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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 12. decembra 2019 

Prítomní: 12 

Neprítomní: 1 

 

Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta, Ing. Milan Lipka. 

 

Rokovanie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu: 

1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu 
2. Žiadosť o nájom pozemku pod prenosnou garážou 
3. Zámena pozemkov Mesto Rajec – KNC p.č. 935/3 a JUDr. Anna Kecerová Veselá – 

KNC p.č. 939/1 
4. Podmienky OVS na prevod pozemkov KNC p.č. 1316/18, 276/11 
5. Žiadosť Viktora Hajstra o prevod pozemkov pod garážami 
6. Dodatok č. 3 k VZN č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových 

domoch postavených s podporou štátu 
7. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
8. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 
9. Prerokovanie návrhov VZN 

a) daň z nehnuteľností 
b) daň za psa 
c) daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty 
d) daň za užívanie verejného priestranstva 
e) daň za ubytovanie 
f) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
g) Návrh VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 

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

území Mesta Rajec 
h) Návrh VZN č. 10/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v ZŠ 
i) Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec 
10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 10/2018 o poskytovaní pomoci v čase náhlej núdze 

obyvateľom mesta Rajec 
11. Návrh výšky stravnej jednotky v Domove vďaky Rajec 
12. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec  na rok 2019 – RO č. 

52/2019 
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu 

a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2019 – RO č. 52/2019 
13. Zásady a financovanie Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov 

a slávností na území mesta Rajec 
14. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2020 

Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2020 – 

2022 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu 

a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2020 – 2022 

15. Personálne otázky 
16. Kontrola plnenia uznesení 
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17. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2020 
18. Správa hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 

3.októbra 2019 do 12. decembra 2019 
19. Interpelácie 
20. Diskusia 
21. Rôzne 

 

Primátor navrhol vypustiť bod č. 3 vzhľadom k tomu, že o odpredaj parcely č. 935/3 požiadal 

aj p. Milan Špánik, trvale bytom Rajec, Bystrická č. 138/60. Poslanci s týmto návrhom 

súhlasili. 

 

Takto navrhnutý program bol schválený počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková 

  

 

Schválené uznesenia: 

88/2019 – nájom pozemku pod prenosnou garážou 

89/2019 – podmienky OVS na prevod pozemkov 

90/2019 – žiadosť V.Hajstra o prevod pozemkov 

91/2019 – Dodatok č. 3 k VZN č. 6/2014 – nájom bytov 

92/2019 – PHSR 

93/2019 – rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

94/2019 – VZN č. 3/2019 – daň z nehnuteľností 

95/2019 – VZN č. 4/2019 – daň za psa 

96/2019 – VZN č. 5/2019 – daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty 

97/2019 – VZN č. 6/2019 – pozmeňovací návrh 

98/2019 – VZN č. 6/2019 - celok 

99/2019 – VZN č. 7/2019 – daň za ubytovanie 

100/2019 – VZN č. 8/2019 – komunálny odpad 

101/2019 – VZN č. 9/2019 o určení výšky fin.prostriedkov urrčených na mzdy a prevádzku... 

102/2019 – VZN č. 10/2019 o určení miesta a času zápisu..... 

103/2019 – Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 

104/2019 – Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2018 o poskytovaní pomoci..... 

105/2019 – návrh výšky stravnej jednotky v DV Rajec 

106/2019 – návrh zmeny rozpočtu – RO č. 52/2019 

107/2019 – pozmeňujúci návrh 

108/2019 – pozmeňujúci návrh 

109/2019 – pozmeňujúci návrh 

110/2019 – pozmeňujúci návrh 

111/2019 – návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 

112/2019 – odvolanie náčelníka MsP a jeho poverenie vedením MsP 

113/2019 – výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka MsP 

114/2019 – kontrola plnenia uznesení 

115/2019 – Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta na 1.polrok 2020 

116/2019 – Správa hl. kontrolórky o výsledku uskutočnených kontrol 

117/2019 – Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri MZ 
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118/2019 – informácia o zmene Organizačnej štruktúry MsÚ 

R o k o v a n i e : 

1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu 

Primátor mesta určil za overovateľov Mgr. Petra Hanusa a PaedDr. Jána Mihalca. Za 

zapisovateľku určil Alenu Uríkovú. 

 

2. Žiadosť o nájom pozemku pod prenosnou garážou 
Dňa 28.10.2019 bolo emailom zaslané oznámenie o zmene fakturačných údajov od Falck 

Záchranná, a.s. na spoločnosť RZP, s.s. Trenčín. Žiadosť bola telefonicky doplnená dňa 

27.11.2019 o informáciu, že prechod spoločností sa uskutoční v 2/2020. 

Dňa 23.8.2019 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal Oznámenie o 

výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií 

záchrannej zdravotnej služby spolu so zoznamom povolení na prevádzkovanie ambulancií 

záchrannej zdravotnej služby, kde pod č. 159 pre stanicu ZZS Rajec bola vybraná spoločnosť 

RZP, a.s. Trenčín. Spoločnosť Falck Záchranná, a.s. užíva nebytové priestory v budove s.č. 

200 na ul. Hollého (stará časť polikliniky) na základe nájomnej zmluvy s prenajímateľom: 

Lekáreň pri poliklinike s.r.o., IČO: 31 596070 

 

Počas rokovania o 16.06 h prišla p. 

Repková – počet poslancov 13. 

 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. stanovisko finančnej komisie zo dňa 28.11.2019 a komisie výstavby a životného 

prostredia zo dňa 2.12.2019, ktoré odporučili schváliť prebytočnosť majetku KNC 

parcely č. 1101/1 o výmere 20 m2, pripraviť podklady k schváleniu nájmu pozemku 

pod garáž pre spoločnosť RZP, a.s. Trenčín a podklady ku ukončeniu zmluvy o nájme 

so spoločnosťou Falck Záchranná, a.s. Košice. 

2. žiadosť FALCK Záchranná, a.s. Košice o zmene fakturačných údajov na spoločnosť 

RZP, a.s. Trenčín vo veci prenájmu časti KNC parcely č. 1101/1 o výmere 20 m2 za 

účelom užívania pozemku pod stavbou garáže vozidiel záchrannej zdravotnej služby. 

