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Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 27. februára 2020 

 

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 prevod vlastníctva pozemkov pod garážami na ul. Športovej 

3. Žiadosť o nájom nebytového priestoru č. 9-22 v budove polikliniky s.č. 200 na ul. 

Hollého 

4. Žiadosť o usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkov formou zámeny 

5. Zrušenie uznesenia č. 101/2008 

6. Nájomný bytový dom 33 b.j. na ul. Hollého 179 – kúpna zmluva, záložné zmluvy 

7. Zriadenie práva prechodu, prejazdu a práva uloženie podzemného vedenia na 

pozemku KNC parcela č. 1103/4 

8. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Vodozádržné 

opatrenie v meste Rajec“, zabezpečenie spolufinancovania projektu 

9. Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe 

a výške úhrad za tieto služby v meste Rajec 

10. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

11. Návrh Dodatku č. 1 k 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 

12. Určenie počtu členov do Rady školy pri ZŠ, ZUŠ, MŠ a delegovanie členov za 

zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ, ZUŠ, MŠ 

13. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- € 

14. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2020 

15. Návrh Zásad a financovania Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov 

a slávností na území mesta Rajec 

16. Dodatok č. 1 k Smernici určení cien, postupu a podmienok za krátkodobý nájom 

nebytových priestorov a hnuteľného majetku v Meste Rajec 

17. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2019 

18. Prehľad plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec 

19. Správa hlavnej kontrolórky mesta Rajec o kontrolnej činnosti za rok 2019 

20. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 

12.12.2019 do 27.2.2020 

21. Vyhodnotenie interpelácií z 12.12.2019 

22. Interpelácie 

23. Diskusia 

24. Rôzne 

a) Termíny riadnych zasadnutí MZ 

b) Termíny rozborov hospodárenia 

c) Odmena hl. kontrolórke mesta 
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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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková 

  

 

Schválené uznesenia: 

11/2020 – prevod vlastníctva pozemkov pod garážami – Viktor Hajster 

12/2020 – nájom nebytového priestoru č. 9-22 v budove Polikliniky Rajec 

13/2020 – zrušenie uznesenia č. 81/2019 

14/2020 – usporiadanie vlastníckych vzťahov formou zámeny 

15/2020 – zrušenie uznesenia 101/2008 

16/2020 – kúpna zmluva – BD 33 b.j. 

17/2020 – záložné právo – ŠFRB pre BD 33 b.j. 

18/2020 – záložné právo pre MDaV pre BD 33 b.j. 

19/2020 – zriadenie vecného bremena na p.č. 1103/4 

20/2020 – žiadosť o NFP „Vodozádržné opatrenie v meste Rajec“ 

21/2020 – VZN č. 1/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto  

      služby v meste Rajec 

22/2020 – rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením – r. 2019 

23/2020 – rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením – r. 2020 

24/2020 – Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2019 

25/2020 – určenie počtu členov do Rady školy pri ZŠ, ZUŠ a MŠ 

26/2020 – vyradenie majetku nad 1000,- € 

27/2020 – ekonomicky oprávnené náklady DV na rok 2020 

28/2020 – Zásady a financovanie ZPOZ  

29/2020 – Dodatok č. 1 k Smernici o určení cien, postupu a podmienok za krátkodobý nájom  

     nebytových priestorov a hnuteľného majetku v Meste Rajec 

30/2020 – Správa o činnosti MsP za rok 2019 

31/2020 – Prehľad plnenia uznesení MZ Rajec 

32/2020 – správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta za rok 2019 

33/2020 – správa o výsledku kontrol hl. kontrolórky 

34/2020 - termíny riadnych zasadnutí MZ 

35/2020 – termíny rozborov 

36/2020 – odmena hl. kontrolórke mesta 

 

R o k o v a n i e : 

 

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

Primátor mesta určil za overovateľov zápisnice Jána Pekaru a Martu Repková. Za 

zapisovateľku určuje Alenu Uríkovú. 

 

2. Žiadosť o prevod vlastníctva pozemkov pod garážami na ul. Športovej 

Žiadosť o prevod vlastníctva predniesla poslancom Ing. Ivana Bahledová, ved. odd. 

výstavby a ŽP. Komisia výstavby a životného prostredia predmetný zámer prevodu 

prerokovala a odporúča schváliť prevod pozemkov KNC parcela č. 1104/197, KNC parcela č. 

1104/198 s uplatnením § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí kúpou do 

vlastníctva Viktora Hajstra za cenu 20,- €/m2. 

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

1. berie na vedomie 

stanovisko (Uznesenie č. 03/2020) Komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 

17.2.2020, ktorá odporučila schváliť prevod pozemkov KNC parcela č. 1104/197, KNC 

parcela č. 1104/198 kúpou do vlastníctva Viktora Hajstra, bytom Nerudova 948/1 Rajec za 

cenu 20,- €/m2 s uplatnením ustanovenia § 9a, ods. 8, pís. e/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí. 

