2722 – lesný pozemok  

o výmere 44 710 m
2
. 

12. 1002 16 093  Ostatné plochy Borový les – Šuja, z časti zodpovedajú 

KNC parcele 2662 – lesný pozemok o 

výmere 38 933 m
2
 

13. 1040 31 102 Ostatné plochy 

14 6488 53 792 Trvalý trávnatý porast Porubská 

15. 6494/1 46 393 Trvalý trávnatý porast Porubská 

16. 6494/3 59 630 Trvalý trávnatý porast Porubská 

17. 6505 60 198 Trvalý trávnatý porast Porubská 

18. 6512 43 161 Trvalý trávnatý porast Porubská 

Výmera celkom 361 113  

Celková výmera 601 910 m2 = 60,19 ha 

 

b) cena nájmu: 0,0032 €/m
2
/rok + každoročné zvýšenie na základe inflácie  

c) účel nájmu: hospodárenie v lesoch a obnova lesných porastov  



v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa,   ktorý je daný tým, že uvedené lesné pozemky 

užíva  titulom nájmu Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, so sídlom 

Sládkovičova 686, 015 01 Rajec, IČO: 30 232 074 na základe Zmluvy o nájme lesných 

pozemkov (ZML 2007/64) uzavretej dňa 30.05.2007, kde novým dodatkom sa upravuje 

predmet nájmu z dôvodu  zosúladenia predmetu nájmu s údajmi uvedenými na liste 

vlastníctva č. 1500 a liste vlastníctva č. 3333 po ukončení registra obnovy evidencie 

pozemkov a zápise pozemkov na listy vlastníctva. 

3. Poveruje primátora  mesta  podpísaním Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme lesných 

pozemkov (ZML 2007/64) zo dňa 30.05.2007 

4. Konštatuje, že zámer prenechania pozemkov do nájmu, resp. úprava predmetu nájmu 

dodatkom je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta od 

09.02.0016 do konania MZ vrátane tohto dňa. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr. Jonek, 

p. Pekara 

  

 

Uznesenie č. 25/2016 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Mestskej polície v Rajci za rok 2015. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr. Jonek, 

p. Pekara 

  

 

Uznesenie č. 26/2016 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec za rok 2015 

II. konštatuje, 

že hlavná kontrolórka mesta splnila všetky povinnosti a úlohy vyplývajúce z schválených 

plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2015 a vykonala aj činnosti navyše oproti 

schváleným plánom. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. Augustín, 

Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr. Jonek, p. Pekara 

  

 

Uznesenie č. 27/2016 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie december 

2015 – február 2016. 



 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. Augustín, 

Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr. Jonek, p. Pekara 

  

 

Uznesenie č. 28/2016 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Informáciu o návrhu zriadenia chránenej dielne na úseku MsP. 

II. odporúča 

náčelníkovi MsP a prednostovi MsÚ pokračovať v príprave zriadenia chránenej dielne. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr. 

Jonek, p. Pekara 

  

 

Uznesenie č. 29/2016 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Poskytnutie zámkovej dlažby pre potreby KSŠ na základe ich žiadosti. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr. 

Jonek, p. Pekara 

  

 

Uznesenie č. 30/2016 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

odmenu hlavnej kontrolórke mesta Ing.Bibiane Sekáčovej za obdobie 8/2015 – 1/2016 vo 

výške 15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra vyplateného v období 8/2015 – 1/2016. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr. 

Jonek, p. Pekara 

  

Uznesenie č. 31/2016 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

odmenu p. Anne Tordovej, poverenej vedením MsKS za obdobie 8/2015 – 1/2016 vo výške  

15% zo súčtu platov vyplatených v období 8/2015 – 1/2016. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

  



Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr. 

Jonek, p. Pekara 

 

Uznesenie č. 32/2016 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

termíny riadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci, a to nasledovne: 

28.4.2016, 28.6.2016, 8.9.2016, 27.10.2016, 15.12.2016 

 

za: 10 proti: 1 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, JUDr. Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Jonek, p. Pekara 

Ing. Žideková  

 

Uznesenie č. 33/2016 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Termíny rozborov hospodárenia za rok 2015 v rozpočtových organizáciách mesta a zloženie 

komisií na rozbory hospodárenia za rok 2015 nasledovne: 

MsKS – 15.3.2016 o 15.00 h 

V zložení: primátor mesta, hl. kontrolórka, ved. finančného odd., Mgr. Šupka, Ing. Žideková, 

JUDr. Gelatka 

Domov vďaky- 15.3.2016 o 16.00 h 

V zložení: primátor, hl. kontrolórka, ved. finančného odd., Mgr. Hanus, p. Pekara, Ing. 

Žideková 

Základná škola – 16.3.2016 o 15.00 h 

V zložení: primátor, hl. kontrolórka, ved. finančného odd.,Ing. Mucha, p. Špánik, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín, Ing. Pekara 

ZUŠ – 16.3.2016 o 16.00 h 

V zložení: primátor, hl. kontrolórka, ved. finančného odd.,p. Matejka, Ing, Žideková, MVDr. 

Polačková 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín, Ing. Pekara, 

p. Špánik, Mgr. Jonek, p. Pekara 

  

 

Ing. Ján   R y b á r i k  v.r. 

       primátor mesta 

 

 

 

          

 

 

 


