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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 30.1.2020 

Prítomných: 11 

Neprítomní: 1 

 

Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo 

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

 

Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným 

návrhom programu: 

 

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

2. Uprázdnenie mandátu poslanca 

3. Sľub poslanca MZ 

4. Overenie zloženia sľubu poslanca a správa mandátovej komisie 

5. Doplnenie mandátovej a volebnej komisie 

6. Doplnenie Rady školy pri ZŠ na ul. Lipová 

7. Odvolanie člena komisie výstavby a životného prostredia 

8. Doplnenie Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov 

mesta a zamestnancov mesta 

9. Zmena zapisovateľky komisie výstavby a životného prostredia 

10. Zmena zapisovateľky finančnej komisie 

11. Zmena zapisovateľky sociálno-zdravotnej komisie 

12. Nájom pozemku pod garážou záchrannej zdravotnej služby  - RZP a.s. Trenčín 

13. Podanie žiadosti o dotáciu na obstaranie Zmien a doplnku č. 2 Územného plánu mesta 

Rajec 

 

Ing. Žideková požiadala o vylúčenie bodu č. 11 – zmena zapisovateľky sociálno-

zdravotnej komisie z navrhovaného programu. 

Primátor preto predniesol pozmeňujúci návrh programu, a to nasledovne: 

 

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

2. Uprázdnenie mandátu poslanca 

3. Sľub poslanca MZ 

4. Overenie zloženia sľubu poslanca a správa mandátovej komisie 

5. Doplnenie mandátovej a volebnej komisie 

6. Doplnenie Rady školy pri ZŠ na ul. Lipová 

7. Odvolanie člena komisie výstavby a životného prostredia 

8. Doplnenie Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov 

mesta a zamestnancov mesta 

9. Zmena zapisovateľky komisie výstavby a životného prostredia 

10. Zmena zapisovateľky finančnej komisie 

11. Nájom pozemku pod garážou záchrannej zdravotnej služby  - RZP a.s. Trenčín 

12. Podanie žiadosti o dotáciu na obstaranie Zmien a doplnku č. 2 Územného plánu mesta 

Rajec 
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Takto prednesený program bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Matejka, JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková 

  

 

Schválené uznesenia: 

1/2020 – uprázdnenie mandátu poslanca 

2/2020 – zloženie sľubu nového poslanca 

3/2020 – voľba člena mandátovej komisie 

4/2020 – delegovanie člena do Rady školy pri ZŠ na ul. Lipová 

5/2020 – odvolanie člena z komisie výstavby a ŽP 

6/2020 – voľba člena Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov  

                mesta a zamestnancov mesta 

7/2020 – voľba zapisovateľky komisie výstavby a ŽP 

8/2020 – voľba zapisovateľky finančnej komisie 

9/2020 – prenájom pozemku pod garážou 

10/2020 – obstarávanie zmien a doplnku č. 2 Územného plánu mesta Rajec 

 

 

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

Primátor mesta určil za overovateľov Martina Matejku a Lumíra Kardoša. Za 

zapisovateľku určil Alenu Uríkovú. 

 

2. Uprázdnenie mandátu poslanca 

V zmysle § 25 ods. 2 písmena c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení sa poslanec za volebný obvod 03, Ing. Gustáv Mucha, písomne vzdal poslaneckého 

mandátu.  

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ak zanikol mandát poslanca mestského 

zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov 

vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. 

  

Podľa zápisnice Mestskej volebnej komisie v Rajci o výsledku volieb do orgánov samosprávy 

miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, náhradníkom do mestského zastupiteľstva za 

volebný obvod 03 sa stal Vladimír Dubec. 

Na základe týchto skutočností vyzval primátor mesta p. Vladimíra Dubca,  ktorý získal 

najvyšší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát, aby sa vyjadril 

k prijatiu poslaneckého mandátu. Náhradník Vladimír Dubec neprijal poslanecký mandát, čo 

potvrdil čestným vyhlásením dňa 13.01.2020. 