2. schvaľuje 

v súlade s uznesením MZ v Rajci č. 90/2019 zo dňa 12.12.2019 prevod pozemkov: 

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

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

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 kúpou do vlastníctva Viktora Hajstra, bytom Nerudova 948/1, 015 

01 Rajec za cenu 20,- €/m2 s uplatnením ustanovenia §9a, ods. 8, pís. e/ zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je 

daný, že pozemky sa nachádzajú pod existujúcimi stavbami garáží vo vlastníctve žiadateľa, 

žiadateľ má zámer stavby skolaudovať a zapísať do katastra nehnuteľností a naďalej užívať. 

3. Konštatuje, 

že zámer prevodu pozemkov je zverejnený na úradnej tabuli mesta, webovej stránke mesta 

a na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk od 10.2.2020. 

4. ukladá 

žiadateľovi, aby uhradil náklady spojené s prevodom pozemkov a to najmä poplatok za vklad 

do katastra nehnuteľností. 

 

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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková 

  

 

Počas rokovania o 16.09 h prišiel JUDr. 

Gelatka - počet poslancov 12.  

 

3. Žiadosť o nájom nebytového priestoru č. 9-22 v budove polikliniky s.č. 200 na ul. 

Hollého 

Žiadosť spoločnosti DENTAL PREVENT, s.r.o. predniesla poslancom Ing. Ivana 

Bahledová. Zámer prenechania nebytového priestoru č. 9-22 bol prerokovaný na zasadnutí 

komisie výstavby a ŽP, ktorá odporučila schváliť prebytočnosť majetku a spôsob jeho 

prenechania do nájmu. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

1. Berie na vedomie 

http://www.slovensko.sk/
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Žiadosť spoločnosti DENTAL PREVENT, s.r.o. v zastúpení konateľkou MUDr. Zuzanou 

Chovancovou, IČO: 46 735 305, Hollého 200, 015 01 Rajec vo veci prenájmu nebytového 

priestoru č. 9-22 nachádzajúceho sa v budove polikliniky s.č. 200 na ul. Hollého v Rajci za 

účelom zabezpečenia prevádzky stomatologickej ambulancie. 

2. Berie na vedomie 

stanovisko (Uznesenie č. 04/2020) Komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 

17.2.2020, ktorá odporučila schváliť prebytočnosť majetku, spôsob jeho prenechania do 

nájmu v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa v prospech spoločnosti DENTAL PREVENT, 

s.r.o. za podmienok: cena nájmu 27,86 €/rok + každoročne zvyšovanie o mieru inflácie, doba 

neurčitá. 

3. Schvaľuje 

prebytočnosť majetku mesta a to: nebytového priestoru č. 9-22 o úžitkovej ploche 11,50 m2, 

pozostávajúceho z jednej miestnosti so samostatným vstupom zo spoločnej chodby, oproti 

schodisku, ktorý sa nachádza na 1. poschodí v budove súp. č. 200 (budova Polikliniky – 

staršia časť) na ul. Hollého evidovaného na liste vlastníctva č. 2410 pre k.ú. Rajec, kde pod B 

14 je vedený ako vlastník Mesto Rajec v podiele 1/1. 

4. Schvaľuje 

a) spôsob prenechania nebytového priestoru do nájmu: nebytový priestor č. 9-22 

o úžitkovej ploche 11,50 m2 formou uplatnenia § 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 nebytový priestor je v súčasnosti voľný, nik oň 

neprejavil záujem. Prenechaním NP do nájmu spoločnosti DENTAL PREVENT, s.r.o. 

Hollého 200, 015 01 Rajec, IČO: 46 735 305 sa prispeje ku skvalitneniu poskytovania 

stomatologických služieb prevádzkovaných spoločnosťou. Nebytový priestor bude 

využívaný ako sklad a šatne spoločnosti. 

b) podmienky prenechania nebytového priestoru do nájmu: 

Cenu nájmu: 27,86 €/m2/rok + každoročne zvyšovanie o mieru inflácie 

Doba: neurčitá 

5. Ukladá 

zverejniť zámer prenechania nebytového priestoru 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. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 

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

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

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková 

 JUDr. Gelatka 

 

4. Žiadosť o usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkov formou zámeny 

Tento bod programu predniesla poslancom Ing. Ivana Bahledová. Jedná sa o doplnenie 

žiadosti a prehodnotenie uznesenia č. 81/2019 zo dňa 3.10.2019.  

