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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci  

konaného dňa 15. decembra 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:  Gabriel Špánik 

  Ing. Gustáv Mucha 

     

Zapisovateľka: Alena Uríková 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Prevod a prenájom nehnuteľností 

3. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

4. Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie MsKS Rajec  

5. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre CVČ na rok 2017 

6. Návrhy VZN na rok 2017 

7. Smernica o určení cien, postupu a podmienok za krátkodobý nájom nebytových 

priestorov a hnuteľného majetku v Meste Rajec 

8. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec 

9. Smernica o správnych poplatkoch osvedčovania podpisov 

10. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2017 

Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na roky 2017, 2018 a 2019 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu 

a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2017 - 2019 

11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2017 

12. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta (november – 

december 2016) 

13. Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina 

14. Interpelácie 

15. Diskusia 

16. Rôzne 

 

Takto navrhnutý program bol schválený počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik 
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Schválené uznesenia: 

 

93/2016 – kontrola plnenia uznesení 

94/2016 – Zmluva o prevádzkovaní pohrebísk 

95/2016 – usporiadanie pozemku – p. Kianička 

96/2016 – prenechanie pozemkov – SORR 

97/2016 – prenechanie pozemku – Asnet, s.r.o. 

98/2016 – prenájom pozemku – Jozef Halko 

99/2016 – prenájom pozemku – Štefan Huljak 

100/2016 – prenájom pozemku – Lýdia Kučerová  

101/2016 – prenájom pozemku – Ján Vríčan 

102/2016 – prenájom pozemku – Ing. Miloš Bronček 

103/2016 – prenájom pozemku – František Ručka 

104/2016 – prenájom pozemku – Jaroslav Janík 

105/2016 – prenájom pozemku – Vladimír Vríčan 

106/2016 – prenájom pozemku – Jiří Hudec 

107/2016 – prenájom pozemku – Jaroslav Cyprich 

108/2016 – prenájom pozemku – Vladimír Smatana 

109/2016 – prenájom pozemku – Tibor Hulín 

110/2016 – prenájom pozemku – Stanislav Albert 

111/2016 – prenájom pozemku – Ján Knapec 

112/2016 – prenájom pozemku – Michal Straňanek 

113/2016 – prenájom pozemku – Ladislav Rybárik 

114/2016 – rozpočtové opatrenia 50/2016 – 60/2016 

115/2016 – transformácia MsKS 

116/2016 – zrušenie RO MsKS 

117/2016 – začlenenie MsKS do organizačnej štruktúry MsÚ 

118/2016 – VZN č. 5/2016 – daň z nehnuteľností 

119/2016 – VZN č. 6/2016 – daň za psa 

120/2016 – VZN č. 7/2016 – daň za predajné automaty 

121/2016 – VZN č. 8/2016 – daň za užívanie ver.priestranstva 

122/2016 – VZN č. 9/2016 – daň za ubytovanie 

123/2016 – VZN č. 10/2016 – poplatok za komunálny odpad 

124/2016 – VZN č. 11/2016 – o určení výšky fin.prostriedkov 

125/2016 – Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013 – parkovné 

126/2016 – smernica o určení cien – krátkodobý prenájom 

127/2016 – Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec 

128/2016 – smernica o správnych poplatkoch – osvedčovanie podpisov 

129/2016 – rozpočet na rok 2017, viacročný rozpočet na roky 2017 – 2019 

130/2016 – plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na I.polrok 2017 

131/2016 – správa hl. kontrolórky o uskutočnených kontrolách 

132/2016 – Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina 

 

 

R o k o v a n i e : 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

 Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla poslancom Ing. Sekáčová, hlavná 

kontrolórka mesta. 
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Počas rokovania o 16.07 prišiel Mgr. 

Augustín – počet poslancov 10. 

 

Počas rokovania o 16.14 h prišiel JUDr. 

Gelatka – počet poslancov 11. 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení č. 74/2016 – 92/2016, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 

27.10.2016. 

2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 27.10.2016. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka 

  

 

2. Prevod a prenájom nehnuteľností 

a) Zmluva o prevádzkovaní pohrebísk 

 Návrh novej Zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk predniesla poslancom Bc. 

Tomčíková, ved.odd.výstavby. Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 42/2009 schválilo 

Zmluvu o prevádzkovaní pohrebísk medzi Mestom Rajec a p. Jozefom Vysokým. Dodatok č. 

1 k tejto zmluve bol schválený uznesením MZ č. 135/2011, kde sa platnosť zmluvy predĺžila 

do 31.12.2016. Týmto dňom končí prevádzkovanie pohrebísk p. Vysokým. Navrhujeme 

uzatvoriť novú zmluvu o prevádzkovaní pohrebísk opätovne s p. Jozefom Vysokým. Mestská 

rada tento návrh prerokovala a odporúča ho MZ schváliť. Bc. Tomčíkovú doplnil primátor 

mesta. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo  

I. berie na vedomie 

informáciu o ukončení doby platnosti Zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk uzavretej dňa 

31.3.2007 medzi Mestom Rajec ako vlastníkom pohrebísk a Jozefom Vysokým, Námestie 

SNP 18 Rajec ako prevádzkovateľom  a Dodatku č. 1 zo dňa 8.12.2011 dňom  31.12.2016. 

II. schvaľuje 

1. prenechanie výkonu prevádzkovania pohrebísk  na území mesta Rajec v zmysle 

zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov  oprávnenej osobe 

Jozefovi Vysokému, s miestom podnikania  Ďurčina 242, 015 01 Rajec,  IČO: 342 

24 96, zapísaného v živnostenskom registri č. 511-15939 na Okresnom úrade v Žilina 

za podmienok: 

a) doba výkonu: 10 rokov 

b) výpovedná doba:  pol roka 

c) odplata za výkon:  200,00 €/rok  

d) odplata za vedľajšie služby: náklady za poštovné  
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2. prenechanie nehnuteľnosti stavby – Dom smútku so súpisným číslom 1067, a ním 

zastavaného pozemku KNC parcela č. 2136/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

361 m2  evidovaných na liste vlastníctva č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v celosti do 

nájmu prevádzkovateľovi pohrebísk na území mesta Rajec Jozefovi Vysokému, 

s miestom podnikania  Ďurčiná 242, 015 01 Rajec,  IČO: 342 24 96, zapísaného  

v živnostenskom registri č. 511-15939 na Okresnom úrade v Žilina za podmienok: 

a) účel  nájmu: správa domu smútku z dôvodu poskytovanie pohrebných služieb a 

zabezpečenia prevádzkovania pohrebísk  na území mesta 

b) cena nájmu: 1000,00 €/rok , čo predstavuje 2,77 €/m2/rok 

c) cena služieb: nájomca je povinný hradiť cenu za spotrebu  elektrickej energie, cenu za 

spotrebu vody a odvod odpadových vôd, 

d) doba nájmu: 10 rokov 

e) výpovedná doba: pol roka 

uplatnením § 9a, ods. 9 pís. c/ zákona 138/1911 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že  výkon prevádzkovania 

pohrebísk a poskytovania pohrebných  služieb na území mesta vykonával doterajší 

poskytovateľ od roku  1997 pokojne a nerušene,  na jeho výkon činnosti neboli doteraz 

zaznamenané žiadne pripomienky a námietky. 

