
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci  

konaného dňa 28. apríla 2016 

 

Prítomní: 9 

Neprítomní: 4  

 

 Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta, Ing. Ján Rybárik. 

 

Overovatelia:  Mgr. Michal Šupka 

  MVDr. Katarína Polačková 

     

Zapisovateľka: Alena Uríková 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením 

3. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- € 

4. Rozbory hospodárenia rozpočtových organizácií ZUŠ, ZŠ a MsKS 

5. Rozbor hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov vďaky, účtovná závierka 

a výročná správa k 31.12.2015 

a) Predloženie správy nezávislého audítora pre vedenie rozpočtovej organizácie 

Domov vďaky a zriaďovateľa Mesto Rajec za rok 2015 

b) Prerokovanie dodatku správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej 

správy s účtovnou závierkou 

6. Záverečné správy a záverečný účet Mesta Rajec za rok 2015 

a) Inventarizácia k 31.12.2015 – správa UIK 

b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec za rok 2015 

c) Poznámky k 31.12.2015 

d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2015 

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mesta Rajec 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 

2015 

7. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2015/2016 a o výške príspevku 

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec 

8. Žiadosť rozpočtovej organizácie Domov vďaky o poskytnutie finančného príspevku  

9. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením 

č. 17/2016 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 

rozpočtu mesta na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 17/2016 

10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č 9/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec 

11. Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností 

12. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hl. kontrolórkou mesta za obdobie marec – 

apríl 2016 



13. Interpelácie 

14. Diskusia 

15. Rôzne 
 

Takto navrhnutý program bol schválený počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, Mgr. 

Augustín 

  

 

Schválené uznesenia: 

34/2016 – kontrola plnenia uznesení 

35/2016 – rozpočtové opatrenie 

36/2016 – vyradenie majetku nad 1000,- € 

37/2016 – rozbory hospodárenia – ZŠ, ZUŠ, MsKS 

38/2016 – rozbory hospodárenia – DV 

39/2016 – správa UIK, správa o plnení rozpočtu za rok 2015 

40/2016 – výsledok hospodárenia mesta za rok 2015 

41/2016 – záverečný účet mesta 

42/2016 – Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015 

43/2016 – účel použitia finančných darov – DV 

44/2016 – návrh zmeny rozpočtu – RO č. 17/2016 

45/2016 – Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2015 

46/2016 – zrušenie uznesenia MZ č. 99/2016 

47/2016 – odpredaj parciel – Golf Park Raje, a.s. 

48/2016 – odpredaj parcely – p. Klabník s manž. 

49/2016 – odpredaj pozemku po BD – ul. Alexyho 

50/2016 – usporiadanie veľkosti spoluvlastníckych podielov – Pk Rajec 

51/2016 – správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta 

52/2016 - biodiverzia 
 

R o k o v a n i e : 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla poslancom MZ hlavná kontrolórka 

mesta, Ing. Sekáčová. Na plnenie uznesení č. 28/2016 a 34/2015 sa spýtala Ing. Žideková, 

odpovedal jej primátor mesta a náčelník MsP. 

 

Počas rokovania o 16.27 h prišiel JUDr. 

Gelatka – počet poslancov 10. 

 

 

Počas rokovania o 16.40 h prišiel p. 

Matejka – počet poslancov 11. 

 

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 



Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení č. 7/2016 – 33/2016, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 

25.02.2016 

2. Prehľad plnenia uznesení, ktoré neboli splnené do 25.02.2016 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 2 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, Mgr. 

Augustín 

 JUDr. Gelatka, p. Matejka 

 

 

2. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu opatrením 

P. Záborská informovala poslancov o rozpočtovom opatrení vydanom primátorom 

mesta. Finančná komisia a následne mestská rada rozpočtové opatrenie prerokovali 

a odporúčajú ho MZ zobrať na vedomie. 

 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 13/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZUŠ 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 16/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a ZŠ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, p. 

Matejka 

  

 

 

3. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- € 

Ved. Finančného oddelenia, p.Záborská predložila poslancom návrh na vyradenie 

majetku v hodnote nad 1000,- €. Finančná komisia a následne mestská rada návrh na 

vyradenie uvedeného majetku prerokovali a odporúčajú ho MZ schváliť. 

 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

návrh na vyradenie majetku Mesta Rajec 

 



II. schvaľuje 

vyradenie a zlikvidovanie hmotného majetku 

a) PC sieť SOFTIP MIS vo výške 1064,55 € 

b) PC + príslušenstvo vo výške 1188,57 € 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, p. 

Matejka 

  

 

 

4. Rozbory hospodárenia rozpočtových organizácií ZUŠ, ZŠ a MsKS 

V zmysle uznesenia MZ č. 33/2016 zo dňa 25.02.2016 sa uskutočnili rozbory 

hospodárenia roku 2015 v jednotlivých organizáciách mesta. Finančná komisia a následne 

mestská rada boli oboznámené s výsledkami rozborov hospodárenia a odporúčajú ich MZ 

zobrať na vedomie. P. Záborská predniesla poslancom výsledky z uskutočnených rozborov. 

 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia v ZŠ na rok 2015 vo výške 8,74 € 

 

II. odporúča 

pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov 

v roku 2016 a sledovať čerpanie v priebehu roka. 

 

III. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia v ZUŠ za rok 2015 vo výške 7761,50 € 

 

IV. odporúča 

pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov 

v roku 2016 a sledovať čerpanie v priebehu roka. 

 

V. berie na vedomie 

Výsledok hospodárenia v MsKS za rok 2015 vo výške 0,00 € 

 

VI. odporúča 

pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov 

v roku 2016 a sledovať čerpanie v priebehu roka. 

 

 

 

 

 

 



Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, p. 

Matejka 

  

 

 

5. Rozbor hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov vďaky, účtovná závierka 

a výročná správa k 31.12.2015 

a) Predloženie správy nezávislého audítora pre vedenie rozpočtovej organizácie 

Domov vďaky a zriaďovateľa Mesto Rajec za rok 2015 

b) Prerokovanie dodatku správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej 

správy s účtovnou závierkou 

V zmysle uznesenia MZ č. 33/2016 zo dňa 25.02.2016 sa uskutočnili rozbory 

hospodárenia v organizácii Domov vďaky. Finančná komisia a následne mestská rada 

výsledky rozborov hospodárenia, ako aj správu nezávislého audítora prerokovali a odporúčajú 

ich MZ zobrať na vedomie. P. Záborská oboznámila poslancov s výsledkami hospodárenia 

v organizácii DV, ako aj so správou nezávislého audítora. 

 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) Správu nezávislého audítora pre vedenie rozpočtovej organizácie Domov vďak 

a zriaďovateľa Mesto Rajec za rok 2015 

b) Dodatok správy audítora o overení súladdu individuálnej výročnej správy s účtovnou 

závierkou 

c) Výsledok hospodárenia v DV za rok 2015 vo výške 72,84 € 

 

II. odporúča 

pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov 

v roku 2016 a sledovať čerpanie v priebehu roka. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, p. 

Matejka 

  

 

 

 

 

 



6. Záverečné správy a záverečný účet Mesta Rajec za rok 2015 

a) Inventarizácia k 31.12.2015 – správa UIK 

b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec za rok 2015 

c) Poznámky k 31.12.2015 

d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2015 

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mesta Rajec 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec za 

rok 2015 

P. Záborská predniesla správu o záverečnom účte mesta Rajec za rok 2015. Finančná 

komisia a následne mestská rada predkladané materiály prerokovali a odporúčajú ich MZ 

zobrať na vedomie, záverečný účet mesta odporúčajú schváliť bez výhrad. 

 

Počas rokovania o 17.30 h prišiel 

Mgr. Jonek – počet poslancov 12. 

