
Uznesenia z rokovania finančnej komisie zo dňa 18.9.2019.  

 

Uznesenie č. 1/2019 

Finančná komisia odporúča MZ zobrať na vedomie predložené rozpočtové opatrenia o zmene 

rozpočtu oznámením  č. 37 a 38. 

 

 

Uznesenie č. 2/2019 

Finančná komisia odporúča MZ zobrať na vedomie konsolidovanú účtovnú závierku 

a výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke. 

 

 

Uznesenie č. 3/2019 
FK zobrala na vedomie informáciu o predkladaní správ o výsledkoch a podmienkach 

výchovno – vzdelávacej činnosti v školách, 

 

 

Uznesenie č. 4/2019 
a) FK odporúča prenechať do nájmu nebytové priestory o úžitkovej ploche 80 m² 

nachádzajúce sa v budove súp. č. 211 v areáli futbalového štadiónu v Rajci a časť 

pozemku KNC parcely č. 1104/1 o výmere 152 m².  

b) FK neodporúča odpredaj pozemku KNC parc.č. 1020/14 o výmere 26 m
2 

na výstavbu 

garáže, navrhla riešiť celkovú situáciu s parkovaním obyvateľov bytového domu 

v areáli ZŠ. 

c) FK odporúča postupovať v zmysle uznesenia č. 63/2019 zo dňa 14.8.2019 uzavretím 

novej nájomnej zmluvy, z dôvodu zmeny právnej formy podnikania na účel využitia: 

Prevádzka - výrobňa a predaj zmrzliny. 

d) FK neodporúča zámenu pozemkov KCN 935/3 za KCN 939/1 vzhľadom na polohu 

príjazdovej cesty medzi pozemkami dvoch vlastníkov. 

e) FK odporúča uzavrieť riadnu kúpnu zmluvu o vzájomnom prevode vlastníctva 

dotknutých pozemkov KCN 34/5 a KCN 33/5 s podmienkou, že pozemok bude 

zaťažený ťarchou – vecným bremenom zriadeným v prospech Mesta Rajec, resp. 

vlastníka stavby „Športovej haly“, alebo iného zmeneného druhu stavby, 

spočívajúcim v povinnosti vlastníka pozemku strpieť vstup na pozemok za účelom 

opravy a údržby stavby.  

f) FK odporúča odpredaj pozemku č. 2124/18 za účelom zriadenia vstupu do výrobného 

areálu – druh pozemku ostatná plocha o výmere 127m² za 20,00 € m
2
. 

g) FK odporúča určiť presné dátumy zasadnutí komisie pred zastupiteľstvom, vždy vo 

štvrtok, dva týždne pred zastupiteľstvom, ako posledná z komisií, aby sa mohla 

vyjadrovať k výstupom ostatných komisií týkajúcich sa financií. 

 

 