 

II. schvaľuje 

a) prebytočnosť majetku mesta, a to: 

- pozemku KNC parcela č. 1101/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

celkovej výmere 4515 m2 zapísaného na LV č. 1500 v k. ú. Rajec vlastníka Mesto 

Rajec v časti o výmere 20 m2 za účelom užívania stavby garáže pre vozidlá 

záchrannej zdravotnej služby spoločnosti RZP, a.s. Legionárska 7158/5, 911 01 

Trenčín, IČO: 36 331 023 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia §9a 

ods. 9písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Osobitný zreteľ je daný tým, že doterajší nájomca spoločnosť FALCK Záchranná a.s. 

Košice oznámil ukončenie svojej činnosti na stanici ZZS Rajec a ukončenie platnosti 

Zmluvy o nájme pozemku pod garáž č. 2013/93 zo dňa 29.11.2013. Nová spoločnosť 

RZP, a.s. Trenčín na základe vydaného povolenia na prevádzkovanie ambulancií 

záchrannej zdravotnej služby bude pokračovať v poskytovaní záchrannej zdravotnej 

služby a v užívaní stavby garáže pre záchranné vozidlá. 

b) podmienky prenechania pozemku do nájmu:  

- Cenu za nájom vo výške 3,63 €/m2/rok + každoročná miera inflácie,  
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- Doba nájmu: neurčitá 

III. ukladá 

a) Zverejniť zámer prenechania pozemku do nájmu z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 pís. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov.  

b) Pripraviť podklady k prenechaniu časti pozemku KNC parcela č. 1101/1 o výmere 20 

m2 do nájmu spoločnosti RZP, a.s. Trenčín  

c) Pripraviť podklady k ukončeniu Zmluvy o nájme pozemku pod garáž č. 2013/93 zo 

dňa 29.11.2013 s nájomcom FALCK Záchranná, a.s. Košice. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Bc. Repková 

  

 

3. Podmienky OVS na prevod opozemkov KNC p.č. 1316/18, 276/11 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže predniesla poslancom Ing. Bahledová, 

ved.odd.výstavby a ŽP. 

Na základe prijatého uznesenia MZ č. 60/2019 zo 14.8.2019 bola dňa 18.9.2019 vykonaná 

obhliadka pozemkov v teréne členmi komisie výstavby a životného prostredia. V teréne boli 

geodetom vyznačené kolíkom hranice pozemkov v zmysle GP Č. 49/2018 a 50/2018. 

Následne bola podaná žiadosť na Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor o zápis 

geometrických plánov. Poslancom bol predložený návrh podmienok Obchodnej verejnej 

súťaže na predaj pozemkov podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o 

majetku obcí. 

Vzhľadom k tomu, že bude potrebná komisia na vyhodnotenie OVS, primátor navrhol, aby 

túto komisiu vyžrebovala hl. kontrolórka mesta, Ing. Sekáčová, ktorá následne vyžrebovala 

členov: PaedDr. Jána Mihalca, Bc. Martu Repkovú, Martina Matejku, Lumíra Kardoša a Mgr. 

Michala Šupku. 

Primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 2.12.2019, ktorá odporučila 

schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov KNC parcela č. 1316/18 

v k.ú. Rajec a KNC parcela č. 276/11 v kú. Kľače s tým, že min. cena za 1 m2 pozemku bude 

20,00 €/m2, kritérium hodnotenia bude cena. 

II. schvaľuje 

a) prebytočnosť majetku mesta, a to: 

- v k.ú. Rajec – KNC parcela č. 1316/18, druh pozemku ostatné plochy o výmere 428 

m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 1500, 

- v kú. Kľače - KNC parcela č. 276/11, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 

408 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 531 

b) spôsob prevodu majetku formou obchodnej verejnej súťaže v nadväznosti na prijaté 

uznesenie MZ č. 60/2019 zo dňa 14.8.2019. 

III. schvaľuje 
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podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktorých úplné znenie tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto 

uznesenia v zmysle §9 ods.2 písm. b/ Zákona o majetku obcí s nasledovnými podstatnými 

náležitosťami: 

3.1.Predmet odpredaja: 

- v k.ú. Rajec – KNC parcela č. 1316/18, druh pozemku ostatné plochy o výmere 428 

m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 1500, 

- v k.ú. Kľače - KNC parcela č. 276/11, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 

408 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 531 

3.2.Minimálna kúpna cena: 20,00 Eur/m2/rok 

3.3.Termíny zverejnenia: 

a) oznamu v regionálnej tlači do 8.1. 2020 

b) podmienok obchodnej verejnej súťaže min. na dobu 15 dní: 

úradná tabuľa mesta: od 13.1.2020 do 29.1.2020 

webová stránka mesta: od 13.1.2020 do 29.1.2020 

ústredný portál verejnej správy wwwslovensko.sk: od 13.1.2020 do 29.1.2020 

3.4.Termín predloženia ponuky a jej vyhodnotenie: 

a) termín a čas doručenia: do 30.1.2019 do 11.00 hod. 

b) forma a počet: písomná forma v jednom vyhotovení 

c) označenie návrhu/ponuky: zalepená obálka s výrazným označením "Verejná obchodná 

súťaž - predaj pozemkov p.č. 1316/18, 276/11 - NEOTVÁRAŤ" 

d) spôsob a adresa doručenia: 

- poštou na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, alebo osobne 

do podateľne Mestského úradu v Rajci. 

e) vyhodnotenie ponúk: dňa 30.1.2020 o 15.00 hod. 

3.5.Kritérium hodnotenia: najvyššia ponúknutá kúpna cena za obidva pozemky celkom s 

prepočtom na €/m 2/rok, 

Pri rovnosti návrhov u viacerých predkladateľov bude rozhodnuté o najvhodnejšom 

súťažnom návrhu losovaním. 

3.6.Ukončenie súťaže: 

a) komisia po vyhodnotení predložených návrhov prostredníctvom zapisovateľky 

vyhotoví Zápisnicu z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov. Výsledok 

súťaže uvedený v zápisnici oznámi každému z účastníkov súťaže písomne listom či 

uspel alebo neuspel do 15 dní odo dňa vyhotovenia zápisnice. 

b) vyhlasovateľ a úspešný účastník uzatvoria nájomnú zmluvu do 60 dní odo dňa prijatia 

víťaznej ponuky. 