 

V diskusii mala niekoľko otázok Ing. Žideková, na ktoré jej odpovedala ved. 

finančného oddelenia, p. Záborská. Následne primátor odovzdal slovo hlavnej kontrolórke 

mesta, ktorá predniesla odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta. Hlavná kontrolórka 

zhodnotila rok 2015 ako mimoriadne úspešný rozpočtový rok, za ktorý poďakovala vedeniu 

mesta a p. primátorovi. 

 

Počas rokovania o 17.51 h prišiel 

p. Špánik – počet poslancov 13. 

 

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrhy na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) Správu UIK 

b) Správu o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec za rok 2015 

c) Poznámky k 31.12.2015 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, p. 

Matejka, Mgr. Jonek 

 p. Špánik 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) Správu nezávislého audítora z overenej ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta 

za rok 2015 

b) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 2015 

c) výsledok hospodárenia Mesta Rajec za rok 2015 

 

 

 



Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, p. 

Matejka, Mgr. Jonek, p. 

Špánik 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Záverečný účet Mesta Rajec a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

II. schvaľuje 

použitie zdrojov z finančných operácií vo výške 124 528,41 € na transakcie verejného dlhu  

splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, p. 

Matejka, Mgr. Jonek, p. 

Špánik 

  

 

Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor v zmysle rokovacieho poriadku 20-minútovú 

prestávku. 

Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 13 poslancov. 

 

 

7. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2015/2016 a o výške príspevku 

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec 

Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2015 predniesla poslancom p. Záborská. Bol 

prerokovaný finančnou komisiou a následne mestskou radou, ktoré ho odporúčajú MZ 

schváliť. 

 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Návrh Dodatku č. 3  VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky pre školský rok 2015/2016 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Rajec. 



 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, p. 

Matejka, Mgr. Jonek, p. 

Špánik 

  

 

 

8. Žiadosť rozpočtovej organizácie Domov vďaky o poskytnutie finančného 

príspevku 

Riaditeľka Domova vďaky Rajec predložila písomnú žiadosť o schválenie účelu 

použitia finančných darov, a to na pokrytie zvýšených nákladov v dôsledku Nariadenia Vlády 

SR č. 432/2015, ktorým sa upravujú stupnice taríf platov zamestnancov v DV. Finančná 

komisia a následne mestská rada túto žiadosť prerokovali a odporúčajú ju MZ schváliť. 

Poslancom dôvody žiadosti vysvetlila p. Záborská. V zmysle Nariadenia Vlády SR č. 

432/2015 boli stanovené nové tabuľky – stupnice platových taríf zamestnancov verejnej 

správy. Táto stupnica bola navýšená o 4% oproti pôvodne stanoveným tarifným platom. Štát 

však na jedného klienta príspevok nezvýšil, preto je potrebné pokryť tieto zvýšené mzdové 

náklady. Z toho dôvodu riaditeľka DV požiadala o príspevok, ktorý by čiastočne tieto náklady 

vykryl. Primátor doplnil informácie p. Záborskej. 

V diskusii sa Ing. Žideková spýtala, prečo tieto zvýšené mzdové náklady neboli zahrnuté do 

ekonomicky oprávnených nákladov. Primátor odpovedal, že ekonomicky oprávnené náklady 

sa vyrátavajú vždy z údajov predchádzajúceho roka, vtedy boli platy nižšie oproti roku 2016. 

Ing. Žideková uviedla, že fond na vylepšenie podmienok obyvateľov DV by sa mal použiť na 

výnimočné situácie. Primátor odpovedal, že aj v minulosti sa tieto financie použili na bežné 

výdavky – časť finančných prostriedkov bola poskytnutá na rekonštrukciu kúpeľne, zakúpenie 

nového auta, vyplatenie odchodného. 

 

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

účel použitia finančných darov vedených na osobitnom účte mesta vo výške 4000,- € na 

pokrytie zvýšených nákladov v Domove vďaky na základe Nariadenia Vlády SR č. 432/2/015 

Z.z. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 1 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Pekara, Mgr. Augustín, 

JUDr. Gelatka, p. Matejka, 

Mgr. Jonek, p. Špánik 

Ing. Žideková  

 



 

9. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým 

opatrením č. 17/2016 

Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2016 predniesla 

poslancom p. Záborská. Finančná komisia a následne mestská rada návrh zmeny rozpočtu 

Mesta Rajec na rok 2016 prerokovali a odporúčajú ho MZ schváliť. 

Po krátkej diskusii primátor odovzdal slovo hlavnej kontrolórke mesta, ktorá návrh zmeny 

rozpočtu odporučila schváliť. 

 

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 17/2016 

II. schvaľuje 

návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením 

17/2016. 

 

  Rozpočet Mesta Rajec na rok 2016 - rozpočtové opatrenie č.17/2016 

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia Schválený Schválené Návrh Návrh 

  
Rozpočet  na 

rok 2016 v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie č. 

16/2016 

Zmena v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie č. 

17/2016   

Bežné príjmy spolu: 4 278 774 4 342 472 38 952 4 381 424 

Bežné výdavky spolu: 3 947 289 3 996 000 82 043 4 078 043 

Schodok/prebytok         

bežného rozpočtu: 331 485 346 472 -43 091 303 381 

Kapitálové príjmy spolu: 1 145 182 994 352 17 175 1 011 527 

Kapitálové výdavky spolu:  1 488 600 1 295 070 86 640 1 381 710 

Schodok/prebytok         

kapitálového rozpočtu: -343 418 -300 718 -69 465 -370 183 

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 5 423 956 5 336 824 56 127 5 392 951 

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 5 435 889 5 291 070 168 683 5 459 753 

Schodok/prebytok -11 933 45 754 -112 556 -66 802 

F I N A N Č N É   O P E R Á CI E *         

Príjmy 983 548 928 664 -65 471 863 193 

Výdavky 971 615 974 418 -178 027 796 391 

Schodok/prebytok 11 933 -45 754 112 556 66 802 

Výsledok hospodárenia 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 1 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Pekara, Mgr. Augustín, 

JUDr. Gelatka, p. Matejka, 

Mgr. Jonek, p. Špánik 

Ing. Žideková  

 

 

10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na 

území mesta Rajec 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2015 predniesla p. Záborská. Bol prerokovaný 

finančnou komisiu a následne mestskou radou, ktoré ho odporúčajú MZ schváliť. 

 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh Dodatku č. 1 k VZN. 9/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Pekara, Mgr. Augustín, 

JUDr. Gelatka, p. Matejka, 

p. Špánik, Ing. Žideková 

 Mgr. Jonek 

 

 

11. Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností 

a) Golf Park Rajec, a.s. 

Tento bod programu predniesol primátor mesta. Uznesením MZ č. 99/2015 zo dňa 

15.10.2015 bol schválený odpredaj niektorých parciel spoločnosti Golf Park, a.s. Toto 

uznesenie je potrebné zrušiť a prijať nové uznesenie z dôvodu vzniknutého nesúladu výmery 

pozemkov uvedených v žiadosti spoločnosti GOLF PARK RAJEC, a.s. a na liste vlastníctva 

č. 1500 v kat. úz. Rajec, vo vzťahu k pozemkom, ktoré majú byť predmetom prevodu 

vlastníckeho práva. 

Mestská rada prerokovala uvedený návrh a odporúča MZ zrušiť uznesenie č. 99/2015 zo dňa 

15.10.2015 a prijať uznesenie nové. 

Po krátkej diskusii,  ktorej Ing. Žideková požiadala o znovuprepočítanie výmery 

odpredávaných parciel, primátor predniesol návrhy na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 



I. ruší 

uznesenie č. 99/2015 zo dňa 15.10.2015. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, p. 

Matejka, Mgr. Jonek, p. 