 

III. konštatuje,  

že  zámer prenechania nehnuteľností do nájmu je zverejnený na  úradnej tabuli  mesta 

a webovej stránke mesta v termíne od 29.11.2016 do konania mestského zastupiteľstva 

vrátane tohto dňa. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka 

  

 

b) Žiadosť Zdenka Kianičku 

Žiadosť p. Zdenka Kianičku predniesla poslancom Bc. Tomčíková, ved.odd.výstavby. 

P. Zdenko Kianička požiadal mesto o usporiadanie pozemku pod kanalizačnou prípojkou 

vedenou k jeho rozostavanému rodinnému domu. Viac o predmete žiadosti boli poslanci 

informovaní v internom materiáli. Komisia výstavby a ŽP a následne mestská rada túto 

žiadosť prerokovali a odporúčajú ju MZ schváliť. 

 V diskusii sa Ing. Žideková spýtala na navrhovanú výšku prenájmu, ktorá je vyššia 

oproti pozemkom, ktoré slúžia ako predzáhradka a ktoré poslanci nedávno schvaľovali za 

cenu 0,30 €/m2. Bc. Tomčíková s Ing. Pekarom odpovedali, že túto výšku prenájmu 

navrhovala finančná komisia a ak Ing. Žideková s touto sumou nesúhlasí, môže predložiť 

protinávrh. P. Špánik dodal, že finančná komisia vychádzala z toho, že pri tomto prenájme 

bude mať mesto vyššie náklady na vypracovanie zmluvy oproti nedávno schvaľovaným 

prenájmom (predzáhradky). Primátor uviedol, že sa jedná o prenájom 9 m2 pozemku, ktorý je 

naviac znehodnotený tým, že p. Kianička si cez tento pozemok vybudoval inžinierske siete.  

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
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žiadosť p. Zdenka Kianičku, bytom Ďurčina 370 vo veci usporiadania pozemku pod 

kanalizačnou prípojkou vedenou k rodinnému domu žiadateľa, postaveného na pozemku 

KNC parcela č. 526/3 evidovaného na LV č. 3076. 

 

II. schvaľuje 

prenechania pozemku KNC parcela č. 525 - orná pôda o výmere 622 m2 v časti o výmere 9 

m2  evidovaného na LV č. 1500 vo vlastníctva Mesta Rajec v zmysle projektovej 

dokumentácie a  geodetického zamerania čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej prípojky 

do nájmu Zdenkovi Kianičkovi, nar. ......... a manželke Marte Kianičkovej rod. Smatanskej, 

nar. ......... obaja bytom Ďurčina 370 za podmienok: 

a) účel nájmu: položenie kanalizačnej prípojky pre potreby odvádzania splaškových vôd 

z domovej čistiarne odpadových vôd  postavenej na pozemku KNC parcela č. 526/4 

b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročná miera inflácie 

c) doba nájmu: neurčitá 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

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,  na časti  pozemku KNC 

parcela č. 525 je položené kanalizačné potrubie pre potreby odvádzania splaškových vôd 

z domovej čistiarne odpadových vôd  novostavby rodinného domu v zmysle projektovej 

dokumentácie kanalizačnej prípojky a vydaného Dodatočného stavebného povolenia  č. 

01/1793/2010/ST/55-Ďu  zo dňa 24.9.2010 vydané stavebným úradom Mesto Rajec na stavbu 

rodinného domu, a inžinierskych sietí : elektro  NN, vodovod, umiestnenie ČOV. 

 

III. konštatuje,  

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

stránke mesta v termíne od 29.11.2016 do konania mestského zastupiteľstva vrátane tohto 

dňa. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 1 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

JUDr. Gelatka 

Ing. Žideková  

 

c) SORR 

 Tento bod predniesla poslancom Bc. Tomčíková. Skládka odpadov Rajeckého regiónu 

požiadala mesto o uzatvorenie novej Zmluvy o nájme pozemkov pod skládkou PDO Rajec – 

Šuja, resp. o predĺženie existujúcej zmluvy na obdobie 10 rokov. Finančná komisia 

prerokovala uvedenú žiadosť, navrhla cenu nájomného 0,19 €/m2/rok. Mestská rada taktiež 

túto žiadosť prerokovala a odporúča ju MZ schváliť. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo:  

I. schvaľuje 

prenechanie pozemkov do nájmu evidovaných na liste vlastníctva č.1500 nájomcovi: Skládka 

odpadov Rajeckého regiónu, združenie, so sídlom Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, IČO 

31 930 387, v mene združenia koná Anna Paulinyová, predseda združenia SORR Rajec. 
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Pozemky evidované na liste vlastníctva č. 1500 

P.č. 

KNC 

parcela 

č. 

Výmera 

(m2) Druh pozemku Vlastník 

Katastrálne 

územie 

1. 2672/26 45 m2 Ostatné plochy 

MESTO 

RAJEC 
RAJEC 

2. 2672/28 124 m2 Ostatné plochy 

3. 2672/29 

2183 

m2 Ostatné plochy 

4. 2676/5 

1607 

m2 Trvalé trávnaté porasty 

Výmera celkom 

3959 

m2   

 

za podmienok: 

a) účel nájmu: zriadenie a prevádzkovanie skládky odpadu a vykonávanie činnosti     

            v oblasti nakladania s odpadmi 

            b) cena nájmu: 0,19 €/m²/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

            c) doba nájmu: neurčitú 

            d) výpovedná doba: 3 mesiace 

            e) účinnosť zmluvy: 01.01.2017 

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: nájomca predmetné pozemky užíva na základe Zmluvy o nájme pozemkov 

uzatvorenej dňa 02.01.2007 a dodatkov k nájomnej zmluve. Nájomná zmluva bola uzatvorená 

na dobu určitú a to na dobu 10 rokov. Zmluvný vzťah medzi účastníkmi tejto nájomnej 

zmluvy končí 31.12.2016. Nájomca prejavil záujem naďalej užívať predmetné pozemky za 

účelom zriadenia a prevádzkovania skládky odpadu a vykonávania činnosti v oblasti 

nakladania s odpadmi. Po ukončení platnosti pôvodnej nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 

02.01.2007 bude s nájomcom uzatvorená nová zmluva o nájme pozemkov (nemení sa 

predmet nájmu, účel nájmu ani výmera). Pozemky, ktoré sú predmetom nájmu mesto v 

súčasnej dobe nevyužíva, o prenájom predmetných pozemkov nikto iný neprejavil záujem.  

 

Konštatuje, že zámer prenechania  pozemku do nájmu je  zverejnený na úradnej tabuli  mesta 

a webovej stránke mesta od 25.11.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka 

  

 

d) Asnet, s.r.o. 

 Žiadosť spoločnosti Asnet, s.r.o. predniesla poslancom Bc. Tomčíková. Spoločnosť 

Asnet, s.r.o. požiadala o prenájom pozemku za účelom prenájmu pod telekomunikačný stožiar 

o výmere cca 60 m2 v lokalite cintorína. Finančná komisia a následne mestská rada uvedenú 

žiadosť prerokovali a odporúčajú ju schváliť za cenu 8,- €/m2/rok. 
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Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie časti pozemkov do nájmu evidovaných na liste vlastníctva č.1500 nájomcovi: 

Asnet, s.r.o., so sídlom Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, DIČ:2021869982, IČO:36420581, 

zastúpená Ing. Františkom Podmanickým, konateľom spoločnosti. 