IV. schvaľuje 

a) komisiu pre otvárania a hodnotenie predložených súťažných návrhov v počte 5 členov 

určenú žrebovaním v zložení: PaedDr. Ján Mihalec, Bc. Marta Repková, Martin 

Matejka, Lumír Kardoš, Mgr. Michal Šupka. 

b) zapisovateľku tejto komisie Bc. Júliu Tomčíkovú, ktorá zabezpečí administratívne 

práce. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Bc. Repková 
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4. Žiadosť Viktora Hajstra o prevod pozemkov pod garážami 

Žiadosť p. Hajstra predniesla poslancom Ing. Bahledová. 

Dňa 30.10.2019 p. Viktor Hajster požiadal o usporiadanie pozemkov pod existujúcimi 2 

garážami v radovej zástavbe garáží na ul. Športovej v Rajci. P. Hajster je vlastníkom 2 stavieb 

garáží postavených na pozemkoch KNC parcela č. 1104/80 a KNC parcela č. 1104/81. Po 

zameraní stavieb geometrickým plánom za účelom kolaudácie stavieb a zápisu do katastra 

nehnuteľností bolo zistené, že stavby sú väčšie ako bol pôvodne pozemok pridelený a 

odpredaný o 1 m2. Z tohto dôvodu bola podaná žiadosť. 

V roku 2008 sa uskutočnilo hromadné usporiadanie pozemkov pod existujúcimi stavbami 

garáží, ku ktorému bolo prijaté uznesenie MZ č. 106/2008 zo dňa 30.10.2008 Cena pri 

prevodoch pozemkov bola 500,00 Sk, prepočítaná na 16,80 €/m2. 

Usporiadanie pozemkov bolo navrhnuté riešiť uplatnením §9a, ods.8 pís. e) zákona č. 

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

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

- Stanovisko finančnej komisie zo dňa 28.11.2019, ktorá odporučila predaj pozemkov 

KNC parcela č. 1104/197 o výmere 1m2, KNC parcela č. 1104/198 o výmere l m2 pod 

garážami na ul. Športovej za cenu 16,80 €/m2.  

- Stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 2.12.2019, ktorá 

odporučila predaj pozemkov parcela č. 1104/197 o výmere 1m2, KNC parcela č. 

1104/198 o výmere l m2 pod garážami na ul. Športovej za cenu 20 €/m2. 

II. berie na vedomie 

žiadosť p. Viktora Hajstra, bytom Nerudova 948/1, 015 Ol Rajec vo veci usporiadania 

pozemkov pod garážami na ul. Športovej v Rajci. 

III. schvaľuje 

a) prebytočnosť majetku, a to: 

- pozemku KNC parcela č. 1104/197, druh pozemku zastavané plochy o výmere 1m2,  

- pozemku KNC parcela č. 1104/198, druh pozemku zastavané plochy o výmere 1m2, 

ktoré boli vytvorené odčlenením od KNC parcely č. 1104/1, druh pozemku ostatné 

plochy o celkovej výmere 7098 m2 evidovanej na liste vlastníctva č. 1500 vlastníka 

Mesto Rajec v celosti na základe geometrického plánu č. 43432611-071/2019 zo dňa 

16.10.2019 vyhotoveného Ing. Radomír Blažek -  Geodetic, overený Okresným 

úradom Žilina pod č. G1-2171/2019 dňa 24.10.2019 ako prípad osobitného zreteľa 

podľa ustanovenia §9a, ods.8, pís. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov.  

Osobitný zreteľ je daný tým, že pozemky sa nachádzajú pod exitujúcimi stavbami 

garáží vo vlastníctve žiadateľa, žiadateľ má zámer stavby skolaudovať a zapísať do 

katastra nehnuteľností a naďalej užívať. 

b) Podmienky prevodu:  

- Cenu za prevod pozemkov vo výške 20,00 €/m2 

- Poplatky spojené s prevodom hradí žiadateľ. 

IV. ukladá 

a) Zverejniť zámer prevodu pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle 

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



7 
 

b) Pripraviť podklady k prevodu pozemkov KNC parcela Č. 1104/197 a KNC parcela č. 

1104/198. 

 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Bc. Repková 

  

 

5. Dodatok č. 3 k VZN č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových 

domoch postavených s podporou štátu. 

Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 6/2014 predniesla Ing. Bahledová. Na základe výsledku 

pracovného stretnutia za účasti primátora Ing. Milana Lipku, vedúcej finančného oddelenia, p. 

Tatiany Záborskej, vedúcej oddelenia výstavby Bc. Júlie Tomčíkovej a referenta odd. 

výstavby Bc. Janky Ľudvikovej zo dňa 29.10.2019 bol poslancom predložený návrh na 

zvýšenie nájomného v nájomných bytových domoch. 

V zmysle schváleného VZN č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových 

domoch postavených s podporou štátu (d'alej len VZN) a jeho Dodatkov 1 a 2, každý 

nájomný bytový dom má spracovanú svoju samostatnú prílohu. V súčasnosti predmetné  VZN 

obsahuje 5 príloh a to: Príloha č. 1 - pre BD ul. Lúčna s.č. 1132 Príloha č. 2 - pre BD ul. Sama 

Chalupku s.č. 1088 Príloha č. 3 - pre BD ul. Sama Chalupku s.č. 1089 Príloha č. 4 - pre BD 

ul. Hollého s.č. 202 Príloha č. 5 - pre BD ul. Zakamenica s.č. 151 

V uvedených prílohách je určená ročná výšku nájomného v % z obstarávacej ceny bytu. 

Každý bytový dom má iné obstarávacie náklady, bol postavený za iných podmienok podľa 

zmlúv so Štátnym fondom rozvoja bývania a Ministerstva výstavby, dopravy SR. Súčasná 

legislatíva stanovuje ročnú výšku nájomného za nájomné byty podľa Opatrenia MF SR zo dňa 

23.4.2008 č. 01lRl2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení neskorších predpisov, ktoré 

nesmie prekročiť 5 % z obstarávacej ceny (OC) bytu. 

Primátor informoval poslancov, že v rámci tohto bodu sa budú žrebovať členovia 

komisie na pridelenie bytov v novom bytovom dome na ul. Hollého (za Medikou). Hlavná 

kontrolórka vyžrebovala týchto členov: 

Mgr. Peter Hanus, Ján Kavec, Mgr. Róbert Augustín, Ing. Peter Pekara a Lumír Kardoš. 