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

1. Berie na vedomie 
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stanovisko (Uznesenie č. 07/2020) Komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 

17.2.2020, ktorá odporučila zrušiť prijaté uznesenie č. 81/2019 zo dňa 3.10.2019, prijať nové 

uznesenie, ktorým sa schváli prebytočnosť pozemku KNC parcela č. 935/3 vo vlastníctve 

mesta, schváli sa usporiadanie pozemku pod chodníkom na ul. Bystrickej KNC parcela č. 

939/1 zámenou za pozemok KNC parcela č. 935/3 ako náhradného pozemku v zmysle § 2 

ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. s uplatnením §9a, ods. 8 pís. e/ zákona 138/1991 o majetku 

obcí. 

 

2. Ruší 

uznesenie MZ č. 81/2019 zo dňa 3.októbra 2019 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 

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

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

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková 

 Ing. Žideková 

 

Následne primátor predniesol ďalší návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

1. Berie na vedomie 

žiadosť zo dňa 3.2.2020 zaevidovanú pod č. 551/2020 JUDr. Anny Kecerovej Veselej vo veci 

doplnenia podanej žiadosti o usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom zo dňa 

20.6.2019 a prehodnotenie schváleného uznesenia MZ č. 81/2019. 

2. Berie na vedomie 

stanovisko (Uznesenie č. 07/2020) Komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 

17.2.2020, ktorá odporučila zrušiť prijaté uznesenie č. 81/2019 zo dňa 3.10.2019, prijať nové 

uznesenie, ktorým sa schváli prebytočnosť pozemku KNC parcela č. 935/3 vo vlastníctve 

mesta, schváli sa usporiadanie pozemku pod chodníkom na ul. Bystrickej KNC parcela č. 

939/1 zámenou za pozemok KNC parcela č. 935/3 ako náhradného pozemku v zmysle § 2 

ods. 1 zákona č. 66/2009 s uplatnením §9a, ods. 8 pís. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

3. Schvaľuje 

a) prebytočnosť pozemku: KNC parcela č. 935/3, druh pozemku orná pôda o výmere 92 

m2 evidovaného na LV č. 1500 vo vlastníctve mesta Rajec 
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b) zámer zámeny pozemkov, v rámci ktorej Mesto prevedie pozemok KNC parcelné 

číslo 935/3, druh pozemku orná pôda o výmere 92 m2, v katastrálnom území a obci 

Rajec, v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec, evidovaný na LV č. 1500 pre k.ú. Rajec, 

do vlastníctva JUDr. Anne Kecerovej Veselej, nar. ..................., bytom ....................., 

Rajec, ako náhradný pozemok zámenou za pozemok KNC parcelné č. 939/1, druh 

pozemku orná pôda o výmere 135 m2, v katastrálnom území Rajec, ktorý je zastavaný 

stavbou verejnej komunikácie vo vlastníctve mesta (časť chodníka na ul. Bystrická) 

v celosti vo vlastníctve JUDr. Anny Kecerovej Veselej, nar. ......................., bytom 

....................., Rajec, evidovaný na LV č. 1534 pre k.ú. Rajec, podľa ustanovenia §9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je vymedzený ustanovením § 2 ods. 1 

zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní 

pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, podľa 

ktorého „obec alebo vyšší územný celok, ktorý sa stal podľa osobitných predpisov 

(zák. 138/1991 Zb.) vlastníkom stavby prechodom z vlastníctva štátu bez 

majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k pozemkom, môže poskytnúť zámennou 

zmluvou vlastníkovi pozemku pod stavbou náhradný pozemok, ktorý je v jeho 

vlastníctve. Náhradný pozemok v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu, ako 

bol pôvodne pozemok pred zastavaním, poskytne vlastník stavby v tom istom 

katastrálnom území.“ 

 

 

 

4. Ukladá 

Zverejniť zámer zámeny pozemkov KNC parcela č. 935/3 a parcela č. 939/1 z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 8 pís. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 

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

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

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková 

 Ing. Žideková 

 

5. Zrušenie uznesenia č. 101/2008 

Návrh na zrušenie uznesenia č. 101/2008 predniesla poslancom Ing. Ivana Bahledová. 

Komisia výstavby a životného prostredia tento návrh na zrušenie uznesenia prerokovala 

a odporúča MZ toto uznesenie zrušiť. 

V diskusii sa Ing. Žideková spýtala, či zrušením uznesenia si Ing. Kecer už nebude nárokovať 

na náhradný pozemok. Primátor odpovedal, že návrh na zrušenie uznesenia bolo prerokované 

s Ing. Kecerom, ktorý súhlasil so zrušením uznesenia. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

1. Berie na vedomie 

stanovisko Ing. Juraja Kecera, bytom ........................... Rajec zo dňa 28.11.2019 k plneniu 

uznesenia MZ č. 101/2008 zo dňa 25.9.2008, v ktorom navrhuje uvedené uznesenie v plnom 

rozsahu zrušiť. 
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2. Berie na vedomie 

stanovisko (Uznesenie č. 08/2020) Komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 

17.2.2020, ktorá odporučila uznesenie MZ č. 101/2008 zo dňa 25.09.2008 zrušiť. 