Špánik 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

odpredaj parciel: 

KNC parcelné číslo 2680/1 o výmere 43676 m
2
, druh pozemku: ostatné plochy 

KNC parcelné číslo 2680/12 o výmere 5552 m
2
, druh pozemku: ostatné plochy 

KNC parcelné číslo 2680/13 o výmere 734 m
2
, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria  

KNC parcelné číslo 2701/8 o výmere 2534 m
2
, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty 

KNC parcelné číslo 2701/7 o výmere 2190 m
2
, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty 

KNC parcelné číslo 2701/6 o výmere 6766 m
2
, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty 

KNC parcelné číslo 2683 o výmere 56429 m
2
, druh pozemku: ostatné plochy 

KNC parcelné číslo 2699/1 o výmere 33487 m
2
, druh pozemku: ostatné plochy 

KNC parcelné číslo 2698/1 o výmere 46959 m
2
 druh pozemku: ostatné plochy 

KNC parcelné číslo 2682/1 o výmere 14610 m
2
 druh pozemku: trvalé trávnaté porasty 

KNC parcelné číslo 2682/2 o výmere 8478 m
2
 druh pozemku: ostatné plochy 

KNC parcelné číslo 2682/3 o výmere 9541 m
2
 druh pozemku: trvalé trávnaté porasty 

KNC parcelné číslo 2735 o výmere 1878 m
2
 druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria 

KNC parcelné číslo 2736/2 o výmere 1590 m
2
 druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria 

KNC parcelné číslo 2694/102 o výmere 560 m
2
 druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria 

KNC parcelné číslo 2694/5 o výmere 24572 m
2
 druh pozemku: ostatné plochy 

KNC parcelné číslo 2694/11 o výmere 954 m
2
 druh pozemku: ostatné plochy 

KNC parcelné číslo 2701/4 o výmere 3527 m
2
 druh pozemku: trvalé trávnaté porasty 

KNC parcelné číslo 2736/3 o výmere 542 m
2
 druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria 

KNC parcelné číslo 2697/34 o výmere 339 m
2
 druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria 

KN C parcelné číslo 2697/37 o výmere 17105 m
2
, druh pozemku: ostatné plochy 

KN C parcelné číslo 2697/39 o výmere 4961 m
2
, druh pozemku : ostatné plochy, 

ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 1/2015, vyhotoveným dňa 09.10.2015 ŽU 

v Žiline, IČO 397563,  úradne overeným Okresným úradom Žilina dňa 22.10.2015 pod č. 

1712/2015, o celkovej výmere 286 984 m2 do vlastníctva kupujúcej spoločnosti  GOLF 

PARK RAJEC, a.s. , IČO 36 425 818, so sídlom Bystrická 1191/66, 015 01 Rajec, zapísanej 

v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10460/L, v súlade 



s ustanovením §9a, ods. 8, písm.  e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších 

predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:  



spoločnosť GOLF PARK RAJEC, a.s. užíva predmetné pozemky a tieto je oprávnená kúpiť 

do vlastníctva na základe Zmluvy o nájme pozemkov, Zmluvy o kúpe prenajatých pozemkov 

a Kúpnej zmluvy, ktoré boli spísanej na jednej  listine a uzavreté dňa 17. januára 2006 medzi 

MESTOM RAJEC, IČO 321575, vystupujúcim na strane prenajímateľa a zároveň  

predávajúceho a spoločnosťou GOLF PARK RAJEC, a.s., IČO 36 425 818, vystupujúcou na 

strane nájomcu a kupujúceho, v znení Dodatku č. 1/ zo dňa  29.11.2007 ( Uznesenie MZ 

100/2007 z 25.10.2007 ) a Dodatku č. 2/ zo dňa 16.03.2012, podľa ktorej nájomca v súlade 

s ustanovením bodu III. ods. 3 Zmluvy o kúpe prenajatých pozemkov oznámil Mestu Rajec 

písomným podaním zo dňa 23.07.2015 (doručené  Mestu Rajec 28.07.2015), že uplatňuje  

právo  kúpiť časť predmetu nájmu od prenajímateľa s tým, že zaplatené nájomné za obdobie 

od 2007 do 2015 (preddavky) sa započíta  na úhradu kúpnej ceny.  Nájomca  oznámil, že 

uplatnil právo na kúpu pozemkov o celkovej výmere 286 984 m
2
, čo zodpovedá výške kúpnej 

ceny spolu vo výške 381.045,42 € (zaplatené nájomné).  

 

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností doručí na Okresný úrad Žilina, 

katastrálny odbor predávajúci prostredníctvom splnomocnenej osoby v lehote do 5 

pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.  

 

Kupujúci je povinný zaplatiť poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva podľa 

vyúčtovania, ktoré mu predloží Mesto Rajec v deň podpisu kúpnej zmluvy, najmä poplatok 

spojený s vkladom do katastra nehnuteľnosti.  

 

II. schvaľuje 

Uzavretie Dodatku č. 3/ k Zmluve o nájme pozemkov, Zmluve o kúpe prenajatých pozemkov 

a Kúpnej zmluve, ktoré boli spísanej na jednej  listine a uzavreté dňa 17. januára 2006 medzi 

MESTOM RAJEC, IČO 321575, vystupujúcim na strane prenajímateľa a zároveň  

predávajúceho a spoločnosťou GOLF PARK RAJEC, a.s., IČO 36 425 818, vystupujúcou na 

strane nájomcu a kupujúceho, v znení Dodatku č. 1/ zo dňa  29.11.2007 ( Uznesenie MZ 

100/2007 z 25.10.2007) a Dodatku č. 2/ zo dňa 16.03.2012, ktorým bude aktualizovaný 

predmet nájmu a zostatková výška kúpnej ceny  s ohľadom na schválený prevod vlastníctva 

podľa bodu I. tohto  Uznesenia.  

Dodatkom č. 3/ upraviť  dôvody zrušenia zmluvy o nájme výpoveďou zo strany nájomcu tak, 

že nájomca nie je oprávnený vypovedať zmluvu o nájme. Doplniť možnosť ukončenia zmluvy 

dohodou zmluvných strán s uvedením dôvodu zrušenia zmluvy s tým, že ak bude zmluva 

zrušená z dôvodov na strane nájomcu,  je tento povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnutú 

zmluvnú pokutu  vo výške  nezaplateného nájomného za obdobie od zrušenia  zmluvy do 

31.12.2025. 

 

III. poveruje 

primátora mesta  uzavrieť Dodatok č. 3/ k zmluve uvedenej v bode II. tohto uznesenia až po 

vklade vlastníckeho práva k pozemkom opísaným v bode I. tohto uznesenia v prospech 

kupujúcej spoločnosti do katastra nehnuteľností. 

 

Poveruje 

Primátora podpísať kúpnu zmluvu až po zaplatení požadovanej čiastky zodpovedajúcej 

výmere 286 984 m2. 

 

 

 

 



Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, p. 

Matejka, Mgr. Jonek, p. 

Špánik 

  

 

 

b) Žiadosť p. Klabníka 

Primátor predniesol poslancom žiadosť p. Ivana Klabníka s manželkou, ktorí požiadali 

o odkúpenie pozemku KNC parcely č. 2124/29 – orná pôda o výmere 29 m
2
. 

Uvedený pozemok sa nachádza  v záhradkárskej osade Rajec – Tŕstie II (pri kúpalisku). 

Mestská rada žiadosť prerokovala a odporúča ju MZ na schválenie. 

