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Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 25. mája 2017 

 

Uznesenie č. 23/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. iniciatívu rodičov pri MŠ na ul. Mudrochova 

2. projekt revitalizácie v MŠ na ul. Mudrochova 

II. odporúča 

MsÚ po prerokovaní s riaditeľkami škôl v kapitole školstvo vyčleniť fin.prostriedky vo výške 

1500,- € na spomínaný projekt. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Žideková, Ing. Pekara, p. 

Matejka, Mgr. Augustín 

  

 

Uznesenie č. 24/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení č. 1/2017 – 21/2017, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 

9.marca 2017. 

2. Prehľad plnenia uznesenia č. 22/2017, ktoré bolo prijaté na zasadnutí MZ dňa 11.apríla 

2017. 

3. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 9.marca 2017. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Žideková, Ing. Pekara, p. 

Matejka, Mgr. Augustín 

  

 

Uznesenie č. 25/2017 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 7/2017 v príjmovej a výdavkovej 

časti rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 12/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 13/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZUŠ 

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 17/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZUŠ 

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 18/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZUŠ 
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za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Žideková, Ing. Pekara, p. 

Matejka, Mgr. Augustín 

  

 

Uznesenie č. 26/2017 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia v DV za rok 2016 vo výške 297,69 € 

II. odporúča 

pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutýách prostriedkov 

v roku 2017 a sledovať čerpanie v priebehu roka. 

III. berie na vedomie 

správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a zriaďovateľa rozpočtovej organizácie DV za 

rok 2016. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Žideková, Ing. Pekara, p. 

Matejka, Mgr. Augustín 

 Mgr. Jonek 

 

Uznesenie č. 27/2017 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia v ZŠ za rok 2016 vo výške 32,70 € 

II. odporúča 

pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov 

v roku 2017 a sledovať čerpanie v priebehu roka. 

III. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia v ZUŠ za rok 2016 vo výške 4 266,98 € 

IV. odporúča 

pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov 

v roku 2017 a sledovať čerpanie v priebehu roka. 

V. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia v MsKS Rajec za rok 2016 vo výške 0,00 €. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Žideková, Ing. Pekara, p. 

Matejka, Mgr. Augustín, Mgr. 

Jonek 
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Uznesenie č. 28/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. správu UIK 

2. správu o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec za rok 2016 

3. poznámky k 31.12.2016 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec 

2. stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 2016 

3. výsledok hospodárenia Mesta Rajec za rok 2016 

 

II. schvaľuje 

Záverečný účet Mesta Rajec a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Žideková, Ing. Pekara, p. 

Matejka, Mgr. Augustín, Mgr. 

Jonek 

  

 

Uznesenie č. 29/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

a) tvorbu rezervného fondu vo výške 64 404,43 € 

b) použitie zdrojov z finančných operácií vo výške 123 784,94 € na transakcie verejného 

dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Žideková, Ing. Pekara, p. 

Matejka, Mgr. Augustín, Mgr. 

Jonek 

  

 

Uznesenie č. 30/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Rajec. 
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za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Žideková, Ing. Pekara, p. 

Matejka, Mgr. Augustín, Mgr. 

Jonek 

  

 

Uznesenie č. 31/2017 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 11/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na 

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

mesta Rajec. 

 

za: 11 proti: 1 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek 

Ing. Žideková  

 

Uznesenie č. 32/2017 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Stanovisko hl. kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov 

financovania v roku 2017 – investičný úver. 

II. schvaľuje 

investičný úver vo výške 500.tis. € na financovanie – rekonštrukcia polyfunkčného domu na ul. 

Kostolnej, parkoviská a cesty na ul. Štúrova, Zakamenica a M.R.Štefánika. 

III. poveruje 

primátora mesta k podpísaniu blankozmenky a dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Žideková, Ing. Pekara, p. 

Matejka, Mgr. Augustín, Mgr. 

Jonek 

  

 

Uznesenie č. 33/2017 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu použitia prostriedkov rezervného fondu 

mesta. 

II. schvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 50.tis. € na 

rekonštrukciu – vybudovanie cesty a parkoviska na ul. Javorová. 
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za: 11 proti: 1 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek 

Ing. Žideková  

 

Uznesenie č. 34/2017 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

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

mesta na rok 2017 – RO č. 16/2017 

II. schvaľuje 

návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2017 rozpočtovým 

opatrením č. 16/2017. 

 

  Rozpočet Mesta Rajec na rok 2017 - rozpočtové opatrenie č. 16/2017 

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia Schválený Schválené Návrh Návrh 

  
Rozpočet  na 

rok 2015 v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie č. 