 

Pozemky evidované na liste vlastníctva č. 1500 

P.č. 

KNC 

parcela 

č. 

Výmera 

(m2) Druh pozemku Vlastník 

Katastrálne 

územie 

1. 2135/9 40 m2 Ostatné plochy 

MESTO 

RAJEC 
RAJEC 

2. 2136/10 2 m2 

Zastavané plochy a 

nádvoria 

3. 2136/24 40 m2 Orná pôda 

4. 2136/25 2 m2 Trvalé trávnaté porasty 

5. 2136/24 16 m2 Orná pôda 

 

za podmienok: 

a) účel nájmu: umiestnenie stavby obslužnej stanice, telekomunikačného stožiaru 

a prevádzkovanie telekomunikačných služieb,  

b) cena nájmu: 8 €/m²/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie + služby spojené so 

spotrebou elektrickej energie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: 01.01.2017 

 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 nájmu je pozemok pod jestvujúcou stavbou obslužnej stanice, ktorá 

je postavená na pozemku CKN parcele č. 2135/10, druh pozemku - zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 2 m² a na pozemku CKN parcele č. 2136/25, druh pozemku orná pôda o 

výmere 2 m². Ďalej je predmetom nájmu časť pozemku, ktorý sa nachádza pod stavbou 

telekomunikačného stožiara  postaveného  na časti CKN parcely č. 2136/24 o výmere 16 m². 

Predmetom nájmu je aj obslužný priestor a prístupová plocha k stavbe obslužnej stanice a 

telekomunikačného stožiaru, ktorá je tvorená časťami parciel CKN parcelou č. 2135/9, druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 40 m²,  parcelou CKN 2136/24, druh pozemku - orná pôda 

o výmere 40 m². Celková výmera obslužného priestoru je 80 m² v zmysle priloženého 

situačného nákresu. Pozemok v súčasnosti tvorí verejné priestranstvo – zeleň. Predmetné 

pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Rajec, priamo v areáli mestského cintorína. 

Žiadateľ užíva uvedené pozemky pre potreby umiestnenia stavby obslužnej stanice, 

telekomunikačného stožiaru a prevádzkovania telekomunikačných služieb. Nie je predpoklad 

iného využitia pozemku. V užívaní pozemkov ho doteraz nik nerušil. 

 

II. konštatuje,  

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

stránke mesta od 25.11.2016 do konania MZ. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka 

  

 

e) Prenechanie pozemkov pod garáže 

Užívatelia garáží na sídlisku Juh – ulica Mudrochova mali uzatvorené zmluvy o nájme 

pozemku pod garážami na dobu 3 roky, neskôr sa uzatvárali dodatky k pôvodným zmluvám, 

kde sa predlžovala doba prenájmu. Stavby prefabrikovaných garáží si postavili vlastníci 

garáží na svoje náklady, garáže po ich osadení neboli zamerané,  boli brané ako dočasné 

stavby. Mesto pristúpilo k zameraniu pozemkov pod garážami a boli zistené nové skutočnosti. 

Je preto potrebné uzatvoriť nové nájomné zmluvy s nájomcami pozemku pod garážami. 

Komisia výstavby a ŽP a mestská rada uvedené prerokovali a odporúčajú MZ schváliť nové 

zmluvy o nájme pozemku. 

 

Počas rokovania o 16.45 h prišiel Mgr. 

Jonek – počet poslancov 12. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie pozemku KNC parcelu č. 467/31 pod garážou č. 1, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 20 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom 

odbore na liste vlastníctva č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu 

nájomcovi:  

 

Jozef Halko, trvale bytom Rajec, Mudrochova 909/4 

 

     za podmienok: 

a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.1 

 

       b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

       c) doba nájmu: neurčitú 

      d) výpovedná doba: 3 mesiace 

      e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017 

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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 467/31, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.1. Uvedený 

pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva 

časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej 

dňa 25.10.1993, vrátane dodatkov.  
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Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014 

vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom 

Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou 

garáže č. 1 je označený ako KNC parcela č. 467/31, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria. Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom 

umiestnenia stavby garáže č.1. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa doba nájmu 

vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016 a zároveň sa 

upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní 

pozemkov ho doteraz nik nerušil. 

 

II. konštatuje, 

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

stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie pozemku KNC parcelu č. 467/32 pod garážou č.2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 20 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom 

odbore na liste vlastníctva č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu 

nájomcovi:   

                   

Štefan Huljak, trvale bytom Rajec, Fullova 936/5 

 

     za podmienok: 

a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.2 

b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017 

  

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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 467/32, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.2. Uvedený 

pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva 

časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej 

dňa 25.10.1993, vrátane dodatkov.  

Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014 

vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom 

Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou 
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garáže č. 2 je označený ako KNC parcela č. 467/32, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria. 

Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom 

umiestnenia stavby garáže č.2. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa doba nájmu 

vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016 a zároveň sa 

upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní 

pozemkov ho doteraz nik nerušil. 

 

II. konštatuje, 

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

stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie pozemku KNC parcelu č. KNC 467/33 pod garážou č.3, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 20 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom 

odbore na liste vlastníctva č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu 

nájomcovi:   

                   

Lýdia Kučerová, Mudrochova 929/9, 015 01 Rajec 

 

     za podmienok: 

a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.3 

b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017 

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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 467/33, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.3. Uvedený 

pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva 

časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej 

dňa 25.10.1993, vrátane dodatkov.  

Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014 

vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom 

Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou 

garáže č. 3 je označený ako KNC parcela č. 467/33, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria. 

Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom 

umiestnenia stavby garáže č.3. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa doba nájmu 
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vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016 a zároveň sa 

upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní 

pozemkov ho doteraz nik nerušil. 

 

II. konštatuje, 

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

stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, Mgr. Jonek 

 JUDr. Gelatka 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

ukončenie nájomnej zmluvy č. ZML 2014/187 o nájme pozemku s účinnosťou od 01.01.2016 

 

II. schvaľuje  

prenechanie pozemku KNC parcelu č. 467/34 pod garážou č.4, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 19 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom 

odbore na liste vlastníctva č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu 

nájomcovi:   

                   

Ján Vríčan, trvale bytom Rajec, Alexyho 931/2 

 

 

     za podmienok: 

a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.4 

b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017 

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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 467/34, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.4. Uvedený 

pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva 

časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej 

dňa 19.12.2014. 

Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014 

vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom 

Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou 

garáže č. 4 je označený ako KNC parcela č. 467/34, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria. 

Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom 

umiestnenia stavby garáže č.4. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, upresňuje sa predmet 
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nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní pozemkov ho 

doteraz nik nerušil. 

 

III. konštatuje, 

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

stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie  pozemku KNC parcelu č. 467/35 pod garážou č.5, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 19 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom 

odbore na liste vlastníctva č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu 

nájomcovi:  

 

Ing. Miloš Bronček, trvale bytom Šuja 98 

 

     za podmienok: 

a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.5 

b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017 

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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 467/35, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.5. Uvedený 

pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva 

časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej 

dňa 20.01.1996, vrátane dodatkov.  

Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014 

vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom 

Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou 

garáže č. 5 je označený ako KNC parcela č. 467/35, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria. 

Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom 

umiestnenia stavby garáže č.5. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa doba nájmu 

vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016 a zároveň sa 

upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní 

pozemkov ho doteraz nik nerušil. 

 

II. konštatuje, 
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že zámer prenechania  pozemku do nájmu je  zverejnený na úradnej tabuli  mesta a webovej 

stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 
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Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/46 pod garážou č.6, druh pozemku trvalé trávnaté 

porasty o výmere 8 m², evidovaný na liste vlastníctva č. 3333 a pozemku KNC parcelu č. 

467/37, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m² evidovaný na liste vlastníctva č. 1500 vo 

vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu nájomcovi: 

 

František Ručka, trvale bytom Rajec, Mudrochova 909/5 

za podmienok: 

a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.6 

b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017  

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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/46 druh 

pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 8 m² a pozemok KNC parcela č. 467/37, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m² pod stavbou garáže č. 6. Uvedený 

pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva 

časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy o dočasnom 

užívaní pozemku, vrátane dodatkov.  

Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014 

vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom 

Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou 

garáže č. 6 sa skladá z dvoch parciel a to KNC parcely č. 2156/46, druh pozemku trvalé 

trávnaté porasty a KNC parcely č. 467/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. 

Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemky, ktoré sú predmetom nájmu za účelom 

umiestnenia stavby garáže č.6. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa výmera pozemku 

a doba nájmu vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016. 

Zároveň sa upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia 

pozemku. V užívaní pozemkov ho doteraz nik nerušil. 

 

II. konštatuje, 

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

stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
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prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/47 pod garážou č.7, druh pozemku trvalé trávnaté 

porasty o výmere 19 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste 

vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu nájomcovi:  

 

Jaroslav Janík, trvale bytom Rajec, Mudrochova 909/4 

za podmienok: 

a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.7 

b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017 

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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/47, druh 

pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 19 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.7. 

Uvedený pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v 

súčasnosti užíva časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej 

zmluvy o dočasnom užívaní pozemku, vrátane dodatkov. Pozemky pod garážami boli 

zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014 vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. 

Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po 

zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou garáže č. 7 je označený ako KNC parcela č. 

2156/47, druh pozemku trvalé trávnaté porasty. 

Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom 

umiestnenia stavby garáže č.7. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa doba nájmu 

vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016 a zároveň sa 

upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní 

pozemkov ho doteraz nik nerušil. 

  

II. konštatuje, 

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

stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 



16 
 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/48 pod garážou č.8, druh pozemku trvalé trávnaté 

porasty o výmere 19 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste 

vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 a prenechanie časti pozemku  

KNC parcelu č. 2156/1 o výmere 7,6 m² v zmysle situačného nákresu, na ktorom je 

umiestnený uzatvorený prístrešok pre bicykle a záhradnú techniku  do nájmu nájomcovi:   

 

Vladimír Vríčan, trvale bytom Rajec, Mudrochova 929/9 

za podmienok: 

a) účel nájmu: užívanie pozemku pod stavbou garáže č.8 a umiestnenie prístrešku pre 

bicykle a záhradnú techniku 

b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017 

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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/48, druh 

pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 19 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.8 a časť 

pozemku  KNC parcela č. 2156/1 o výmere 7,6 m² v zmysle situačného nákresu, na ktorom je 

umiestený uzatvorený prístrešok pre bicykle a záhradnú techniku. Uvedené pozemky sa 

nachádzajú na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva časť 

pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 

25.10.1993, vrátane dodatkov.  

Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014 

vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom 

Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou 

garáže č. 8 je označený ako KNC parcela č. 2156/48, druh pozemku trvalé trávnaté porasty. 

Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemky, ktoré sú predmetom nájmu za účelom 

umiestnenia stavby garáže č.8 a prístrešku pre bicykle a záhradnú techniku. Nemení sa účel 

nájmu, ani nájomca, mení sa doba nájmu vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy 

končí dňom 31.12.2016 a zároveň sa upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je 

predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní pozemkov ho doteraz nik nerušil. 

  

II. konštatuje, 

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

stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
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prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/50 pod garážou č. 9, druh pozemku trvalé 

trávnaté porasty o výmere 18 m², evidovaný na liste vlastníctva č. 3333 a pozemku KNC 

parcelu č. 467/38, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m² evidovaný na liste vlastníctva 

č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu nájomcovi: 

 

Jíři Hudec, trvale bytom Rajec, Alexyho 931/1 

za podmienok: 

a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.9 

b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017  

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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/50 druh 

pozemku trvalé trávnaté o výmere 18 m² a pozemok KNC parcela č. 467/38, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m² pod stavbou garáže č. 9. Uvedený pozemok sa 

nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva časť 

pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy o dočasnom 

užívaní pozemku zo dňa 25.10.1993, vrátane dodatkov.  

Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014 

vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom 

Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou 

garáže č. 9 sa skladá z dvoch parciel a to KNC parcely č. 2156/50, druh pozemku trvalé 

trávnaté porasty a KNC parcely č. 467/38, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. 

Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemky, ktoré sú predmetom nájmu za účelom 

umiestnenia stavby garáže č.9. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa výmera pozemku 

a doba nájmu vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016. 

Zároveň sa upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia 

pozemku. V užívaní pozemkov ho doteraz nik nerušil. 

 

II. konštatuje, 

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

stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/51 pod garážou č. 10, druh pozemku trvalé 

trávnaté porasty o výmere 19 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom 

odbore na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu 

nájomcovi:  
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Jaroslav Cyprich, trvale bytom Rajec, Mudrochova 908/1 

za podmienok: 

a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.10 

b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017 

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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/51, druh 

pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 19 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.10. 

Uvedený pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v 

súčasnosti užíva časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej 

zmluvy uzatvorenej dňa 25.10.1993, vrátane dodatkov.  

Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014 

vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom 

Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou 

garáže č. 10 je označený ako KNC parcela č. 2156/51, druh pozemku trvalé trávnaté porasty. 

Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom 

umiestnenia stavby garáže č.10. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa doba nájmu 

vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016 a zároveň sa 

upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní 

pozemkov ho doteraz nik nerušil. 

 

II. konštatuje, 

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

stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 
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Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/52 pod garážou č.11, druh pozemku trvalé 

trávnaté porasty o výmere 14 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom 

odbore na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu 

nájomcovi:  

 

Vladimír Smatana, trvale bytom Rajec, Mudrochova 929/7 

za podmienok: 

a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.11 

b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017 

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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/52, druh 

pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 14 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.11. 

Uvedený pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v 

súčasnosti užíva časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej 

zmluvy uzatvorenej dňa 25.10.1993, vrátane dodatkov.  

Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014 

vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom 

Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou 

garáže č. 11 je označený ako KNC parcela č. 2156/52, druh pozemku trvalé trávnaté porasty. 

Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom 

umiestnenia stavby garáže č.11. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa výmera 

pozemku a doba nájmu vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 

31.12.2016. Zároveň sa upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného 

využitia pozemku. V užívaní pozemkov ho doteraz nik nerušil. 