Následne primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

stanovisko finančnej komisie zo dňa 28.11. 2019, komisie výstavby a životného prostredia zo 

dňa 2.12.2019, ktoré odporučili navýšenie výšky nájomného pre BD na ul. Lúčna s.č. 1132, 

BD na ul. Sama Chalupku s. č. 1088 a 1089 tak bol predložený návrh, odporučila výšku 

nájomného pre novostavbu 33 b.j. na ul. Hollého. 

II. schvaľuje 

Dodatok č. 3 k VZN č. 6/2014 upravujúci nájom bytov v nájomných bytových domoch 

postavených s podporou štátu, ktorým sa : 

a) Mení Príloha č. 1 k VZN Č. 6/2014 - navýšenie ročného nájomného pre nájomný 

bytový dom na ul. Lúčnej s.č. 1132 nasledovne: 

Ročná výška nájomného sa určuje pre byty na prízemí vo výške 3,9 % z obstarávacej 

ceny bytu a pre ostatné byty vo výške 4,2 % z obstarávacej ceny bytu. 
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b) Mení Príloha č.2 k VZN č. 6/2014 - navýšenie ročného nájomného pre nájomný 

bytový dom na ul. Sama Chalupku s.č. 1088 nasledovne: 

Ročná výška nájomného sa určuje pre byty na prízemí vo výške 3,3 % z obstarávacej 

ceny bytu a pre ostatné byty vo výške 3,6 % z obstarávacej ceny bytu. 

c) Mení Príloha č. 3 k VZN č. 6/2014 - navýšenie ročného nájomného pre nájomný 

bytový dom na ul. Sama Chalupku s.č. 1089 nasledovne: 

Ročná výška nájomného sa určuje pre byty na prízemí vo výške 3,3 % z obstarávacej 

ceny bytu a pre ostatné byty vo výške 3,5 % z obstarávacej ceny bytu. 

d) Ustanovuje Príloha č. 6 k VZN č. 6/2014, ktorou sa určuje % výška ročného 

nájomného pre nájomný bytový dom na ul. Hollého - 33 bytových jednotiek 

nasledovne: 

Ročná výška nájomného sa určuje pre byty na prízemí vo výške 2,8 % z obstarávacej 

ceny bytu a pre ostatné byty vo výške 3,0 % z obstarávacej ceny bytu. 

III. konštatuje, 

že  v zmysle bodu 4.4. VZN č. 612014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových 

domoch postavených s podporou štátu v znení neskorších dodatkov pre novostavbu 

nájomného bytového domu s 33 bytovými jednotkami na ul. Hollého bola vyžrebovaná 

bytová komisia zložená z 5 členov MZ a to: Mgr. Peter Hanus, Ján Kavec, Mgr. Róbert 

Augustín,  Peter Pekara, Lumír Kardoš. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Ing. Žideková, Bc. 

Repková 

 Mgr. Augustín 

 

6. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja predniesla poslancom Ing. Bahledová. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

dokument: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajec, aktualizácia 2019-2025. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 1 zdržal sa: 1 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Bc. Repková 

Ing. Žideková Mgr. Augustín 

 

7. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením predniesla poslancom p. Záborská. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo  

I. berie na vedomie  
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a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 41/2019 v príjmovej a 

výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej školy a Mesta Rajec.  

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 42/2019 v príjmovej a 

výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec.  

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 47/2019 v príjmovej a 

výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej školy a Mesta Rajec.  

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 48/2019 v príjmovej a 

výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec.  

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 51/2019 v príjmovej a 

výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej umeleckej školy.  

f) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 53/2019 v príjmovej a 

výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky.  

g) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 54/2019 v príjmovej a 

výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej školy a Mesta Rajec. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Bc. Repková 

  

 

8. Prerokovanie návrhov VZN 

Návrhy VZN, ktoré boli prerokované finančnou komisiou, predniesla poslancom p. 

Záborská.  

 

a) Daň z nehnuteľností 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. 3/2019 o dani z nehnuteľností. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Bc. Repková 

  

 

b) daň za psa 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. 4/2019 o dani za psa. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
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za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Bc. Repková 

  

c) daň za nevýherné hracie prístroje a automaty 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. 5/2019 o dani za predajné automaty a 

nevýherné hracie prístroje. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, p. Repková 

  

 

d) daň za užívanie verejného priestranstva 

V diskusii JUDr. Gelatka predniesol pripomienky zo strany finančnej komisie. Členovia 

tejto komisie navrhovali zvýšenie sadzby za m2 pre stánky počas Veľkého rajeckého dňa. 

Taktiež navrhovali aj ďalšie zmeny, o ktorých poslanci diskutovali. Primátor navrhol, aby sa 

o jednotlivých zmenách hlasovalo zvlášť. 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

pozmeňujúci návrh k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. 6/2019 o dani 

za užívanie verejného priestranstva v § 4 – sadzba dane bod 2. Užívanie verejného 

priestranstva počas konania Rajeckého jarmoku. 

 

Tento návrh nebol prijatý počtom hlasov: 

za: 1 proti: 12 zdržal sa: 0 

Ing. Žideková Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. 

Pekara, p. Matejka, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, Bc. Repková 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  

I. schvaľuje  

pozmeňujúci návrh k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. /2019 o dani za 

užívanie verejného priestranstva v § 4 – sadzba dane bod 2, písm. a) občerstvenie 6,00 

€/m2/deň, 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
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za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Bc. 

Repková 

 Ing. Žideková 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

pozmeňujúci návrh k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. 6/2019 o dani 

za užívanie verejného priestranstva v § 4 – sadzba dane bod 3. Užívanie verejného 

priestranstva na Nám. SNP počas ostatných kultúrnych a športových podujatí (okrem § 4, 

odst. 2) 

 

Tento návrh nebol prijatý počtom hlasov: 

za: 1 proti: 11 zdržal sa: 1 

Ing. Žideková Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. 

Pekara, p. Matejka, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Bc. 

Repková 

Mgr. Augustín 

 

Následne primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 6/2019 o dani za užívanie verejného priestranstva. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Bc. 