 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prevod pozemku KNC parcely č. 2124/29 – orná pôda o výmere 29 m
2
, ktorá vznikla 

odčlenením od  KNE parcely č. 3609/2 evidovanej na LV č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec 

na základe geometrického plánu č. 305798964-37/2015 zo dňa 02.04.2015 vyhotoveného  

Štefanom Šálekom, overeného Okresným úradom Žilina dňa 17.04.2015 pod č. 610/2015 

odpredajom do bezpodielového vlastníctva manželov  Ivan Klabník, nar. ................... 

a manželka Jana Klabníková, rod. Bohdalová , nar. .............., obidvaja bytom ..........  Rajec za 

cenu 15 €/m
2 

v súlade s ustanovením §9a, ods. 8, písm.  e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku 

obcí  v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že 

pozemok KNC parcela č. 2124/29 je súčasťou jedného pozemku užívaného ako záhrada, 

ktorý tesne nadväzuje na susedný pozemok KNC parcelu č. 2124/285 – orná pôda o výmere 

279 m
2
  vo vlastníctve žiadateľov, pozemok nadobudli kúpou v roku 1995 a  stavby záhradnej 

chatky s.č. 5268 postavenej na pozemku KNC parcela č. 2124/334, evidované na LV č. 1824. 

Pozemky sú súčasťou záhradkárskej osady  Rajec - Tŕstie II.  Pozemok, ktorý je predmetom 

odpredaja  užívajú žiadatelia na základe nájomnej zmluvy zo  dňa 2.12.1994 v znení 

neskorších dodatkov č. 1. a 2.  Pozemok je žiadateľmi  užívaný   pokojne a nerušene, 

o odpredaj doteraz nik iný neprejavil záujem. 

 

II. ukladá 

kupujúcim zaplatiť kúpnu cenu celkovej výške 435,00 € v peňažnej hotovosti  do pokladne 

mesta alebo na účet Mesta Rajec vedený vo VÚB, a.s.  pobočka Rajec č.ú.  v tvare IBAN: 

SK46 0200 0000 0000 2362 1432 v lehote do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej 

zmluvy. 

 

III. konštatuje, 

že zámer prevodu je zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta v termíne od 

11.04.2016 do konania MZ vrátane tohto dňa. 

 

IV. ukladá 



kupujúcim  zaplatiť poplatky spojené s prevodom nehnuteľností najmä správny poplatok za 

vklad do katastra nehnuteľností.  

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, p. 

Matejka, Mgr. Jonek, p. 

Špánik 

  

 

 

c) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku pod bytovkou na ul. Alexyho 

Primátor mesta informoval o žiadosti niektorých vlastníkov bytového domu na ul. 

Alexyho. 

Na MsÚ bola doručená žiadosť zostávajúcich vlastníkov bytov č. 5, 11, 17, 18 bytového 

domu s.č. 931 na ul. Alexyho v Rajci vo veci  odkúpenia zostávajúceho podielu 159/904  na 

pozemku  KNC parcela č. 467/2  – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 657  m
2
  

evidovanej  na LV č. 4113 pod B1 pre k.ú. Rajec vo vlastníctve  Mesta Rajec.   

Prevod podielov na pozemku pod bytovým domom bol prvým žiadateľom  schválený MZ pod 

číslom uznesenia 19/2015 z 26. februára 2015.   

Mestská rada žiadosť zostávajúcich vlastníkov bytov na ul. Alexyho prerokovala a odporúča 

ju MZ schváliť. 

 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prevod  podielu 159/904 na KNC parcele číslo 467/2, druh pozemku:  zastavané plochy  

a nádvoria o výmere 657 m
2
  evidovanej na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore na 

liste vlastníctva  č. 4113 pod B1 pre  katastrálne územie  Rajec vo vlastníctve  Mesta Rajec 

odpredajom vlastníkom bytov, ktorí nie sú prvonadobúdateľmi bytov v bytovom dome súp. 

číslo  931 evidovanom na liste vlastníctva č. 2145  za kúpnu cenu 6,00 €/m
2
  a to: 

a) Sabol Tomáš,  nar. .................. bytom Rožňava, ......... a Soňa Sabolová, rod. 

Kmetíková, nar. ................88 bytom .............. v podiele 84/1808 do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov ako vlastníkom bytu č. 5 bytového domu za  celkovú kúpnu 

cenu 183,15 € 

b) Barinková Oľga, rod. Barinková, nar. ..................., bytom Rajec, ............... v podiele 

50/1808 v celosti ako vlastníčke bytu č. 11 bytového domu za celkovú kúpnu cenu 

109,01 € 

c) Lichner Ľuboš,  nar. .............. bytom Kremnica, ............... a Mgr. Jana Lichnerová, 

rod. Pialová, nar. .................. bytom Rajec, ................ v podiele 84/1808 do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov ako vlastníkom bytu č. 18 bytového domu 

za  celkovú kúpnu cenu 183,15 € 

d) Košš Miloš,  nar. ............. bytom Rajec, ................  a Kmeťová Miroslava, rod. 

Kmeťová, nar. ................. bytom Rajec, ................ v podiele 84/1808 do podielového 

spoluvlastníctva každý v ½ ako vlastníkom bytu č. 17 bytového domu,  podiel 16/1808 

do podielového spoluvlastníctva každý v ½ ako vlastníkom nebytového priestoru č. 2-

54 bytového domu za  celkovú kúpnu cenu 218,03€ (183,15 € + 34,88 €) 



v zmysle  § 9a , ods. 8 pís. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších 

predpisov  - dôvod hodný osobitného zreteľa,  ktorý je daný tým, že pozemok, ktorý je 

predmetom prevodu v súčasnosti slúži ako pozemok pod bytovým domom súp. číslo  931 na 

ul. Alexyho v Rajci a kupujúci sú vlastníkmi bytov a nebytového priestoru – garáže  

v bytovom dome. 

 

II. konštatuje, 

že zámer prevodu je zverejnený na úradnej tabuli  mesta a webovej stránke mesta od 

11.04.2016 do konania MZ vrátane tohto dňa. 

 

III. ukladá 

kupujúcim zaplatiť celkovú kúpnu cenu  v peňažnej hotovosti  do pokladne mesta alebo na 

účet Mesta Rajec vedený vo VÚB, a.s.  pobočka Rajec č.ú.  v tvare IBAN: SK46 0200 0000 

0000 2362 1432 v lehote do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

IV. ukladá 

kupujúcim zaplatiť poplatky spojené s prevodom podľa vyúčtovania predloženého v deň 

podpisu kúpnej zmluvy a to najmä poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľnosti. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, p. 

Matejka, Mgr. Jonek, p. 

Špánik 

  

 

 

d) Usporiadanie priestorov v budove Pk 

Primátor predniesol návrh dohody o usporiadaní veľkosti spoluvlastníckych podielov 

v budove Pk. Mesto Rajec je vlastníkom nebytového priestoru č. 9, v 1. vchode, na prízemí 

domu súp. č. 150 (nová časť polikliniky) v celosti a spoluvlastníckeho podielu 345/1700  na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 150 a pozemku KNC par. č. o 

1101/2 o výmere 1090 m
2
, druh pozemku: zastavané plochy, evidované na liste vlastníctva 

číslo 1564 k.ú. Rajec. 

Mesto Rajec ale žiadny nebytový priestor v novej časti polikliniky s.č. 150 neužíva, nevlastní, 

nakoľko uvedený nebytový priestor reálne neexistuje. Tým, že nebytový priestor č. 9 

neexistuje  bol zistený aj  nesúlad zapísaných spoluvlastníckych podielov prislúchajúcich 

vlastníkom jednotlivých nebytových priestorov v dome.  Z dôvodu odstránenia tohto 

nesúladu, sa po vzájomnej dohode všetkých vlastníkov nebytových priestorov dohodlo, že sa 

vypracuje „Dohodu o zmene  veľkosti  spoluvlastníckych podielov“   na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach  domu súp. č. 150. 