 

II. konštatuje, 

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

stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/54 pod garážou č.13, druh pozemku trvalé 

trávnaté porasty o výmere 11 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom 
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odbore na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu 

nájomcovi:  

 

Tibor Hulín, trvale bytom Rajec, Mudrochova 908/3 

za podmienok: 

a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.13 

b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017  

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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/54, druh 

pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 11 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.13. 

Uvedený pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v 

súčasnosti užíva časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej 

zmluvy uzatvorenej dňa 25.10.1993, vrátane dodatkov.  

Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014 

vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom 

Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou 

garáže č. 13 je označený ako KNC parcela č. 2156/54, druh pozemku trvalé trávnaté porasty. 

Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa výmera pozemku a doba nájmu vzhľadom k 

tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016, zároveň sa upresňuje predmet 

nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní pozemkov ho 

doteraz nik nerušil. 

 

II. konštatuje, 

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

stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/55 pod garážou č.14 , druh pozemku trvalé 

trávnaté porasty o výmere 15 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom 

odbore na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu 

nájomcovi:  

 

Stanislav Albert, trvale bytom Rajec, Mudrochova 909/6 

za podmienok: 

a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.14 

b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 
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c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017  

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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/55, druh 

pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 15 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.14. 

Uvedený pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v 

súčasnosti užíva časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej 

zmluvy uzatvorenej dňa 19.12.2000, vrátane dodatkov.  

Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014 

vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom 

Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou 

garáže č. 14 je označený ako KNC parcela č. 2156/55, druh pozemku trvalé trávnaté porasty. 

Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom 

umiestnenia stavby garáže č.14. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa výmera 

pozemku a doba nájmu vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 

31.12.2016. Zároveň sa upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného 

využitia pozemku. V užívaní pozemkov ho doteraz nik nerušil. 

 

II. konštatuje, 

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

stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/56 pod garážou č. 15, druh pozemku trvalé 

trávnaté porasty o výmere 17 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom 

odbore na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 nájomcovi:  

 

Ján Knapec, trvale bytom Rajec, Fullova 937/6 

za podmienok: 

a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.15 

b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017  

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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/56, druh 

pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 17 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.15. 
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Uvedený pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v 

súčasnosti užíva časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej 

zmluvy uzatvorenej dňa 25.10.1993, vrátane dodatkov.  

Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014 

vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom 

Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou 

garáže č. 15 je označený ako KNC parcela č. 2156/56, druh pozemku trvalé trávnaté porasty. 

Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom 

umiestnenia stavby garáže č.15. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa doba nájmu 

vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016 a zároveň sa 

upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní 

pozemkov ho doteraz nik nerušil. 

 

II. konštatuje, 

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

stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 
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Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/57 pod garážou č. 16, druh pozemku trvalé 

trávnaté porasty o výmere 14 m², evidovaný na liste vlastníctva č. 3333 a pozemku KNC 

parcelu č. 467/40, zastavané plochy a nádvoria o výmere  6 m² evidovaný na liste vlastníctva 

č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu nájomcovi: 

 

Michal Straňanek, trvale bytom Rajec, Fullova 937/7 

za podmienok: 

a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.16 

b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017  

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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/57, druh 

pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 14 m² a pozemok KNC parcela č. 467/40, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m² pod stavbou garáže č.16. Uvedený 

pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva 

časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy o dočasnom 

užívaní pozemku, vrátane dodatkov.  

Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014 

vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom 

Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou 

garáže č. 16 sa skladá z dvoch parciel a to KNC parcely č. 2156/57, druh pozemku trvalé 

trávnaté porasty a KNC parcely č. 467/40, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. 

Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemky, ktoré sú predmetom nájmu za účelom 

umiestnenia stavby garáže č.16. Nemení sa účel nájmu, mení sa výmera pozemku a doba 

nájmu vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016. Zároveň sa 

upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní 

pozemkov ho doteraz nik nerušil. 

 

II. konštatuje, 

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

stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 
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Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/49, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o 

výmere 1 m², evidovaný na liste vlastníctva č. 3333 a pozemku KNC parcelu č. 467/36 pod 

garážou č. 20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² evidovaný na liste vlastníctva č. 

1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu nájomcovi: 

 

Ladislav Rybárik, trvale bytom Rajec, Fullova 936/4 

za podmienok: 

a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.20 

b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017  

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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/49 druh 

pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 1 m² a pozemok KNC parcela č. 467/36, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² pod stavbou garáže č. 20. Uvedený 

pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva 

časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy o dočasnom 

užívaní pozemku, vrátane dodatkov.  

Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014 

vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom 

Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou 

garáže č. 20 sa skladá z dvoch parciel a to KNC parcely č. 2156/49, druh pozemku trvalé 

trávnaté porasty a KNC parcely č. 467/36, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. 

Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemky, ktoré sú predmetom nájmu za účelom 

umiestnenia stavby garáže č.20. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa výmera 

pozemku a doba nájmu vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 

31.12.2016. Zároveň sa upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného 

využitia pozemku. V užívaní pozemkov ho doteraz nik nerušil. 

 

II. konštatuje, 

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

stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

3. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

 Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením predniesla poslancom 

p.Záborská, ved.odd.finančného. Finančná komisia a následne mestská rada rozpočtové 

opatrenia prerokovala a odporúča ich MZ zobrať na vedomie 
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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. 50/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

b) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 51/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZUŠ 

c) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 52/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a ZŠ 

d) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 53/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu DV 

e) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 54/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZUŠ 

f) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 55/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu MsKS 

g) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 56/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ 

h) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 58/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec, MsKS a ZUŠ 

i) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 59/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

j) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 60/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu MsKS Rajec. 

 

 

 

 

 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

4. Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie MsKS 

 Primátor mesta spolu s p. Záborskou predniesli poslancom návrh na transformáciu 

MsKS. Uznesením MZ v Rajci č. 89/2016 zo dňa 27.11.2016 bolo MsÚ odporučené pripraviť 

transformáciu MsKS medzi oddelenia MsÚ Rajec. Vzhľadom na zjednodušenie niektorých 

činností, či už ekonomických alebo organizačných, mestská rada prerokovala možnosť 

zaoberať sa transformáciou MsKS, a to takým spôsobom, že by MsKS bolo včlenené ako 

jedno z oddelení MsÚ. Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh 

transformácie MsKS a odporúčajú ju schváliť. 
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V diskusii Ing. Žideková uviedla, že na rokovaní finančnej komisie požadovala spresniť, 

koľko finančných prostriedkov sa ušetrí zrušením organizácie MsKS. Ing. Pekara uviedol, že 

v podstate sa MsKS zrušiť nejde, pretože bude začlenené ako oddelenie do organizačnej 

štruktúry MsÚ. Nebudú si už musieť sami spracovávať mzdy, účtovníctvo a pod. Nikto 

v Rajci nechce zrušiť kultúru, tá sa bude ďalej v Rajci vykonávať, ale ide tu o začlenenie ako 

oddelenie. Niektoré oddelenia MsÚ majú viac pracovníkov ako počet zamestnancov na 

MsKS. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

transformáciu MsKS do organizačnej štruktúry MsÚ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 1 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

JUDr. Gelatka 

Ing. Žideková Mgr. Jonek 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

zrušenie rozpočtovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Rajec so sídlom Námestie SNP 

2/2, 015 01  Rajec, IČO: 00185809 dňom 31.12.2016 bez právneho nástupníctva s tým, že 

všetko majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky zrušenej rozpočtovej organizácie 

prechádzajú dňom 1.1.2017 na zriaďovateľa – Mesto Rajec. 