15/2017 

Zmena v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie 
č.16/2017   

Bežné príjmy spolu: 4 590 609 4 793 705 14 152 4 807 857 

Bežné výdavky spolu: 4 273 883 4 471 322 4 179 4 475 501 

Schodok/prebytok         

bežného rozpočtu: 316 726 322 383 9 973 332 356 

Kapitálové príjmy spolu: 704 170 713 000 -191 328 521 672 

Kapitálové výdavky spolu:  1 803 756 1 868 093 -2 570 1 865 523 

Schodok/prebytok         

kapitálového rozpočtu: -1 099 586 -1 155 093 -188 758 -1 343 851 

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 5 294 779 5 506 705 -177 176 5 329 529 

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 6 077 639 6 339 415 1 609 6 341 024 

Schodok/prebytok -782 860 -832 710 -178 785 -1 011 495 

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

Príjmy 1 062 093 1 111 943 173 785 1 285 728 

Výdavky 279 233 279 233 -5 000 274 233 

Schodok/prebytok 782 860 832 710 178 785 1 011 495 

Výsledok hospodárenia 0 0 0 0 
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za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková 

  

 

Uznesenie č. 35/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. žiadosť  spoločnosti BINEKO, spol. s.r.o.   so sídlom Javorová 164 Rajec  zo dňa 

03.05.2017 vo veci prenechania pozemku do nájmu, časť KNC p.č. 1040/1 o výmere 

333 m2 za účelom uloženia tepelných rozvodov pre sídlisko Sever.  

2. stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 16.5.2017, ktorá odporučila 

nájom pozemku pod teplovodom na sídlisku Sever v zmysle priloženej situácie za cenu 

1€/m²/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie, doba nájmu 25 rokov od účinnosti 

zmluvu, pri nájme uplatnenie § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného  zreteľa.  

3. stanovisko Mestskej rady zo dňa 18.5.2017, ktorá odporučila nájom pozemku v zmysle 

stanoviska  komisie výstavby a životného prostredia. 

II. schvaľuje 

prenechanie  pozemku KN C parcela č. 1040/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o celkovej výmere 20028 m2  v časti o výmere 333 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 1500 

do nájmu nájomcovi: BINEKO, spol. s.r.o., so sídlom Javorová 164, 015 01 Rajec, IČO:36 013 

391, zastúpená Ing. Ivanom Bajzíkom, Ľubomírom Pialom, konateľmi spoločnosti odo dňa 

01.júna 2017, za podmienok: 

- účel nájmu: vedenie potrubných trás slúžiacich na centrálne zásobovanie teplom 

- cena nájmu: 1€/m²/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

- doba nájmu: 25 rokov odo dňa účinnosti zmluvy 

- výpovedná doba: 3 mesiace 

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 časť pozemku KN C parcela č.1040/1, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 333 m2,  cez ktorý vedú tepelno-technické zariadenia CZT vo 

vlastníctve nájomcu - spoločnosti BINEKO, spol. s.r.o.  Žiadateľ je stavebníkom stavby 

Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV v tepelnom okruhu Kotolňa Sever, Rajec. Žiadateľ 

predložil mestu Rajec projektovú dokumentáciu za účelom rekonštrukcie resp. výmeny 

vonkajších teplovodných rozvodov, slúžiacich pre vykurovanie a distribúciu TV + TÚV s 

cirkuláciou na sídlu Sever v meste Rajec. Výmena sa vykonáva na základe opotrebovanosti, 

vysokej poruchovosti a zvýšenia hospodárnosti distribúcie tepla. Rekonštruovaná trasa 

rozvodov ÚK a TV s cirkuláciou (teplovodu) sa nachádza medzi existujúcimi obytnými blokmi 

na uliciach Hollého a Lipová. Trasy jednotlivých vetiev sa začínajú na výstupe z kotolne Sever 

hlavnými uzávermi a končia uzávermi v jednotlivých objektoch – merných bodoch. Žiadateľ 

bude časť pozemku užívať len na účel vedenia potrubných trás slúžiacich na centrálne 

zásobovanie teplom. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. 

III. konštatuje, 

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

stránke mesta od 05.05.2017 do konania MZ. 
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za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková 

  

 

Uznesenie č. 36/2017 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. žiadosť  p. Miroslava Vereša, bytom ............. Kamenná Poruba  zo dňa 2.5.2017 vo veci 

odkúpenia pozemku KNC p.č. 703/7 o výmere 2 m2 v zmysle GP. 

2. stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 16.5.2017, ktorá odporučila 

odpredaj pozemku za cenu 10,00 €/m2 s uplatnením §9a ods. 8, písm. e/ zákona 

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

zreteľa. 

3. stanovisko Mestskej rady zo dňa 18.5.2017, ktorá odporučila odpredaj pozemku 

v zmysle stanoviska  komisie výstavby a životného prostredia.  