Pre účel zosúladenia skutkového stavu so zápisom na liste vlastníctva číslo 1564, Mesto Rajec 

dalo vypracovať znalecký posudok, v ktorom znalkyňa po vykonaní obhliadky spojenej 

s meraním popísala reálne existujúce nebytové priestory v dome s uvedením ich výmery,   

popísala a zamerala  spoločné priestory  domu súp. č. 150, spracovala  schematické pôdorysy 

jednotlivých podlaží so zakreslením nebytových priestorov,  a na základe takto zistených 

skutočností správne prepočítala veľkosť spoluvlastníckych podielov prislúchajúcich 

vlastníkom jednotlivých nebytových priestorov na spoločných častiach a zariadeniach domu 

súp. č. 150 a týmto domom zastavaného pozemku. Následne Mesto Rajec dalo vypracovať 

advokátskej kancelárii Dohodu o zmene veľkosti spoluvlastníckych podielov na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 15. Táto dohoda bude zaslaná jednotlivým 

lekárom Pk. 

V diskusii sa Ing. Žideková spýtala, či je možnosť, že dohodu niekto z lekárov odmietne 

podpísať. Primátor odpovedal, že teoreticky sa to stať môže. V takom prípade na základe 

uznesenia MZ primátor vykoná úkony vo veci žaloby o určenie, že Mesto Rajec nie je 

vlastníkom nebytového priestoru č. 9 v 1. chode. Ing. Žideková pripomenula, že trvalo 6 

rokov, kým sa dospelo k riešeniu z pozície mesta. Primátor zdôraznil, že už Ing. Židekovej 

niekoľkokrát vysvetľoval, prečo riešenie situácie trvalo tak dlho. JUDr. Gelatka taktiež 

uviedol, že pokiaľ neboli určení dediči po MUDr. Šenkárovi, riešiť sa nedalo nič. Čo sa týka 

vchodu do rehabilitácie, bolo viacero možností z pozície vlastníkov rehabilitácie, napr. 

otvorenie bočného vchodu. Primátor uviedol, že nikto z lekárov nechce finančne prispieť na 

upratovanie schodiska vedúceho do rehabilitácie, tak sa používa len výťah. Na poznámku Ing. 

Židekovej ohľadom neriešenia uzavretia vchodu vedúceho na rehabilitáciu reagoval JUDr. 

Gelatka, ktorý uviedol že toto si musia medzi sebou usporiadať vlastníci priestorov v budove 

Pk. Navrhol, aby mesto dalo podnet hasičom na preverenie situácie, pretože pacienti 

prechádzajú cez technický vchod, čo je v rozpore so zákonom.  

 

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

usporiadanie právnych pomerov vo vzťahu k nebytovým priestorom a ich príslušenstvu 

v budove domu súp.č.150 v Rajci, z dôvodu dosiahnutia súladu medzi skutočným  právnym 

stavom a zápisom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1564, uzavretím  Dohody 

o zmene  veľkosti  spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu súp. č. 150 a týmto domom zastavaného pozemku KNC parcelné číslo 

1101/2 o výmere 1090 m
2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území 

a obci Rajec,  evidovaných na liste vlastníctva č. 1564 vedenom pre katastrálne územie Rajec, 

ktorá bude uzavretá medzi všetkými vlastníkmi nebytových priestorov aktuálne zapísanými  

na liste vlastníctva č. 1564 (aj Mestom Rajec), predmetom ktorej je správny prepočet 

spoluvlastníckych podielov priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v 

dome súp. č. 150  a  pozemku  KNC parc. 1101/2 v k.ú. Rajec,  patriacich do vlastníctva 

jednotlivých vlastníkov nebytových priestorov v dome súp. č.150 zapísaných na liste 

vlastníctva takto :  

 

Katarína Šenkárová, rod. Hodasová, nar. ......................, rodné číslo ................., 

trvale bytom ..............  Žilina 

vlastní :  

v celosti nebytový priestor č. 9-1 o výmere 118,5 m
2 

(suterén – I. PP) 

podiel 1185/7913 na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 

podiel 1185/7913 na KN C parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 

 



 

v celosti nebytový priestor č. 9-2 o výmere 46,6 m
2  

(suterén – I. PP) 

podiel 466/7913 na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 

podiel 466/7913 na KN C parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 

 

v celosti nebytový priestor č. 9-3 o výmere 57,3 m
2  

(suterén – I. PP) 

podiel 573/7913 na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 

podiel 573/7913 na KN C parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 

 

v celosti nebytový priestor č. 9-4 o výmere 67,2 m
2  

(suterén – I. PP) 

podiel 672/7913 na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 

podiel 672/7913 na KN C parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 

 

v celosti nebytový priestor č. 9-5 o výmere 16,3 m
2  

(suterén – I. PP) 

podiel 163/7913 na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 

podiel 163/7913 na KN C parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 

 

MUDr. Anna Smiešková, rod. Hrabovcová,  nar. ..............., rodné číslo ...............  

trvale bytom .............. Žilina 

vlastní : 

v celosti nebytový priestor č. 9-6 o výmere 114,9 m
2 

(prízemie – I. NP) 

podiel 1149/7913 na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 

podiel 1149/7913 na KN C parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 

 

v celosti nebytový priestor č. 9-7 o výmere 18,6 m
2  

(prízemie – I. NP) 

podiel 186/7913 na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 

podiel 186/7913 na KN C parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 

 

v celosti nebytový priestor č. 9-8.1 o výmere 25,6 m
2
 (prízemie – I. NP) 

podiel 256/7913 na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 

podiel 256/7913 na KN C parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 

 

MUDr. Miroslava Moravčíková, rod. Truhlíková, nar. ..............., rodné číslo ..................... 

trvale bytom ....................  Žilina 

vlastní : 

v celosti nebytový priestor č. 9-8.2 o výmere 18,9 m
2
 (prízemie – I. NP) 

podiel 189/7913 na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 

podiel 189/7913 na KN C parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 

 

v celosti nebytový priestor č. 9-9.1 o výmere 24,3 m
2
 (prízemie – I. NP) 

podiel 243/7913 na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 

podiel 243/7913 na KN C parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 

 

MUDr. Viera Uhrinová, rod. Liskovcová, nar. ..................., rodné číslo .......................... 

Ing. Igor Uhrina, rod. Uhrina, nar. ......................., rodné číslo ........................... 

obaja trvale bytom ..................  Žilina 

vlastnia :  

v celosti (BSM) nebytový priestor č. 9-9.2 o výmere 20,8 m
2 

(prízemie – I. NP) 

podiel 208/7913 (BSM)  na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 

podiel 208/7913 (BSM) na KN C parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 



 

v celosti (BSM) nebytový priestor č. 9-10.1 o výmere 19,6 m
2 

(prízemie – I. NP) 

podiel 196/7913 (BSM)  na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 

podiel 196/7913 (BSM) na KN C parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 

 

Doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., rod. Klučka,  nar. ......................, rodné číslo ........................ 

MUDr. Eva  Klučková,  rod. Jacková,  nar.  ......................., rodné číslo ................................ 

obaja trvale bytom ..................  Rajec 

vlastnia :  

v celosti (BSM) nebytový priestor č. 9-10.2 o výmere 24,9 m
2 

(prízemie – I. NP) 

podiel 249/7913 (BSM) na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 

podiel 249/7913 (BSM) na KNC parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 

 

MUDr. Helena Lalinská, rod. Gažiová, nar. ......................., rodné číslo ................................ 

MUDr. Jozef  Lalinský, rod. Lalinský, nar. ....................., rodné číslo ................................ 

obaja trvale bytom ...................  Žilina 

vlastnia :  

v celosti (BSM) nebytový priestor č. 9-11 o výmere 43,3 m
2 

(I. poschodie – II. NP) 

podiel 433/7913 (BSM) na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 

podiel 433/7913 (BSM) na KN C parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 

 

MUDr. Ivona Viteková, rod. Matejková, nar. ........................., rodné číslo .......................... 