 

 

 

 

 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 1 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

JUDr. Gelatka 

Ing. Žideková Mgr. Jonek 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. odporúča 

primátorovi mesta začleniť dňom 1.1.2017 zrušené MsKS do organizačnej štruktúry MsÚ ako 

vznik nového oddelenia. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 1 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Ing. Žideková Mgr. Jonek 
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Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

JUDr. Gelatka 

 

5. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre CVČ na rok 2017 

 Žiadosť o poskytnutie dotácie pre CVČ na rok 2017 predniesla p. Záborská, ved. 

finančného oddelenia. Mestská rada neodporučila vyhovieť žiadosti o poskytnutie dotácie pre 

CVČ mimo územia mesta Rajec na rok 2017. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

finančné prostriedky určené na mzdy a prevádzku žiaka školského zariadenia – centra 

voľného času zriadeného mimo územia mesta Rajec na rok 2017 vo výške 75,62 €/rok/na 1 

žiaka. 

 

Tento návrh nebol prijatý počtom hlasov: 

za: 1 proti: 2 zdržal sa: 9 

Ing. Žideková JUDr. Gelatka, Mgr. Jonek p. Matejka, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, 

Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, 

Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín 

 

 

6. Návrhy VZN na rok 2017 

Návrhy VZN prerokovala finančná komisia a následne mestská rada, ktoré ich odporúčajú 

MZ schváliť. Jednotlivé návrhy VZN predniesla poslancom p. Záborská. 

a) daň z nehnuteľností 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 5/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

b) daň za psa 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 
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I. schvaľuje 

návrh VZN č. 6/2016 o dani za psa na kalendárny rok 2017. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

 

c) daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 7/2016 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny 

rok 2017. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

d) daň za užívanie verejného priestranstva 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 8/2016 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2017. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

e) daň za ubytovanie 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 
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I. schvaľuje 

návrh VZN č. 9/2016 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2017. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

f) poplatok za komunálny odpad 

Ing. Pekara uviedol, že pre budúci rok 2017 je nárast poplatku za komunálny odpad o 1,- 

€. Tie reálne náklady sú však podstatne vyššie, ale vzhľadom na početnejšie rodiny je tento 

poplatok navrhovaný na úroveň 18,14 €. 

Ing. Žideková dodala, že poslanci sa k tomuto návrhu priklonili hlavne preto, aby boli 

udržané tie stojiská na trávu. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 10/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na kalendárny rok 2017. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

g) o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, 

dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území Mesta Rajec 
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 Primátor informoval poslancov, že po intenzívnom rokovaní s Mgr. Augustínom, 

riaditeľom KSŠ a p. dekanom sa mesto rozhodlo prepočítať prílohu č. 1 k navrhovanému 

VZN. Na uvedenom rokovaní Mgr. Augustín požiadal vzhľadom k personálnemu obsadeniu 

KSŠ do 30.6.2017 o navýšenie prostriedkov. Vyčíslil náklady do tohto dátumu s tým, že po 

dohode s p. riaditeľom bude navrhované VZN platné do 30.6.2016, resp. bude uložené MsÚ 

pripraviť dodatok k navrhovanému VZN, kde bude už 100% financovanie ŠKD  a 100% 

financovanie ŠJ, CVČ bude mať 1,- €. Mgr. Augustín dodal, že rokovanie vyvolal z toho 

dôvodu, aby bolo fungovanie CVČ zabezpečené do letných prázdnin. Uznal, že činnosť CVČ 

je duplicitná v niektorých krúžkových činnostiach, škole sa však jednalo o prázdninovú 

činnosť, či už sú to jarné prázdniny, vianočné, letné... nejako tie deti aktivizovať, aby mali 

činnosť v školách, aby boli pod kontrolou. Na zvolanom rokovaní však odznelo niekoľko 

zaujímavých myšlienok, ktorými sa budú zaoberať. Škola sa bude snažiť zachovať CVČ, 

pretože mesto ho zrušiť nemôže, ale bude sa snažiť hľadať prostriedky, aby aj naďalej 

nejakým spôsobom pokračovali v činnosti. Ing. Pekara dodal, že v podstate sa nemení 

množstvo finančných prostriedkov, ktoré do KSŠ pôjdu aj od 1.7.2017. Mení sa len 

rozštruktualizovanie prostriedkov. Nesmie sa to stavať do roviny, že mesto nebude 

podporovať CVČ, tak zanikne. Snaha o vyplnenie času cez prázdniny – budú sa hľadať iné 

možnosti, iná forma. P. Špánik navrhol, aby sa hľadali prostriedky napríklad na tábory, ale 

tak, aby sa jednotlivé školy spájali a nie rozdeľovali. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 11/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území Mesta 

Rajec. 

 

II. odporúča  

MsÚ pripraviť Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2016 k 30.6.2016 o 100% financovaní ŠKD 

a jedálne pri KSŠ v Rajci. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 1 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

JUDr. Gelatka, Mgr. Jonek 

Ing. Žideková  

 

h) Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na 

dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, 

spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia 

 V diskusii sa MVDr. Polačková spýtala, či sa nedá nastaviť parkovanie na polhodinu. 

Ing. Ján Jasenovec, PhD., prednosta MsÚ uviedol, že v danom parkovacom automate softvér 

umožňuje nastavenie len hodinového parkovania. Mgr. Jonek sa spýtal, či nebudú mať 

občania mesta väčšie náklady na parkovanie, keďže sa spoplatní parkovisko pri poliklinike. 

Primátor odpovedal, že obyvatelia mesta si môžu kúpiť celoročnú kartu na parkovanie v 

hodnote 10,- €, ktorá ich oprávňuje parkovať na všetkých parkoviskách v meste, to znamená, 

že aj pri poliklinike. Navrhovaný poplatok sa týka viac-menej tých, ktorí nie sú obyvatelia 

mesta, pri poliklinike je do 13.00 h parkovanie zdarma. 
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Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné 

parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia 

a spôsobe preukázania jej zaplatenia. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

7. Smernica o určení cien, postupu a podmienok za krátkodobý nájom nebytových 

priestorov a hnuteľného majetku v Meste Rajec 

Návrh smernice predniesla p. Záborská. Mesto Rajec malo prijatú smernicu, ktorá 

riešila na dlhodobý a krátkodobý prenájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku. 

Keďže dlhodobý prenájom sa musí riešiť v zmysle platnej legislatívy, mesto vypracovalo 

novú smernicu, ktorá hovorí len o krátkodobom prenájme. Oproti pôvodnej smernici je v 

novom návrhu len jedna zmena, ktorá sa týka prenájmu denného centra. Ostatné poplatky sú 

zachované. Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh predkladanej 

smernice a odporúčajú ju MZ schváliť. 

 

       Počas rokovania o 17.45 h odišiel 

        p. Matejka – počet poslancov 11. 