Repková 

 Ing. Žideková 

 

e) VZN o dani za ubytovanie 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 7/2019 o dani za ubytovanie. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, p. Repková 

  

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

f) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Pri predloženom návrhu VZN – poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

bol poslancom predložený prepočet poplatku, a to dva varianty – A a B. Variant A obsahoval 

poplatok vo výške 23,9065 €/osoba/rok a variant B poplatok 21,8575. Primátor mesta navrhol 

schváliť nižší poplatok, s čím nesúhlasil JUDr. Gelatka ako predseda finančnej komisie. 

Vysvetlil to tým, že sa očakáva výpadok v príjmovej časti rozpočtu, neseparuje sa tak, ako by 

sa malo a v minulosti sa nikdy najvyššia sadzba do VZN neaplikovala. Ing. Pekara, zástupca 

primátora mesta však upozornil, že už boli zvýšené dane pre občanov, ako aj nájomné 

v bytových domoch. Už teraz je navrhnutý poplatok o 3,- €/osoba/rok vyšší oproti minulému 

roku a myslí si, že nie je nutné zvýšiť za každú cenu sadzbu poplatku. Treba si uvedomiť, že 

budú určité dopady na občanov, ktoré poslanci nedokážu ovplyvniť, ako je napr. zdražovanie 

elektriky, potravín a  pod. Navrhol schváliť nižší poplatok, prikloniť sa k tomu, čo bude mať 

čo najmenší dopad na rozpočty rodín, s čím súhlasili aj iní poslanci. 

Primátor uviedol, že mesto si dalo vypracovať analýzu ohľadom odpadového hospodárstva 

mesta, ktorá by mala byť spracovaná v januári 2020. Zhodnotí stav, resp. spôsob, akým 

odpadové hospodárstvo mesto rieši (tuhý KO, separovaný zber a pod.), zhodnotí vplyv 

členstva v združení. Na záver vygeneruje návrhy na zlepšenie. Čo sa týka separovaného 

zberu, je to na úrovni štátu celé zle nastavené. Doplácajú na to mestá a obce. Stotožnil sa 

s názorom – menej drastické zvyšovanie poplatku za KO. 

Taktiež Mgr. Hanus sa priklonil k nižšej sume, aby nevznikla rodinám veľká záťaž na ich 

rozpočet.  

Primátor dal najskôr rokovať o pozmeňujúcom návrhu, v ktorom sa poplatok zvyšuje na sumu 

0,065318293 €/ deň/osoba  (variant B – vyšší poplatok) 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

pozmeňujúci návrh k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. 8/2019 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020 

v § 2 Sadzba poplatku bod 2. Správca určuje výšku poplatku za komunálny odpad nasledovne 

: b) na osobu a kalendárny deň podľa § 77 ods. 2, pís. a) zákona 582/2004 Z.z. v znení 

neskorších predpisov: - 0,065318293 €/ deň/osoba 

 

Vzhľadom k tomu, že na prijatie VZN je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, tento 

návrh nebol prijatý počtom hlasov: 

za: 7 proti: 6 zdržal sa: 0 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, Bc. 

Repková 

Mgr. Hanus, Ing. 

Pekara, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Pekara, 

Ing. Mucha 

 

 

Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Sekáčová upozornila, že v prípade neschválenia 

poplatku na rok 2020, mesto nebude môcť vyberať od občanov žiaden poplatok, čo činí 

v príjmovej časti rozpočtu cca 165.tis. €. 
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Primátor dal hlasovať o pôvodnom návrhu VZN, v ktorom je zakomponovaný variant A – 

nižší poplatok. 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Bc. 

Repková 

 Ing. Žideková 

 

g) Návrh VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 

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

území mesta Rajec 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

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

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Bc. Repková 

  

 

h) Návrh VZN č. 10/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 10/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Bc. Repková 
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i) Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby 

na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Rajec 

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

 

Počas rokovania o 17.28 odišiel Ing. 

Mucha – počet poslancov 12. 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Mgr. Šupka, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, p. Kavec, PaedDr. Mihalec, 

Mgr. Augustín, Ing. Žideková, Bc. 

Repková 

  

 

9. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 10/2018 o poskytovaní pomoci v čase náhlej núdze 

obyvateľom mesta Rajec. 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 10/2018 predniesla poslancom p. Uríková, 

ved.odd.vnútornej správy. Informácie doplnila Ing. Žideková, predseda sociálno-zdravotnej 

komisie. 

VZN č. 10/2018 o poskytovaní pomoci v čase náhlej núdze obyvateľom mesta Rajec bolo 

schválené MZ v Rajci uznesením č. 94/2018 , ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2019. V 

tomto roku o uvedenú dávku požiadali 2 občania z toho v jednom prípade nedošlo k čerpaniu, 

z dôvodu úmrtia žiadateľa a druhému žiadateľovi bola poskytnutá dávka v sume 100 €. 

Nakoľko nebolo dostatok žiadateľov a v rozpočte zostali finančné prostriedky, členovia 

sociálno-zdravotnej komisie uznesením č. 2/2019 odporučili finančnej komisii pri MZ zvýšiť 

výšku poskytovanej sumy žiadateľovi v kalendárnom roku s platnosťou od roku 2020 z 

pôvodných 100 € na 150 €. 

Finančná komisia prerokovala navrhovaný Dodatok č. l k VZN č. 10/2018 a odporučila ho 

schváliť tak, ako bol predložený (zvýšenie sumy 100,- € na sumu 150,- €). 

 

Počas rokovania o 17.31 h prišiel 

Ing. Mucha – počet poslancov 13. 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2018 o poskytovaní pomoci v čase náhlej núdze obyvateľom mesta 

Rajec. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 
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JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Bc. Repková 

 

10. Návrh výšky stravnej jednotky v DV Rajec 

Návrh výšky stravnej jednotky v DV Rajec predniesla poslancom p. Záborská. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Rajci schvaľuje od 1.1.2020 

1 a) Hodnota stravy pre obyvateľov Domova vďaky pri celodennej strave  

       racionálnej, šetriacej (žlčníkovej)      6,05 € 

1 b) Obed pre stravníkov z Rajca       2,60 € 

       Obed pre cudzích stravníkov       2,76 € 

2 a) Hodnota stravy pre obyvateľov Domova vďaky pri celodennej 

      strave DIA        7,24 € 

2 b) Obed DIA pre stravníkov z Rajca     2,96 € 

       Obed DIA pre cudzích stravníkov     3,15 € 

3) Obed - strava racionálna pre zamestnancov    2,60 € 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Bc. Repková 

  

 

11. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2019 – RO č. 