Ing. Pavol Vitek, rod. Vitek, nar. ......................, rodné číslo ............................. 

obaja trvale bytom ......................  Žilina 

vlastnia :  

v celosti (BSM) nebytový priestor č. 9-12 o výmere 41,3 m
2
 (I. poschodie – II. NP) 

podiel 413/7913 (BSM) na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 

podiel 413/7913 (BSM) na KN C parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 

MUDr. Miroslav Gazdik, rod. Gazdik, nar. ......................, rodné číslo ............................. 

Martina Gazdiková, rod. Tiefenbacherová, nar. .......................  rodné číslo .....................,  

obaja trvale bytom ...................... Žilina 

vlastnia : 

v celosti (BSM) nebytový priestor č. 9-13 o výmere 44,1 m
2
 (I. poschodie – II. NP) 

podiel 441/7913 (BSM) na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 

podiel 441/7913 (BSM) na KN C parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 

 

MUDr. Anna Huljaková, rod. Smiešková, nar. ....................., rodné číslo ........................,  

IČO 31904297 

trvale bytom .....................  Rajec 

vlastní :  

v celosti nebytový priestor č. 9-14 o výmere 45,0 m
2
 (I. poschodie – II. NP) 

podiel 450/7913 na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 

podiel 450/7913 na KN C parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 

 

MUDr. Monika Spišáková, rod. Topoľská, nar. ...................., rodné číslo ...................... 

IČO 31899030  

trvale bytom .................  Žilina, ........... 

vlastní :  

v celosti nebytový priestor č. 9-15 o výmere 44,1 m
2
 (I. poschodie – II. NP) 

podiel 441/7913 na spoločných častiach a  zariadeniach domu č.s. 150 



podiel 441/7913 na KN C parcele č. 1101/2 zast. plocha a nádvoria o výmere 1090 m
2 

 

v zmysle § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané  daný tým, je potrebné zosúladiť  reálne 

existujúci skutkový a právny stav nebytových priestorov a im zodpovedajúcich 

spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 

150 ako aj spoluvlastníckych podielov k  pozemku KN C parcelné číslo 1101/2,   so zápisom 

v katastri nehnuteľností  na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore, na liste 

vlastníctva číslo 1564 v katastrálnom území  Rajec, podľa znaleckého posudku č. 174/2015, 

ktorý na uvedený účel vyhotovila dňa 10.12.2015 Ing. Vlasta Kolenová, znalec z odboru 

stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností,  

p r e t o ž e :  

- predmet vlastníctva tak, ako je zapísaný na liste vlastníctva č. 1564 v zápise pod B1/, 

a to v celosti nebytový priestor č. 9 v 1. vchode na prízemí domu súp. č. 150 

a zodpovedajúci podiel  priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a k pozemku o veľkosti 345/1700 reálne neexistuje, teda Mesto Rajec fakticky 

nevlastní žiadny nebytový priestor ani  zodpovedajúci podiel priestoru na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach  v dome súp. č. 150  ani zodpovedajúci 

spoluvlastnícky podiel v  pozemku KNC parc.č. 1101/2 v k.ú. Rajec, na ktorom je 

stavba súp.č.150 postavená, v dôsledku čoho zápis na liste vlastníctva číslo  1564 

vedenom pre kat. úz. Rajec, v časti B listu vlastníctva pod číslom 1/ nie je v súlade so 

skutočným a právnym, a to : 

 

a) nesprávny zápis neexistujúceho nebytového priestoru na liste vlastníctva 1564, k.ú. 

Rajec   (vlastník Mesto Rajec pod B1/ ) 

b)  chýba zápis reálne existujúceho nebytového priestoru č.9-10.1 o výmere 20 m
2
, ktorý 

v celosti patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Viery Uhrinovej, 

rod. Liskovcovej a Ing. Igora Uhrinu, podľa Zmluvy o prevode vlastníctva nebytového 

priestoru, ktorú  uzavreli dňa 08.01.2004 s predávajúcim Mestom Rajec. Touto 

zmluvou nadobudli do vlastníctva nebytový priestor č. 9-9.2.  a nebytový priestor č. 9-

10.1. Na liste vlastníctva č. 1564 je aktuálne zapísaný len nebytový priestor č. 9-9.2 

(zápis pod B9 listu vlastníctva č. 1564), pričom súvisiaci spoluvlastnícky podiel 

86/1700 priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 150 

ako aj spoluvlastnícky podiel 86/1700 na pozemku KN C parcelné číslo 1101/2 

zodpovedá výmere obidvoch nebytových priestorov  (41 m
2 

).   

c)  zápis nesprávneho výpočtu spoluvlastníckych podielov priestoru na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach v dome súp. č. 150  a  pozemku  KNC parc. 1101/2 

v k.ú. Rajec,  patriacich do vlastníctva jednotlivých vlastníkov nebytových priestorov 

v dome súp. č.150 zapísaných na liste vlastníctva 

d)  s ohľadom na reálny účel užívania stavby je  na LV  nesprávne uvedený druh stavby,  

označenie 10 – rodinný dom  - zápis je potrebné zosúladiť so skutočným stavom  

 

II. konštatuje,  

že zámer usporiadania vlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu súp. č. 150 ako aj spoluvlastníckych podielov k  pozemku KN C parcelné 

číslo 1101/2,  je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta od 09.02.0016 

do konania MZ vrátane tohto dňa. 

 

 

 



 

III. ukladá,  

aby náklady spojené s usporiadaním vlastníckych podielov na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu súp. č. 150 ako aj spoluvlastníckych podielov k  pozemku 

KN C parcelné číslo 1101/2 znášalo Mesto Rajec.  

 

IV. poveruje  

primátora mesta, aby v mene Mesta Rajec  podpísal Dohodu o zmene veľkosti  

spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 

150 a týmto domom zastavaného pozemku KNC parcelné číslo 1101/2 o výmere 1090 m
2
, 

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Rajec   
eventuálne,  

v prípade, ak nedôjde k  uzavretiu dohody a jej podpísaniu  všetkými vlastníkmi nebytových 

priestorov, aby v súčinnosti s právnym zástupcom mesta  vykonal úkony vo veci podania 

žaloby o určenie, že Mesto Rajec nie je vlastníkom nebytového priestoru č. 9 v 1. vchode na 

prízemí domu súp. č. 150 ani  podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a k pozemku o veľkosti 345/1700 tak, ako je zapísané na liste vlastníctva 

č. 1564 v zápise pod B1/, pretože takýto nebytový priestor  reálne neexistuje.  

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, p. 

Matejka, Mgr. Jonek, p. 

Špánik 

  

 

 

12. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hl. kontrolórkou mesta za obdobie 

marec – apríl 2016 

Na zasadnutí MZ predniesla hlavná kontrolórka mesta Správu o výsledku kontrol 

uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie marec – apríl 2016. 

 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o výsledku uskutočnených kontrol hlavnou kontrolórkou mesta Rajec za obdobie 

marec – apríl 2016. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka,  MVDr. Polačková, p. 

Koledová Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, p. Matejka, 

Mgr. Jonek, p. Špánik 

  



 

13. Interpelácie 
 

Ing. Žideková sa spýtala, či sa budú opravovať výtlky a jamy na cestách. Prednosta 

odpovedal, že situáciu riešil na Slovenskej správe ciest. Primátor doplnil informácie 

prednostu, keď uviedol, že opravné práce sa začali vykonávať na ceste I. triedy na základe 

požiadavky mesta. Čo sa týka mestských ciest, mesto podpísalo objednávku s p. Molčíkom – 

budú sa opravovať aj rozkopové jamy po opravách SEVAK-om a aj výtlky vzniknuté po 

zime. Do polovice mája by to malo byť urobené. 

 

Mgr. Jonek sa spýtal, či bolo zaslané upozornenie ohľadom poškodeného 

kanalizačného poklopu na ul. Kmeťovej. Primátor odpovedal, že upozornenie na VÚC v tejto 

veci bolo zaslané pred mesiacom. 