II. schvaľuje 

prevod  pozemku KN C parcela č.  703/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, ktorá 

vznikla odčlenením od KNC parcely č. 703/5 o celkovej výmere 995 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na liste vlastníctva č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec 

v podiele 1/1 na základe geometrického plánu č. 43432611- 060/2017 zo dňa 27.04.2017 

vypracovaného Ing. Radomír Blažek – Geodetic odpredajom do vlastníctva Miroslava Vereša, 

nar. ................, r.č. ..................... bytom ............  013 14 Kamenná Poruba,  za kúpnu cenu 10 

€/m2 s uplatnením  §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 číslo 

703/7 v súčasnosti tvorí verejné priestranstvo – zeleň (záhradu), pozemok je dlhodobo 

nevyužívaný. Pozemok na nachádza na budovou Špeciálno –pedagogického centra.. Žiadateľ 

p. Miroslav Vereš je vlastníkom susediaceho pozemku a to KNC parcely č. 734/3 a pozemku 

KNC parcely č. 734/7. Na pozemku KNC parcele číslo 734/7 je postavená stavba rodinného 

domu, ktorý vlastní dcéra p. Miroslava Vereša (Mgr. Miroslava Mihalcová s manželom 

Antonom Mihalcom). Od roku 2013 manželia užívajú pokojne a nerušene rodinný dom 

s priľahlým pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. P. Vereš požiadal o odpredaj 

pozemku z dôvodu vyrovnania tvaru pozemku a z dôvodu realizácie jednoduchšieho oplotenia 

pozemku. Odčlenená parcela sa pripojí k jestvujúcemu pozemku p. Vereša, a tým dôjde 

k vyrovnaniu tvaru pozemku. V budúcnosti bude uskutočnení prevod pozemku na dcéru p. 

Vereša - Mgr. Miroslavu Mihalcovú a jej manžela. Pozemok svojim umiestnením, výmerou nie 

je možné využiť ako samostatnú parcelu na iné účely. O odpredaj pozemku doteraz nik iný 

neprejavil záujem. 

III. ukladá 

žiadateľovi  zaplatiť celkovú kúpnu cenu vo výške 20,00 € 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. 

IV. konštatuje, 

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

05.05.2017 do konania mestského zastupiteľstva vrátane tohto dňa. 
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V. ukladá 

žiadateľovi zaplatiť poplatky spojené s prevodom podľa vyúčtovania predloženého v deň 

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

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková 

  

 

Uznesenie č. 37/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. žiadosť  MUDr. Pavla Lenharta, bytom Rajec ............ zo dňa 15.5.2017 pod č. 

1458/2017 vo veci ponuky plynúcej z predkupného práva na NP č. 9-14 a NP č. 9-19.  

2. stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 16.5.2017, ktorá odporučila 

neuplatniť si predkupné právo  na NP č. 9-14 a NP č. 9-19. 

3. stanovisko Mestskej rady zo dňa 48.5.2017, ktorá taktiež odporučila neuplatniť si 

predkupné právo  na NP č. 9-14 a NP č. 9-19.  

II. schvaľuje, 

aby si Mesto Rajec   so sídlom  Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, IČO: 321575 neuplatnilo 

predkupné právo  na kúpu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove poliklinike s.č. 

200 evidovaných  na LV č. 2410 pre k.ú. Rajec ako : 

- nebytový priestor č.  9 – 19 o výmere 14,00 m2  zapísaný pod časťou B 7 v podiele 1/1, 

podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky  

podiel na pozemku KNC parcela č. 1102  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 764 

m2 vo výške 140/7550 vo vlastníctve MUDr. Lenhart Pavol, ktorý nadobudol  

vlastníctvo na základe  Zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome, 

Zmluvy o zriadení vecného bremena a Zmluvy o zriadení predkupného práva,  vklad 

V 1041/04 a vkladom V 3650/05 bola odvkladovaná Dohoda o zmene veľkosti 

spoluvlastníckych podielov 

- nebytový priestor  č. 9 - 14 o výmere 4,8 m2 zapísaný pod časťou B 13  v podiele 1/1, 

podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky  

podiel na pozemku KNC parcela č. 1102  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 764 

m2 vo výške 48/7550 vo vlastníctve MUDr. Lenhart Pavol, ktorý nadobudol  vlastníctvo 

na základe  Zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome, Zmluvy 

o zriadení vecného bremena a Zmluvy o zriadení predkupného práva, vklad V 801/05.   

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková 
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Uznesenie č. 38/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2017. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková 

  

 

Uznesenie č. 39/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o výsledku uskutočnených kontrol hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 10. marca 

2017 do 25. mája 2017. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková 

  

 

Uznesenie č. 40/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

1. Predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „ Modernizácia interiérového 

vybavenia odborných učební Základnej školy, Lipová 2, Rajec“ realizovaného v rámci 

výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: kód výzvy IROP-P02-

SC222-2016-13, operačný program - IROP, prioritná os – 2 Ľahší prístup k efektívnym 

a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ – 2.2.2 Zlepšenie kľúčových 

kompetencií žiakov základných škôl, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom mesta a platným programom rozvoja mesta 

2. zabezpečenie  realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková 
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Uznesenie č. 41/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

odmenu riaditeľke Domova vďaky v Rajci, Mgr. Lívii Hodasovej vo výške 500,- €. 

 

za: 10 proti: 1 zdržal sa: 1 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 

Augustín 

Ing. Žideková Mgr. Jonek 

 

Uznesenie č. 42/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu použitia prostriedkov rezervného fondu 

mesta. 

II. schvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 10 000,00 € na 

rekonštrukciu oplotenia materskej školy na ul. Mudrochova. 

 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján   R y b á r i k  

      primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