52/2019 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny 

rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2019 – RO č. 52/2019 

Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2019 predniesla poslancom p. 

Záborská. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor odovzdal slovo hlavnej 

kontrolórke mesta, ktorá predložila odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k navrhovanej 

zmene rozpočtu a odporučila ju schváliť. 

Následne primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 

2019 Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č.52/2019. 

II. schvaľuje 

návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2019 Mesta Rajec rozpočtovým 

opatrením č. 52/2019 
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  Rozpočet Mesta Rajec na rok 2019 - rozpočtové opatrenie č.  52 / 2019 

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia Schválený Schválené Návrh Návrh 

  
Rozpočet  na 

rok 2019 v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie č. 

51/2019 

Zmena v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie              

č.52 / 2019   

Bežné príjmy spolu: 5 559 552 5 685 792 6 900 5 692 692 

Bežné výdavky spolu: 5 142 598 5 476 361 6 900 5 483 261 

Schodok/prebytok         

bežného rozpočtu: 416 954 209 431 0 209 431 

Kapitálové príjmy spolu: 973 665 183 910 0 183 910 

Kapitálové výdavky spolu:  2 363 500 1 015 384 0 1 015 384 

Schodok/prebytok         

kapitálového rozpočtu: -1 389 835 -831 474 0 -831 474 

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 6 533 217 5 869 702 6 900 5 876 602 

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 7 506 098 6 491 745 6 900 6 498 645 

Schodok/prebytok -972 881 -622 043 0 -622 043 

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

Príjmy 1 318 756 870 618 0 870 618 

Výdavky 345 875 248 575 0 248 575 

Schodok/prebytok 972 881 622 043 0 622 043 

Výsledok hospodárenia 0 0 0 0 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, p. Repková 

  

 

12. Zásady a financovanie Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov 

a slávností na území mesta Rajec 

Návrh nových zásad a financovania ZPOZ-u predniesla p. Uríková. 
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Mestské zastupiteľstvo v Rajci uznesením č. 94/2017 zo dňa 14.12.2017 prijalo Zásady a 

financovanie Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávností na území 

mesta Rajec. Vzhľadom k tomu, že boli zaznamenané požiadavky zo strany občanov Rajca o 

individuálne uvítanie detí do života, bolo potrebné toto zapracovať do už schválených zásad. 

Nakoľko sa však individuálne vítanie detí do života dotkne aj výdavkovej časti rozpočtu 

(odmena účinkujúcim a členom ZPOZ-u), bolo navrhnuté túto slávnosť spoplatniť. 

Preto boli vypracované nové zásady, v ktorých je možnosť požiadať o individuálne uvítanie 

detí do života, ako aj poplatok za túto slávnosť. Ostatné náhrady členov ZPOZ-u zostali v 

pôvodnom znení. 

Sociálno-zdravotná komisia pri MZ ako aj finančná komisia navrhli niektoré zmeny, ktoré 

boli poslancom prednesené. 

Primátor mesta požiadal o stanovisko aj hl. kontrolórku mesta, ktorá uviedla, aby 

a zvážila výška poplatku za individuálne uvítanie do života, nakoľko aj iné slávnosti (ako 

napr. zlatá svadba, hromadné uvítanie do života a pod.) spoplatnené nie sú. 

Vzhľadom k mnohým navrhovaným zmenám poslanci navrhli, aby sa tieto zásady znovu 

prepracovali a predložili na najbližšie rokovanie MZ. 

 

13. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2020 
Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2020 – 

2022 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu 

a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2020 – 2022 

Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu mesta na roky 2020 – 2022 

predniesla poslancom p. Záborská. 

Predseda finančnej komisie, JUDr. Gelatka uviedol, že rozpočet komisia prebrala dosť 

podrobne a hľadali, kde by sa dali peniaze ušetriť. Preto navrhol, aby boli z rozpočtu odobraté  

finančné prostriedky na vybudovanie klientskeho centra v objeme 30.tis. €, taktiež zníženie 

rozpočtovaných nákladov na športovú halu zo 450.tis. € na 400.tis. €, zrušenie dizajn manuálu 

pre mesto Rajec v objeme 1000,- € a zníženie nákladov na opravu tribúny o 5.tis. €. 

Primátor trval na vybudovaní klientskeho centra, na čo niektorí poslanci požadovali 

vybudovanie plošiny, presunutie klientskeho centra do malej zasadačky, resp. uskutočniť 

širšiu diskusiu k vybudovaniu klientskeho centra.  

Ing. Pekara uviedol, že rozpočet, ktorý je nastavený, je východiskový. Poslanci sa jeho úprave 

v priebehu roku 2020 nevyhnú. Upozornil na to, že sa uskutočnilo stretnutie všetkých 

poslancov, na ktorom bol rozpočet predložený a prediskutovaný. Pripomienky zo strany 

poslancov neboli. Po zasadnutí finančnej komisie, v ktorej nie sú všetci poslanci MZ, vzišlo 

množstvo pripomienok.  

 

Počas rokovania navrhol Mgr. Augustín prestávku. Primátor teda vyhlásil 10-

minútovú prestávku (od 18.30 h do 18.40 h). Po prestávke sa v rokovacej miestnosti 

nachádzalo 13  

 

Následne primátor odovzdal slovo hlavnej kontrolórke mesta, ktorá predniesla odborné 

stanovisko k navrhovanému rozpočtu. 

 

Primátor predniesol najskôr pozmeňovacie návrhy k rozpočtu: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje  
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pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2020 - 

2022 v podprograme 2.1: Propagácia a prezentácia Mesta Rajec - výdavky na položke 630 

tovary a služby celkové výdavky v sume 500 €. B. v podprograme 7.1.: Správa a údržba 

pozemných komunikácií zvýšiť výdavky o 50 000€ - presun plánovaného úveru z 

polyfunkčného domu na ul. Kukučínovej. z podprogramu 14.1.: Podporná činnosť znížiť 

výdavky o 50 000 € presun zníženie plánovaného úveru polyfunkčného domu na ul. 