 

Ing. Žideková sa spýtala, komu patria kanály na ul. Partizánskej. Primátor odpovedal, 

že opravu kanálov financuje krajská štátna správa prostredníctvom VÚC. Mesto nafotí 

vzniknutú situáciu a zadáva im požiadavku. 

 

Ing. Žideková reprodukovala žiadosť p. Filu (majiteľa reštaurácie Dubová) o zmenu 

parkovania pri reštaurácii Dubová. Primátor odpovedal, že momentálne sa zmena parkovania 

robiť nebude. Mesto je momentálne viazané projektom, kde až po jeho skončení sa môže dať 

návrh na zmenu dlažby a tým aj úpravu parkovacích plôch. Mesto musí brať ohľad na 

všetkých návštevníkov mesta, nielen na hostí reštaurácie Dubová. Keby podnikatelia v tejto 

zóne celodenne neparkovali pred svojimi prevádzkami, uvoľnili by miesto zákazníkom. 

Na otázku MVDr. Polačkovej kedy končí projekt ohľadom námestia odpovedala p. Záborská, 

že to bude o dva roky. 

  

Mgr. Šupka sa spýtal, či sú vytvorené návrhy parkovacích miest na sídlisku Sever. Ak 

áno, tak v ktorej časti. Prednosta odpovedal, že vytvorenie nových parkovacích miest by bolo 

na úkor zelene. Primátor dodal, že momentálne sa rieši ulica Javorová a Jabloňová. 

 

Mgr. Šupka poukázal na poškodenie panelovej cesty okolo Gymnázia Rajec, treba 

s týmto stavom niečo robiť. Taktiež navrhol vytvorenie nových parkovacích miest na ul. 

Hollého a Lipová. 

Primátor uviedol, že ak bude vývoj rozpočtu taký, ako sa predpokladá, mesto v toto roku dá 

zakresliť možnosť vytvorenia nových parkovacích miest a následne ich realizáciu. Dodal, že 

na mesto boli doručené sťažnosti obyvateľov rodinných domov na ul. Lúčna, že im pred 

nehnuteľnosťami parkujú obyvatelia bytových domov na ul. Hollého a Lipová. 

 

P. Koledová Žideková poukázala na voľné parkovacie miesta pred prevádzkami na 

sídlisku Juh, kde je zákaz zaparkovania kvôli zásobovaniu. Primátor odpovedal, že majiteľom 

prevádzok by mal byť umožnený vjazd do prevádzky, aj keď je to zbytočne neobsadené 

parkovacie miesto počas roka. 

P. Koledová Žideková upozornila na to, že niektorí občania parkujú autá aj pri rieke, kde by 

sa tiež možno dali vytvoriť nejaké parkovacie miesta. 

 

P. Koledová Žideková sa spýtala, či mesto nemôže zasiahnuť ohľadom vybavovania 

klientov pošty, pretože v najväčšej špičke (od 14.00 – 15.45 h) je otvorené jedno okienko, ale 

nestíhajú ľudí vybavovať. Pritom doobeda sú otvorené dve okienka. 



Primátor odpovedal, že mesto môže upozorniť vedenie pošty, že má takéto dôkazy a požiada 

poštu o zoptimalizovanie situácie. 

 

P. Koledová Žideková požiadala o obrezanie briez na ul. Alexyho, resp. ich skrátenie. 

Primátor odpovedal, že takéto požiadavky nech si dáva konkrétny vchod aj s podpismi 

obyvateľov. Mesto má však spätné väzby v tom, že má iniciatívnych ľudí aj na juhu aj vo 

zvyšku mesta, ktorí nemajú radi, keď sa orezávajú stromy v meste. 

 

P. Koledová Žideková sa spýtala, či vlastník psa musí mať pri venčení psa na vodítku. 

Náčelník odpovedal, že pes okrem vodítka musí mať aj náhubok. P. Koledová Žideková 

poukázala na to, že mnoho občanov nemá psa na vodítku. 

 

P. Pekara požiadal, či by sa nedala upraviť prístupová cesta od záhradiek ku kúpalisku. 

Na jeho podnet tam bola daná tabuľa zákaz výsypu smetí, teraz tam však smeti vysypané boli 

a je potrebné ich odvoz. Primátor odpovedal, že nakoľko je to mestský pozemok, mesto 

vykoná nápravu. 

  

P. Pekara sa spýtal na financovanie zberného dvora. Primátor odpovedal, že mesto od 

1.7.2016 nebude financovať separáciu odpadu, ale otvorenie zberného dvora počas soboty 

bude aj naďalej spolufinancovať. 

  

P. Pekara sa spýtal, prečo má spoločnosť Bineko, s.r.o. drahšiu teplú vodu pre 

užívateľov oproti Žiline a či mesto nemá dosah na stanovenie ceny. Primátor odpovedal, že 

cenu kontroluje regulačný úrad. Teoreticky je možné, že teplá voda vyrábaná v Žiline vo 

veľkej kotolni, kde uhlie je dotované štátom, je lacnejšia. Dodal, že tri alebo štyri roky dozadu 

cena klesala, teraz, keď vznikli náklady na opravu kotolne na sídlisku Juh, tak časť tých 

nákladov museli premietnuť do ceny. Rok dozadu išla cena teplej vody dole, lebo mesto dalo 

napojiť na kotolňu ďalších 70 bytov. Ale v roku 2016 sa išlo o cc 2 – 3% hore. V porovnaní 

so Žilinou je cena vyššia, ale v porovnaní s Bytčou je nižšia. 

 

P. Pekara uviedol, že obyvatelia bytového domu na ul. Hollého museli zafinancovať 

preobalenie rúr na teplú vodu. Spýtal sa, prečo toto finančne nehradila spoločnosť Bineko, 

s.r.o. 

Primátor odpovedal, že Bineko, s.r.o. toto financovať môže, ale premietnu to do ceny tepla. 

Na päte domu majú merač, za všetko, čo je za pätou domu, zodpovedajú nájomcovia, resp. 

vlastníci bytov. Primátor navrhol, aby bolo Bineko, s.r.o. oslovené ohľadom spracovania cien 

v jednotlivých mestách, resp. krajoch. 

 

P. Špánik sa spýtal, či sa riešil majiteľ pozemku pri kúpalisku, kde boli vysypané 

smeti, resp. stavebný materiál. Primátor odpovedal, že stavebný úrad tohto majiteľa vyzval 

a MVDr. Polačková dodala, že toto už riešila aj stavebná komisia. 

 

P. Špánik sa spýtal na parkovanie oproti predajni mäsa na ul Sládkovičova. Primátor 

odpovedal, že toto sa bude riešiť s dopravným inžinierom 

 

MVDr. Polačková a Ing. Žideková sa spýtali, čo sa zamýšľa so športovou halou. 

Primátor ich vyzval, aby niečo navrhli. Ing. Žideková teda navrhla vzhľadom k rezerve vo 

financiách, či by sa na športovej hale nemohla opraviť strecha. Alebo treba navrhnúť zbúranie 

športovej haly. Primátor odpovedal, že mesto dá vypracovať cenovú ponuku na prekrytie 

strechy. 



 

JUDr. Gelatka sa spýtal, či sa ku športovej hale nepresunie zastávka, ako o tom 

v minulosti informoval prednosta. Prednosta odpovedal, že bola vypracovaná len vizualizácia 

využitia športovej haly, ale mesto nevie, koľko finančných prostriedkov by na to bolo 

potrebných. 

JUDr. Gelatka ďalej uviedol, že v súvislosti s využitím športovej haly sa hovorilo aj o presune 

stánkov z trhoviska. Primátor odpovedal, že toto bude v prípade, kedy poslanci rozhodnú, že 

zo športovej haly sa stane trhovisko. 

 

Ing. Pekara sa spýtal, ako sa pokračuje s rekonštrukciou polyfunkčného domu na ul. 