 

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

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Smernicu o určení cien, postupu a podmienok za krátkodobý nájom nebytových priestorov 

a hnuteľného majetku v Meste Rajec. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr. 

Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, Ing. Žideková, 

Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Mgr. 

Jonek 

  

 

        Počas rokovania o 17.47 h prišiel 

        p. Matejka – počet poslancov 12. 
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8. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec 

 Návrh dodatku predniesla poslancom p. Záborská. Vzhľadom k predkladanému 

návrhu novej Smernice o určení cien, postupu a podmienok za krátkodobý nájom nebytových 

priestorov a hnuteľného majetku v Meste Rajec bolo potrebné vypracovať aj dodatok č. 1 

k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec. Finančná komisia a následne 

mestská rada navrhovaný dodatok prerokovali a odporúčajú ho MZ schváliť. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Jonek 

  

 

9. Smernica o správnych poplatkoch na úseku osvedčovania podpisov 

Návrh Smernice o správnych poplatkoch na úseku osvedčovania podpisov predniesla 

poslancom p. Uríková, ved.odd.správneho. Vzhľadom k tomu, že mestský úrad vykonáva 

osvedčovanie podpisov aj mimo úradnej miestnosti MsÚ, v zmysle zákona môže mesto tento 

poplatok zvýšiť až o 100% ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo 

vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti. 

Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh predkladanej smernice 

a odporúčajú ju MZ schváliť. 

V diskusii Ing. Žideková uviedla, že pracovný času zamestnancov MsÚ je 7,5 hodiny za deň. 

Fond pracovného času je 37,5 hodiny za týždeň, z toho v Rajci sú stránkové hodiny iba 15 

hodín, čo je 40% z celkového fondu pracovného času. Nech ľudia v Rajci viac pracujú pre 

verejnosť. Zároveň porovnávala mesto Rajec s inými mestami, napr. Rajeckými Teplicami. 

Ing. Ján Jasenovec, PhD., prednosta MsÚ uviedol, že mesto chce byť voči občanom viac 

ústretové ako okolité obce. Je vypracovaný nový pracovný poriadok, ktorý rieši aj stránkové 

hodiny. Primátor mesta uviedol, že nevie, kedy bola Ing. Žideková naposledy na MsÚ, keďže 

Rajec porovnáva s Rajeckými Teplicami, ale na Mestskom úrade v Rajci nenájde zamknuté 

dvere vedúce na oddelenia MsÚ, a to denne do 17.00 hodiny. Ešte sa nestalo, aby  bol MsÚ 

zamknutý, ako je tomu v Rajeckých Tepliciach. Jej poznámka sa dotýka tak primátora ako aj 

celého úradu. Dennodenne je MsÚ otvorený, niektorí referenti sa dokonca sťažujú vedeniu 

mesta, že si nemôžu vykonávať svoju agendu len preto, lebo mnohí občania chodia za nimi 

vybavovať aj počas nestránkových hodín. Pracovníci MsÚ sa dožadujú vedenia mesta, aby sa 

úrad zamykal, pretože sa nemôžu venovať svojej agende, napriek tomu vedenie mesta k 

tomuto ešte nepristúpilo. Primátor požiadal Ing. Židekovú, aby sa trošku objektívnejšie 

pozerala na tento problém. Ak v Rajci nájde jedného človeka, ktorý nájde na MsÚ zamknuté 

dvere vedúce na oddelenia počas týždňa, tak sa s ním rád spozná. Taktiež ju požiadal, aby 

MsÚ Rajec neporovnávala s takými mestskými alebo obecnými úradmi, kde majú zamknuté 

dvere dvakrát do týždňa. 

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

I. schvaľuje 

Smernicu o správnych poplatkoch na úseku osvedčovania podpisov s účinnosťou od 1.1.2017. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 1 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

JUDr. Gelatka, Mgr. Jonek 

Ing. Žideková  

 

 

10. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2017 

Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na roky 2017, 2018 a 2019 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu 

a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2017 - 2019 

 Návrh rozpočtu predniesla poslancom p. Záborská. Prerokovala ho finančná komisia 

a následne mestská rada, ktoré ho odporúčajú MZ schváliť. 

Po krátkej diskusii, v ktorej poslanci kládli otázky k niektorým kapitolám rozpočtu, primátor 

odovzdal slovo hlavnej kontrolórke mesta, Ing. Sekáčovej, ktorá poslancom predniesla 

odborné stanovisko k navrhovanému rozpočtu mesta. V odbornom stanovisku navrhla 

rozpočet schváliť. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu a programového 

rozpočtu Mesta Rajec na roky 2017 - 2019 

2. návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2017 – 

2019 

 

II. schvaľuje 

rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2017. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

JUDr. Gelatka, Mgr. Jonek 

 Ing. Žideková 

 

Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor mesta prestávku v zmysle rokovacieho poriadku 

(od 18.35 h do 19.00 h). 

Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 11 poslancov (odišla p. Koledová 

Žideková). 
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11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na I.polrok 

2017 

Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Sekáčová predložila poslalncom návrh Plánu 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na I. polrok 2017. Mestská rada 

prerokovala predkladaný návrh plánu kontrolnej činnosti a odporúča ho MZ schváliť. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na I. polrok 2017 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, Ing. Žideková, Ing. Pekara, 

p. Špánik, Mgr. Augustín, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Jonek 

  

 

12. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta (november – 

december 2016) 

Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Sekáčová predniesla poslancom Správu o výsledku 

kontrol uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie november 2016 – december 

2016. 

 

      Počas rokovania o 19.12 h odišiel Mgr. Augustín 

      – počet poslancov 10. 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie november – 

december 2016. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, Ing. Žideková, Ing. Pekara, 

p. Špánik, JUDr. Gelatka, Mgr. 

Jonek 

  

 

13. Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina 

 Spoločný program rozvoja Združenia Rajecká dolina je spracovaný podľa zákona NR 

SR č. 539/2008 Z. z. Je to strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s 

cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené 

v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obce nachádzajú, a je 

vypracovaný podľa záväzných častí územnoplánovacích dokumentácií združených obcí. 
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Návrh Spoločného programu rozvoja Združenia Rajecká dolina je zverejnený na webovom 

sídle mesta Rajec: 
http://www.rajec.info/article/default/3503 

Ing. Ján Jasenovec, PhD., prednosta MsÚ bližšie informoval o tomto spoločnom programe. 

Primátor dodal, že tento program je potrebné schváliť z toho dôvodu, aby sa mesto mohlo 

uchádzať o možnosť čerpania finančných prostriedkov z eurofondov. Mesto musí mať takýto 

program vypracovaný ako dokument viacročných období, kde sa definujú jednotlivé ciele 

konkrétnej skupiny. Podľa Ing. Židekovej nie je navrhovaný program vypracovaný v súlade 

s platnou legislatívou a treba to zosúladiť. Primátor odpovedal, že navrhovaný program bol 

odkonzultovaný na všetkých úrovniach okresného úradu, zadávateľom bolo Združenie 

Rajecká dolina, spracovával to profesionál. Nemyslí si, že by bol v rozpore s legislatívou. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Návrh Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 1 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, Ing. Žideková, Ing. Pekara, 

p. Špánik, Mgr. Augustín, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Jonek 

Ing. Žideková Mgr. Jonek 

 

14. Interpelácie 

Mgr. Šupka sa spýtal, či majú súvis rozkopové práce na ulici Lúčna a výstavba 

polyfunkčného domu. Primátor odpovedal, že rozkopové práce na uvedenej ulici prevádza 

Slovak Telekom z dôvodu príprav položenia optických sietí a nie je žiaden súvis s výstavbou 

polyfunkčného domu. 