Kukučínovej vo výške 50 000 € 

 

 

 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 7 proti: 4 zdržal sa: 1 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Bc. Repková 

Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, p. Pekara, p. 

Matejka  

Mgr. Hanus, Ing. 

Pekara 

 

Mestské zastupiteľstvo  

I. schvaľuje  

pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2020 – 

2022 v podprograme 7.1.: Správa a údržba pozemných komunikácií na položke 710 realizácia 

stavieb celkové výdavky v sume 611 000 € a v programe 14.1.: Podporná činnosť na položke 

710 realizácia stavieb celkové výdavky v sume 400 000 €.  

C. v podprograme 7.2.: Správa a údržba verejných priestranstiev znížiť výdavky o sumu 5 000 

€ - rekonštrukcia tribúny pri MsÚ.  

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 7 proti: 5 zdržal sa: 1 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Bc. Repková 

Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Pekara 

Mgr. Hanus 

 

Mestské zastupiteľstvo  

I. schvaľuje  

pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2020 – 

2022 v podprograme 7.2.: Správa a údržba verejných priestranstiev na položke 710 

rekonštrukcia tribúny celkové výdavky v sume 5 000 €. 

D. v podprograme 14.1.: Podporná činnosť znížiť položku 710 o sumu 30 000 € realizácia 

klientskeho centra. Komisia odporučila realizáciu prehodnotiť a až pri konkrétnych 

odsúhlasených návrhov zapracovať do rozpočtu v roku 2020.  

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 7 proti: 6 zdržal sa: 0 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Bc. Repková 

Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

p. Pekara, p. Matejka, Ing. 

Pekara, Mgr. Hanus 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  

I. schvaľuje  
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pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2020 – 

2022 v podprograme 14.1.: Podporná činnosť na položke 710 realizácia stavieb – budova 

MsÚ, celkové výdavky v sume 0 €. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 7 proti: 6 zdržal sa: 0 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Bc. Repková 

Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

p. Pekara, p. Matejka, Ing. 

Pekara, Mgr. Hanus 

 

 

Následne dal primátor hlasovať o návrhu rozpočtu v zmysle pozmeňovacích návrhov na 

uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

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

rozpočtu Mesta Rajec na roky 2020-2022 

2. návrh viac ročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2020 – 2022 

 

II. schvaľuje 

rozpočet  a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 v znení pozmeňujúceho návrhu 

schváleného MZ č. 107/2019, č. 108/2019, č. 109/2019 a č. 110/2019. 

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2020 

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia 
Rozpočet 

2020 

Bežné príjmy spolu: 5 990 340 

Bežné výdavky spolu: 5 788 062 

Schodok/prebytok   

bežného rozpočtu: 202 278 

Kapitálové príjmy spolu: 854 602 

Kapitálové výdavky spolu:  2 967 050 

Schodok/prebytok   

kapitálového rozpočtu: -2 112 448 

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 6 844 942 

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 8 755 112 

Schodok/prebytok -1 910 170 

F I N A N Č N É   O P E R Á CI E *   

Príjmy 2 116 200 

Výdavky 170 030 

Schodok/prebytok 1 946 170 

Výsledok hospodárenia 36 000 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

Ing. Pekara, p. Pekara, p. Matejka, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, p. Kavec, PaedDr. Mihalec, 

Mgr. Augustín, Ing. Žideková, Bc. 

Repková 

 Mgr. Hanus 

 

14. Personálne otázky 

Primátor mesta, Ing. Lipka informoval poslancov, že uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Rajci č. 77/2017 zo dňa 12. októbra 2017 bol do funkcie náčelníka MsP vymenovaný Ing. 

Rastislav Ťažký. V zápisnici z rokovania MZ zo dňa 12.10.2017 (mimo uznesenia) je 

zároveň. uvedené, že po roku činnosti vo funkcii náčelníka mestské zastupiteľstvo prehodnotí 

pôsobenie nového náčelníka MsP a jeho činnosť. 

Na rokovaní Mestskej rady v Rajci dňa 18.10.2018 vtedajší primátor, Ing. Rybárik navrhol, 

aby sa vzhľadom k dlhodobej PN Ing. Ťažkého jeho činnosť teraz neprehodnocovala. Mestská 

rada s týmto návrhom súhlasila. Aj v čase rokovania MZ dňa 25.10.2018 bol Ing. Ťažký 

dlhodobo PN a jeho činnosť sa v mestskom zastupiteľstve neprehodnocovala. Následne sa v 

novembri 2018 uskutočnili komunálne voľby, kedy nastala zmena na poste primátora mesta a 

taktiež získali mandát poslanca MZ 4 noví poslanci. Tým by sa nemohla objektívne zhodnotiť 

činnosť náčelníka MsP, preto by sa malo jeho pôsobenie vo funkcii prehodnotiť až teraz. 

Primátor zároveň navrhol odvolať náčelníka MsP z funkcie, poveriť ho vedením MsP a 

pripraviť nové výberové konanie na obsadenie funkcie náčelník MsP. Do výberovej komisie 

navrhol primátor schváliť všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Počas rokovania o 19.05 h odišiel 

p. Matejka – počet poslancov 12. 

 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. odvoláva 

Ing. Rastislava Ťažkého, nar. ...................., trvale bytom ..................., 013 19 Zbyňov z 

funkcie náčelníka Mestskej polície v Rajci, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec dňom 

12.12.2019. 

II. poveruje 

dňom 13.12.2019 Ing. Rastislava Ťažkého, nar. ...................., trvale bytom .....................,013 

19 Zbyňov riadením Mestskej polície v Rajci do vymenovania nového náčelníka Mestskej 

polície Rajec. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 3 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, Bc. 

Repková 

 PaedDr. Mihalec, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. odporúča 
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primátorovi mesta pripraviť výberové konanie na funkciu náčelník Mestskej polície Rajec. 

 

Mestské zastupiteľstvo 

II. schvaľuje 

v zmysle čl. V ods. 1 Smernice č. 2/2012 o postupe pri realizácii výberových konaní na 

funkciu 

náčelníka Mestskej polície v Rajci výberovú komisiu v zložení: poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Rajci. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, p. Kavec, PaedDr. Mihalec, 

Mgr. Augustín, Ing. Žideková, Bc. 

Repková 

  

 

15. Kontrola plnenia uznesení 

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

kontrolórka mesta. 