 

Najskôr musí mestské zastupiteľstvo skonštatovať, že sa Ing. Gustáv Mucha písomne vzdal 

poslaneckého mandátu. Následne MZ zoberie na vedomie uprázdnenie mandátu. 

Taktiež mestské zastupiteľstvo zoberie na vedomie odmietnutie poslaneckého mandátu p. 

Vladimíra Dubca a vyhlási nastúpenie náhradníka – p. Vladimíra Rybára. 

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

 

 

Mestské zastupiteľstvo 
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I. konštatuje, 

že Ing. Gustáv Mucha sa dňa 31.12.2019 písomne vzdal poslaneckého mandátu. 

II. berie na vedomie 

1. uprázdnenie mandátu poslanca MZ v Rajci Ing. Gustáva Muchu, zvoleného vo 

volebnom obvode 03. 

2. čestné vyhlásenie p. Vladimíra Dubca o neprijatí poslaneckého mandátu. 

 

III.  vyhlasuje 

nastúpenie náhradníka Vladimíra Rybára za poslanca MZ vo volebnom obvode 03. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Matejka, JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková 

  

 

3. Sľub poslanca MZ 

Na rokovanie mestského zastupiteľstva bol pozvaný náhradník za poslanca, p. Vladimír 

Rybár. 

P. Vladimír Rybár zložil sľub poslanca mestského zastupiteľstva do rúk primátora mesta, 

čo potvrdil svojím podpisom. Následne mu primátor mesta odovzdal Osvedčenie o zvolení za 

poslanca MZ. P. Rybár taktiež podpísal Čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcií. 

Po zložení sľubu poslanca p. Vladimírom Rybárom sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 

12 poslancov. 

 

4. Overenie zloženia sľubu poslanca a správa mandátovej komisie 

Mandátová a volebná komisia overil zloženie sľubu poslanca Vladimíra Rybára a taktiež 

ním podpísané čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcií. Potvrdili, že p. Vladimír Rybár 

zložil zákonom predpísaný sľub a taktiež podpísal Čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti 

funkcií. 

Následne primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že 

1. zvolený poslanec Mestského zastupiteľstva v Rajci, Vladimír Rybár zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 

2. zvolený poslanec Mestského zastupiteľstva v Rajci, Vladimír Rybár podpísal čestné 

prehlásenie o tom, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca 

mestského zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v platnom znení. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Matejka, JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková, 

p. Rybár 
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5. Doplnenie mandátovej a volebnej komisie 

Vzhľadom k tomu, že Ing. Gustáv Mucha bol uznesením MZ č. 110/2018 zo dňa 

10.12.2018 zvolený do mandátovej komisie, uznesením č. 111/2018 bol zvolený do volebnej 

komisie, uprázdnením poslaneckého mandátu je potrebné Ing. Muchu z týchto komisií 

odvolať a zvoliť nového člena. 

Mandátová komisia má za úlohu overiť doklady o zložení sľubu poslanca  a zistiť, či 

nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca, a to na základe predloženého a 

vlastnoručne podpísaného čestného vyhlásenia a podať o výsledku svojich zistení správu 

zasadnutiu MZ. Volebná komisia dohliada na priebeh voľby členov MR a členov komisií. V 

prípade tajného hlasovania vykonáva sčítanie hlasov a podáva správu MZ o výsledku volieb. 

Primátor mesta navrhol doplniť túto mandátovú a volebnú komisiu o p. Vladimíra Rybára. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. odvoláva 

Ing. Gustáva Muchu z členstva: 

1. v mandátovej komisii, do ktorej bol zvolený uznesením MZ č. 110/2018 dňa 

10.12.2018 

2. vo volebnej komisii, do ktorej bol zvolený uznesením MZ č. 111/2018 dňa 10.12.2018 

 

II. volí 

1. Vladimíra Rybára za člena mandátovej komisie v zmysle uznesenia MZ č. 110/2018 

zo dňa 10.12.2018 

2. Vladimíra Rybára za člena volebnej komisie v zmysle uznesenia MZ č. 111/2018 zo 

dňa 10.12.2018. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Matejka, JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková, 

p. Rybár 

  