  

Ing. Mucha poukázal na prerastené konáre na ul. Bystrickej cez káble, aby sa zvážilo 

odstránenie tých konárov, ak je to technicky možné.  

Primátor sa spýtal, či Ing. Mucha urobil prieskumu obyvateľov tejto ulice, či chcú odstránenie 

tých konárov. Ing. Mucha prisľúbil tento prieskum vykonať.  

 

Ing. Žideková upozornila na poškodený plot na ul. Nerudovej. Primátor odpovedal, že 

mesto postupne robí údržbu. 

 

Ing. Pekara sa spýtal, prečo bolo odstránené zrkadlo na ul. Kollárovej smerom 

k Rajčanke. Primátor odpovedal, že bolo už asi po tretíkrát rozbité, preto ho mesto dalo 

opraviť. Po oprave bude zrkadlo opäť osadené. 

 

JUDr. Gelatka sa spýtal, kedy je naplánované ukončenie výstavby viacúčelového 

objektu a či by častejšie nemohli očistiť cestu od blata a kamenia. Primátor odpovedal, že 

každý týždeň prebieha kontrolný deň. Práce na prípojkách by mali byť ukončené do konca 

tohto týždňa. Požiadavka z kontrolného dňa je očistiť komunikáciu. Čo sa týka celkového 

ukončenia, zmluva na dodávku celého diela ešte nie je podpísaná, ale konečný termín 

výstavby je 31.8.2017, lebo sú zmluvne zaviazaní s COOP Jednota. 

http://www.rajec.info/article/default/3503
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P. Špánik sa spýtal, či zberný dvor zmenil majiteľa. Primátor odpovedal, že majiteľ 

zmenený nebol, oprávnené organizácie sa momentálne obhliadajú po tých klientoch, 

s ktorými by mohli podpísať zmluvu. Financie z ministerstva môže dostávať len oprávnená 

organizácia. Zmluvy s oprávnenými organizáciami sa uzatvárajú na rok. Prežijú len tie 

najväčšie firmy, nie tie drobné, lebo nebudú môcť zabezpečiť legislatívne povinnosti, ktoré sú 

tam dané. Oprávnené organizácie ešte ani v plnom prúde nerobia to, čo by mali. Ani mestu 

Rajec ešte nevedia odobrať všetky komodity, ktoré má v zbernom dvore. 

 

Ing. Žideková sa opäť vrátila k myšlienke vybudovania parku pri rieke Rajčanka na ul. 

Partizánskej. Požiadala slovenský vodohospodársky podnik o súhlas, ktorý jej aj dali a znel, 

že časti kríkov sa môžu vyčistiť. Spýtala sa primátora, či jej mesto poskytne ľudí, ktorí to tam 

pomôžu skultúrniť. Primátor uviedol, že iniciatíva Ing. Židekovej a niektorých ľudí bola 

skultúrniť danú časť, čo bola dobrá myšlienka. To, že sú tam dnes kopy smetí svedčí o tom, 

že to doviezol niekto, kto to má najbližšie. Čiastočne však začína pochybovať o tom, či to tam 

tí ľudia chcú mať kultúrne alebo im len mesto vyhradilo väčší priestor, na ktorý teraz 

vyvážajú odpad. Kto je oprávnený vyrezávať kroviny, je povodie Váhu. V prípade, že 

poslanci rozhodnú a nájdu sa v rozpočte na úpravu toku v danom mieste finančné prostriedky, 

tak sa to spraví a pokiaľ nie, tak svojpomocne – aktivitám sa medze nekladú. Ing. Žideková 

navrhla, aby tam mesto zabezpečilo bager, ktorý vytrhá vrbiny, vyklčuje sa daná oblasť, aby 

tam bola rovina. Primátor upozornil Ing. Židekovú, že dostala súhlas na vyrezanie drevín a nie 

na ich vytrhanie. Preto si primátor nedovolí poslať bager do krovinového porastu, keď 

povolenie znie len na výrez. 
 

15. Diskusia 

V diskusii p. Špánik navrhol, aby sa finančné prostriedky, ktoré sa vyzbierajú na 

tradičnej vianočnej kapustnici, ktorú organizujú poslanci MZ, dali do Domova vďaky na 

vylepšenie podmienok starým ľuďom.  Všetci poslanci s týmto návrhom súhlasili. 

 

Ing. Žideková sa opäť vrátila ku stránkovým hodinám MsÚ, keď sa spýtala, prečo sú 

stanovené stránkové hodiny. Prednosta uviedol, že MsÚ Rajec sa nijako neodlišuje od iných 

mestských alebo obecných úradov. Návrh nových stránkových hodín je pripravený tak, aby 

utorky a štvrtky by boli doobeda otvorené, zatvorené by boli až poobede a to z toho dôvodu, 

aby si referenti mohli vykonávať svoju agendu. Primátor dodal, že napísané je jedna vec, 

skutočnosť je druhá vec. Napríklad v Rajeckých Tepliciach (ktoré Ing. Žideková porovnávala) 

je mestský úrad v utorky a štvrtky zamknutý úplne. Taktiež školenia pracovníkov, mestá 

a obce apelujú na RVC, aby bývali len v utorky a štvrtky, čo sa aj realizuje. Každého občana, 

ktorý príde aj v nestránkový deň, pracovníci vybavia. 

 

16. Rôzne 

JUDr. Gelatka dal podnet pre MsÚ, aby sa preveril počet členov mestskej rady, 

nakoľko v roku 2014 sa uznesením č. 125/2014 schválilo 5 členov MR. V § 14 Zákona 

o obecnom zriadení sa uvádza, že MR má najviac tretinu členov z počtu MZ, čo je pri 

poslancoch MZ v Rajci maximálne 4,3 ale mesto má 5-člennú MR.  

Primátor uviedol, že ak sa niekto domnieva, že je to v rozpore so zákonom, tak to môže riešiť 

prostredníctvom prokurátora. 
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V závere rokovania primátor poprial všetkým veľa vianočnej pohody v kruhu svojich 

najbližších, aby si počas vianočných sviatkov oddýchli nielen fyzicky, ale aj psychicky. Aby 

ten rok 2017 bol pre každého taký, aký si praje alebo aspoň aby sa k tým jeho predstavám 

priblížil. Aby sa mohli naďalej stretávať a aby nám slúžilo zdravie. 

 

Týmto bodom programu bolo ukončené rokovanie mestského zastupiteľstva. Primátor 

poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie o 19.57 h ukončil. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján   R y b á r i k 

                      primátor mesta 

 

 

           Mgr. Peter   H a n u s  

         zástupca primátora mesta 

 

 

               Ing. Ján   J a s e n o v e c , PhD. 

                                prednosta MsÚ 

 

 

 

Overovatelia:  Gabriel Špánik 

  Ing. Gustáv Mucha 

 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 
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