Štúrova. Primátor odpovedal, že búracie práce by mali byť hotové do 1.5.2016, potom 

nastupuje firma, ktorá to bude stavať. Do konca roka by to malo byť hotové. 

MVDr. Polačková sa spýtala, aký obchod tam bude mať zastúpenie. Primátor odpovedal, že 

spoločnosť je najďalej v rokovaniach s COOP Jednota, ale zmluvu ešte nemajú podpísanú 

s nikým. 

 

Ing. Žideková sa spýtala, čo je so žiadosťou ohľadom výrubu červených smrekov na 

ul. Partizánskej. Primátor odpovedal, že od marca do októbra sa stromy nemôžu vyrezávať. 

Dodal, že vyrozumenie bude žiadateľom zaslané. 

  

Mgr. Hanus uviedol, že v Rajčane bola informácia, že sa budú riešiť šachty na sídlisku 

Sever. 

Primátor odpovedal, že tieto šachty nie sú prázdne, je tam tekutina (cca 2 m), najskôr sa musí 

urobiť jej rozbor. Mesto skúsi vyčerpať zatiaľ len jednu šachtu, a to preto, aby sa zistilo, či 

niektoré šachty nie sú ešte funkčné. 

 

Mgr. Hanus sa spýtal, či sa mesto vyjadruje alebo nevyjadruje k umiestňovaniu antén 

operátorov na strechách domov. 

Primátor odpovedal, že vyjadriť by sa mal v prvom rade vlastník domu. Mesto dáva súhlasné 

stanovisko až po súhlase vlastníkov. 

 

Ing. Žideková sa spýtala, či bude v Rajci pôsobiť nová zubárka. 

Primátor odpovedal, že zubárka tu má požiadavku na byt a VÚC mestu oznámilo, že bude do 

Rajca umiestnená nová zubárka, ktorá však bude pracovať pod MUDr. Palenčárovou. 

  

Mgr. Augustín sa spýtal, či MUDr. Uhrinová odchádza z mesta. 

Primátor odpovedal, že MUDr. Uhrinová odišla z Rajca dňom 1.4.2016. P. Vladimír Dubec 

dostal poverenie na oslovenie nového detského lekára, mesto hľadá riešenie. 

  



Ing. Žideková informovala poslancov, prečo sa už nevyhotovujú videozáznamy zo 

zasadnutí MZ. Spýtala sa na to p. Bellana, ktorý odpovedal, že mu prestal platiť ten, kto si ho 

na zhotovenie záznamov objednal. Spýtala sa, či nie je v záujme mesta, aby si samo robilo 

videozáznamy. MVDr. Polačková povedala, že kto chce, môže prísť osobne na rokovanie. 

Primátor navrhol, aby poslanci nad tým porozmýšľali a na budúce rokovanie MZ sa k tejto 

téme vrátili. Ing. Pekara uviedol, že kto má záujem, tak príde na zasadnutie MZ, zápisnica je 

podrobná. Niekedy sa ľudia po prezretí videozáznamu chytali slovíčok, bolo to ako keby 

vytrhnuté z kontextu. Kto sem príde, môže sa čokoľvek otvorene spýtať poslancov. Inak sa 

človek cíti a inak môže reagovať, keď tu tá kamera nie je. P. Koledová Žideková uviedla, že 

mnoho ľudí bralo videozáznamy ako senzáciu – kto ako vyzerá, kto ako rozpráva. Mladých 

ľudí to nebaví a starý človek na rokovanie MZ nepríde a na internet nechodí. Chceli inou 

formou informovať občana. Pokiaľ má niekto záujem, má možnosť sem kedykoľvek prísť. 

JUDr. Gelatka navrhol, aby tieto záznamy robil ktokoľvek. Podľa neho nie je v zasadačke 

dostatok priestoru pre verejnosť. Taktiež ak niekoho daný bod zaujíma, nechce sedieť na 

rokovaní od 16.00 h, keď ho zaujíma len niečo. 

Ing. Mucha namietal, že v minulosti napr. na požiadavku učiteliek MŠ, ktoré chceli byť 

prítomné na rokovaní MZ, primátor presunul po dohode s poslancami jednotlivé body 

programu tak, aby nemuseli byť prítomné na celom rokovaní MZ. Ing. Žideková namietala, že 

aj zápisnice z rokovaní MZ sú na internete zverejnené neskoro, do mesiaca. Pri úprave 

rokovacieho poriadku to chcela zefektívniť. Na to reagovala p. Uríková, zapisovateľka, ktorá 

uviedla, že po dohode s Ing. Židekovou bolo do rokovacieho poriadku zapracovaných  

pracovných dní pre všetkých, ktorí musia zápisnicu podpísať. Sú to dvaja overovatelia, 

prednosta MsÚ, zástupca primátora a primátor mesta. Takže zverejnenie zápisnice do jedného 

mesiaca je v poriadku a v súlade s rokovacím poriadkom. Okrem toho zápisnica má byť 

stručná, jasná a zrozumiteľná. Najdôležitejšie z rokovania MZ sú prijaté uznesenia a tieto 

bývajú zverejnené do 5 pracovných dní od rokovania MZ. Takže kto chce a zaujíma sa 

o dianie v meste, má k dispozícii zverejnené uznesenia MZ. 

 

 

14. Diskusia 

V tomto bode programu nikto nevystúpil s diskusným príspevkom. 

 

 

15. Rôzne 

a) Biodiverzita 

K úspešnému ukončeniu projektu Biodiverzita je potrebné schváliť návrh uznesenia, ktorý 

poslancom predložil primátor mesta. 

Ing. Žideková sa spýtala, či bola vyvodená nejaká zodpovednosť voči Združeniu obcí rajeckej 

doliny, pretože z ich strany nastalo jednoznačné pochybenie. Dodala, že s bývalým riaditeľom 

združenia, p. Dolníkom, bola lepšia spolupráca ako teraz – aj vo veci týkajúcej sa projektu, 

teraz je tam neporiadok. Primátor odpovedal, že práve ten neporiadok bol po p. Dolníkovi. Ak 

by bol fungoval aj s p. Dobešom tak, ako mal, dnes mesto túto situáciu nemuselo riešiť. Keby 

ten projekt ministerstvo zrušilo, tak Združenie obcí Rajecká dolina by muselo zaplatiť 

Luhačovskému Zálesí 150.tis. Preto mesto robí všetko pre to, aby ministerstvo tento projekt 

nezrušilo a aby sa mohol papierovo uzatvoriť. Mesto od nikoho nežiada žiadne finančné 

prostriedky. Ing. Žideková sa spýtala, kto je za túto situáciu zodpovedný. Primátor odpovedal, 

že zodpovednosť má za toto bývalé vedenie združenia Rajecká dolina – p. Dolník s p. 

Dobešom. Mesto sa pri tomto uznesení nezaväzuje, že ide niekomu niečo platiť, ale len to, že 

mesto bude obnovovať brehové porasty a likvidovať invázne rastliny. 

 



Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

a) aktivitu projektu č. 2: Obnova brehových porastov: Opatrenia na ochranu pred 

povodňami, odstránenie prekážok v prietočnosti toku,  

b) aktivitu projektu č. 3: Obnova brehových porastov: Výsadba novej zelene v povodiach 

tokov,  

Tieto aktivity bude realizovať mesto Rajec na vlastné náklady tak, aby invázia nežiadúcich 

rastlín v katastri mesta Rajec bola eliminovaná, vodné toky prietočné a hlavná idea projektu 

pokračovala aj do budúcnosti. Aktivity budú v rámci projektu zrealizované do 30.8.2016. 

 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka,  MVDr. 

Polačková, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, p. 

Matejka, Mgr. Jonek, p. 

Špánik 

  

 

 

Týmto bodom programu bolo ukončené rokovanie mestského zastupiteľstva. Primátor 

poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie o 21.27 h ukončil. 
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