 

6. Doplnenie Rady školy pri ZŠ na ul. Lipová 

Uznesením č. 13/2016 zo dňa 25.2.2016 bol do Rady školy pri ZŠ na ul. Lipová 

v Rajci delegovaný Ing. Gustáv Mucha ako zástupca zriaďovateľa. Uprázdnením 

poslaneckého mandátu po Ing. Gustávovi Muchovi je potrebné delegovať nového člena do 

Rady školy pri ZŠ na ul. Lipová ako zástupcu zriaďovateľa. Primátor mesta navrhol 

delegovať do rady školy p. Vladimíra Rybára. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. odvoláva 

Ing. Gustáva Muchu z členstva Rady školy pri ZŠ na ul. L ipová ako zástupcu zriaďovateľa. 

II. Deleguje 

Vladimíra Rybára za člena Rady školy pri ZŠ na ul. Lipová ako zástupcu zriaďovateľa. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Matejka, JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková, 

p. Rybár 

  

 
7. Odvolanie člena komisie výstavby a životného prostredia 

Ing. Gustáv Mucha bol členom komisie výstavby a životného prostredia, je potrebné ho 

z tejto komisie odvolať. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. odvoláva 

Ing. Gustáva Muchu z členstva v komisii výstavby a životného prostredia. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Matejka, JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková, 

p. Rybár 

  

 

8. Doplnenie Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov 

mesta a zamestnancov mesta 

Ing. Gustáv Mucha bol členom Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej 

činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta, je potrebné doplniť túto komisiu o nového 

člena. Primátor navrhol zvoliť do tejto komisie p. Vladimíra Rybára. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. odvoláva 

Ing. Gustáva Muchu z členstva v Komisii na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti 

orgánov mesta a zamestnancov mesta. 

 

II. volí 

Vladimíra Rybára za člena Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti 

orgánov mesta a zamestnancov mesta. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Matejka, JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková, 
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p. Rybár 

 

9. Zmena zapisovateľky komisie výstavby a životného prostredia 

Uznesením MZ č. 115/2018 zo dňa 10.12.2018 bola do funkcie zapisovateľky komisie 

výstavby a životného prostredia zvolená Bc. Júlia Tomčíková. Vzhľadom k tomu, že Bc. 

Tomčíková požiadala o uvoľnenie z tejto funkcie, primátor navrhol za zapisovateľku tejto 

komisie zvoliť Ing. Ivanu Bahledovú, vedúcu odd. výstavby a ŽP. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. odvoláva 

Bc. Júliu Tomčíkovú z funkcie zapisovateľky komisie výstavby a životného prostredia. 

II. volí 

Ing. Ivanu Bahledovú za zapisovateľku komisie výstavby a životného prostredia 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Matejka, JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková, 

p. Rybár 

  

 

10. Zmena zapisovateľky finančnej komisie 

Uznesením MZ č. 114/2018 zo dňa 10.12.2018 bola do funkcie zapisovateľky finančnej 

komisie menovaná Tatiana Záborská. Skončením pracovného pomeru p. Tatiany Záborskej je 

potrebné zvoliť novú zapisovateľku. Vzhľadom k tomu, že momentálne je poverená vedením 

finančného oddelenia p. Ivana Zbýňovcová do uskutočnenia výberového konania, primátor ju 

navrhol menovať aj do funkcie zapisovateľky finančnej komisie. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. odvoláva 

Tatianu Záborskú z funkcie zapisovateľka finančnej komisie 

 

II. volí 

Ivanu Zbýňovcovú za zapisovateľku finančnej komisie. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Matejka, JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková, 

p. Rybár 
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11. Nájom pozemku pod garážou záchrannej zdravotnej služby  - RZP a.s. Trenčín 

Ing. Bahledová, ved.odd. výstavby a ŽP informovala poslancov, že uznesením MZ č. 88/2019 

zo dňa 12.12.2019 bola schválená prebytočnosť majetku mesta, a to pozemok KNC parcela č. 