 

Počas rokovania o 19.12 h prišiel p. 

Matejka – počet poslancov 13. 

 

Po  krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení č. 78 – 85/2019, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 

3.októbra 2019. 

2. Prehľad plnenia uznesenia č. 86/2019, ktoré bolo prijaté na zasadnutí MZ dňa 

24.októbra 2019. 

3. Prehľad plnenia uznesenia č. 87/2019, ktoré bolo prijaté na zasadnutí MZ dňa 

6.novembra 2019. 

4. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 3.októbra 2019. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Bc. Repková 

  

 

16. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2020 
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Hlavná kontrolórka mesta predložila návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. 

polrok 2020 a informovala poslancov MZ o doručenej žiadosti Ing. Židekovej, v ktorej 

žiadala doplniť plán kontrolnej činnosti o ďalšie 4 kontroly a vypracovanie jedného 

odborného stanoviska. Hlavná kontrolórka poslancom MZ predložila písomné vyhodnotenie 

žiadosti  Ing. Židekovej, v ktorom okrem iného konštatovala, že zvolený postup p. poslankyne 

nie je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a nie je v súlade ani 

s rokovacím poriadkom MZ, z toho dôvodu neodporúčala MZ  zaoberať sa žiadosťou p. 

poslankyne. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 1.polrok 2020. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 1 zdržal sa: 1 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín 

Ing. Žideková Bc. Repková 

 

17. Správa hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky 

mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 3.októbra 2019 do 

12.decembra 2019 

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

uskutočnených kontrol za obdobie od 3.októbra do 12.decembra 2019. Nakoľko sa do 

diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 3.októbra 

2019 do 12.decembra 2019. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, p. Repková 

  

 

18. Interpelácie 

P. Pekara sa spýtal, či sa uskutoční pred vianocami primátorský punč. Ak áno, navrhol, 

aby sa výťažok z tejto akcie zaslal mestu Prešov. Primátor aj ostatní poslanci s týmto 

návrhom súhlasili. 

 

P. Kavec informoval, že obyvatelia ulice Kostolnej majú problém s vychádzaním z bočnej 

uličky M.R.Štefánika. Taktiež tam parkujú autá na chodníku. Navrhol osloviť majiteľa 

nehnuteľnosti, pred ktorou tieto autá parkujú. 
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Taktiež sa na uliciach Kostolná a Partizánska zvýšil počet nákladných áut, ktoré prechádzajú 

cez Rajec. Z pohľadu občanov tieto autá jazdia rýchlo. Navrhol osloviť OO PZ Rajec, ktoré 

by v týchto úsekoch meralo rýchlosť. Primátor odpovedal, že už mal poradu s riaditeľom OO 

PZ Rajec, v januári by sa tieto merania mali vykonávať. 

  

Ďalej p. Kavec uviedol, že na križovatke ulíc Kollárova a Partizánska parkujú autobusy 

a dodávky – taktiež treba túto situáciu riešiť. 

Primátor odpovedal, že tejto problematike sa bude venovať. 

 

Mgr. Augustín požiadal p. Tordovú, či by oddelenie kultúry mohlo urobiť výzdobu na ples 

skôr a ostatné organizácie, ktoré budú konať plesy, by finančne na túto výzdobu prispeli. 

 

JUDr. Gelatka požiadal o vybudovanie zábradlia na cintoríne. 

Primátor odpovedal, že toto zábradlie je tam plánované, taktiež je potrebné zrekonštruovať 

hlavný chodník od kostola smerom hore cintorínom. Mesto sa bude tomu venovať. 

  

PaedDr. Mihalec požiadal o osadenie lavičiek na cintoríne. 

 

Ing. Žideková bola som oslovená občanmi vo Vojtovej, vraj tam nie sú kontajnery na 

separovaný zber.  

Primátor túto situáciu preverí. 

  

Ing. Žideková sa spýtala, ako sa robia prípravné práce na mesačníku Rajčan. 

Primátor odpovedal, že oddelenie kultúry musí články spracovať a následne to odosiela 

spoločnosti, ktorá zabezpečuje grafickú úpravu, tlač, jazykové korektúry a tlač. 

  

Ing. Žideková sa spýtala na rokovania ohľadom skládky odpadov. 

Primátor odpovedal, že momentálne prebieha územné konanie.  

 

Ing. Žideková požiadala MsÚ, aby sa v blízkom čase (cca 2 mesiace) zvolalo stretnutie 

poslancov a aby boli poslancom predstavené ďalšie možnosti vybudovania klientskeho centra. 

Primátor odpovedal, že po doterajších skúsenostiach ohľadom stretnutí nie je s ďalšími 

diskusnými stretnutiami stotožnený, pretože výstupy zo stretnutí sa neustále menia. 

 

19. Diskusia 

V tomto bode rokovania nikto nepožiadal o diskusný príspevok. 

 

20. Rôzne 

 

a) Harmonogram zasadnutí MZ 

Primátor mesta informoval, že na prvé riadne zasadnutie MZ v roku 2020 bude 

predložený plán zasadnutí MZ na rok 2020. 

  

b) Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri MZ v Rajci 

Primátor požiadal Ing. Židekovú, aby predniesla návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu 

poriadku komisií pri MZ. Po krátkej diskusii a doplnenom návrhu dodatku primátor 

predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
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návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, p. Repková 

  

 

 

 

c) Informácia o zmene organizačnej štruktúry 

Primátor informoval poslancov o zmene v organizačnej štruktúre MsÚ, ktorá bola 

doplnená na oddelení výstavby o funkciu referenta – špecialistu. Túto funkciu vykonáva od 

1.12.2019 Bc. Tomčíková. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o zmene Organizačnej štruktúry MsÚ Rajec od 1.12.2019. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, p. Pekara, p. 

Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka, 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Bc. 

Repková 

 Ing. Žideková 

 

Týmto bodom bolo ukončené rokovanie mestského zastupiteľstva. Primátor poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie o 20.10 h ukončil. 

V závere poprial všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov. 

 

 

 

 

Ing. Milan   L i p k a 

                      primátor mesta 

 

 

 

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

                                prednosta MsÚ 

 

 

Overovatelia:  Mgr. Peter Hanus 

  PaedDr. Ján Mihalec 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 