1101/1, resp. jej časť o výmere 20 m2 za účelom užívanie pozemku pod stavbou garáže 

vozidiel záchrannej zdravotnej služby spoločnosti RZP, a.s., Trenčín. Zámer prenechania 

pozemku do nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta, webovej stránke mesta 

a ústrednom portáli verejnej správy. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie 

stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 23.01.2020, ktorá odporučila 

nájom pozemku KNC parcela č. 1101/1 o výmere 20 m2 pod stavbou garáže pre vozidlá 

záchrannej zdravotnej služby pre nového nájomcu RZP, a.s. Trenčín za podmienok: cena 

nájmu 3,63 €/m2/rok, doba neurčitá a ukončenie zmluvného vzťahu s odstupujúcim 

nájomcom Falck Záchranná, a.s. Košice. 

 

II. Schvaľuje 

v súlade s uznesením MZ v Rajci č. 88/2019 zo dňa 12.12.2019 prenechanie časti pozemku 

o výmere 20 m2 KNC parcely č. 1101/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o celkovej výmere 4515 m2 zapísané na LV č. 1500 v k.ú. Rajec vlastníka Mesto Rajec do 

nájmu spoločnosti RZP, a.s. Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO: 36 331 023 za 

podmienok: 

a) Účel nájmu: užívania pozemku pod stavbou garáže pre vozidlá záchrannej zdravotnej 

služby 

b) Cena nájmu: 3,63 €/m2/rok + každoročná miera inflácie 

c) Doba nájmu: neurčitá 

V zmysle ustanovení § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, ž 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 pozemku pod stavbou garáže pre záchranné vozidlá. 

 

III. Konštatuje, 

Že zámer prenechania časti pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta, 

webovej stránke mesta a na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk od 

14.01.2020. 

 

IV. Schvaľuje 

V nadväznosti na prijaté uznesenie MZ v Rajci č. 88/2019 zo dňa 12.12.2019 ukončenie 

Zmluvy o nájme pozemku pod garáž č. 2013/93 zo dňa 29.11.2013 uzavretú  medzi 

prenajímateľom: Mesto Rajec a nájomcom: Falck Záchranná, a.s. Košice, IČO: 35 900 130 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

http://www.slovensko.sk/
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Matejka, JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková, 

p. Rybár 

12. Podanie žiadosti o dotáciu na obstaranie Zmien a doplnku č. 2 Územného plánu 

mesta Rajec 

Informáciu o zámere podania žiadosti o dotáciu na obstaranie Zmien a doplku č. 2 

Územného plánu mesta Rajec predniesla poslancom Ing. Bahledová. 

Uznesením MZ v Rajci č. 46/2019 zo dňa 23.5.2019 bolo schválené začatie obstarania Zmien 

a doplnku č. 2 Územného plánu mesta Rajec. V súčasnosti prebieha spracovanie návrhu 

zmien a doplnku č. 2 zo strany spracovateľa a vzájomné konzultácie s mestom Rajec. 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytuje možnosť žiadať formou dotácie o finančné 

prostriedky na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Dotácia sa poskytuje v súlade 

so zákonom č. 226/2011 Z.z. o poskytnutí dotácií na spracovanie územnoplánovacích 

dokumentácií. Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné podať v termíne do 28. februára 

2020. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. súhlasí, 

že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky 

č. 2 Územného plánu mesta Rajec, potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí 

dotácie s Ministerstvom dopravy, výstavby Slovenskej republiky a Mestom Rajec. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Matejka, JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková, 

p. Rybár 

  

 

Týmto bodom bolo ukončené mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Primátor poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 16.21 h ukončil. 

 

 

 

 

Ing. Milan   L i p k a 

                      primátor mesta 

 

 

 

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

                                prednosta MsÚ 

 

 

Overovatelia:  Martin Matejka 

  Lumír Kardoš 
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Zapisovateľka: Alena Uríková 