3. Ruší 

uznesenie MZ č. 101/2008 zo dňa 25.09.2008. 

 

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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

  

 

6. Nájomný bytový dom 33 b.j. na ul. Hollého 179 – kúpna zmluva, záložné zmluvy 

Návrh kúpy nájomného bytového domu 33 b.j. na ul. Hollého 179 v Rajci predniesla 

poslancom Ing. Ivana Bahledová. Komisia výstavby a životného prostredia na zasadnutí 

17.2.2020 prerokovala predmetný bod rokovania MZ a odporúča MZ schváliť kúpu 

nájomného bytového domu s 33 bytovými jednotkami na ul. Hollého 179 v Rajci. 

Ing. Bahledová taktiež oboznámila poslancov so záložnými zmluvami v prospech ŠFRB 

a v prospech MDaV SR. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor uviedol, že budú prednesené tri 

návrhy na uznesenie, o každom návrhu sa bude hlasovať zvlášť. 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie 

stanovisko (Uznesenie č. 11/2020) Komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 

17.02.2020, v ktorom odporučila kúpu nájomného bytového domu s 33 bytovými jednotkami 

bežného štandardu na Ul. Hollého 179, Rajec a poverenie primátora mesta podpísaním kúpnej 

zmluvy. 

 

II. Schvaľuje  

kúpu nájomného bytového domu  súpisné číslo 179, ktorý je postavený na pozemku KNC 

parcelné č. 1103/6 zastavaná plocha a nádvorie, na ulici Hollého, v katastrálnom území 

Rajec, v ktorom sa nachádza 33  nájomných bytov bežného štandardu, so všetkými právami 

a povinnosťami k predmetu prevodu sa vzťahujúcimi, so všetkým zákonným príslušenstvom, 

do vlastníctva Mesta Rajec, so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575,  od 

predávajúceho Ing. Viliam Čech, K Surdoku 7668/9, 080 01  Prešov, SR, IČO: 34 347 470, 

za celkovú kúpnu cenu vo výške 1 527 000,00 Eur vrátane DPH (slovom: jeden milión 

päťsto dvadsať sedemtisíc Eur), ktorá pozostáva z ceny bez DPH: 1 272 500,- Eur a DPH 

20%: 254 500,- Eur, v nadväznosti na   Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov č. 

ZML 2017/168, ktorá bola uzavretá dňa 07.09.2017 medzi Ing. Viliamom Čechom, IČO 

34 347 470 ako budúcim predávajúcim a Mestom Rajec ako budúcim kupujúcim, v súlade 

s Uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Rajec č. 55/2017 zo dňa  

17. augusta 2017 a výsledkom verejného obstarávania vyhláseného dňa 23.06.2017 vo 

Vestníku verejného obstarávania č. 124/2017, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.02.2018 

schváleného Uznesením MZ č. 3/2018 zo dňa 15. februára 2018 a Dodatku č. 2 zo dňa 

23.08.2019, schváleného Uznesením MZ č. 65/2019 zo dňa 14.08.2019. 

Mesto Rajec  sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tak, že: 
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a) časť kúpnej ceny vo výške 916 200,00 Eur (slovom: deväťstošestnásťtisícdvesto Eur) 

zaplatí predávajúcemu z finančných prostriedkov získaných z úveru na základe Zmluvy o 

úvere číslo 500/241/2018 uzavretej dňa  04.06.2018 medzi veriteľom: Štátny fond rozvoja 

bývania, IČO 31749542 a dlžníkom: Mesto Rajec, po splnení podmienok stanovených 

ZoŠFRB ako aj podmienok uvedených v odseku 4. 3., 7. 2. a 9. 10 Zmluvy o úvere č. 

500/241/2018, na základe faktúry vystavenej predávajúcim.  

b) časť kúpnej ceny spolu vo výške 610 800,00 Eur (slovom: deväťstošestnásťtisícosemsto 

Eur) zaplatí predávajúcemu  z finančných prostriedkov získaných zo štátneho rozpočtu 

formou dotácie podľa zákona č. 433/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 

bývaní v znení neskorších predpisov,  podľa § 10 ods. 8 zákona na účel obstarania 

nájomných bytov podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona, špecifikovaných v článku 2 tejto zmluvy, 

na základe Zmluvy č. 0039-PRB/2018 uzavretej dňa 15. júna 2018 medzi poskytovateľom: 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a žiadateľom: Mesto Rajec, z 

rozpočtovej kapitoly ministerstva, po splnení zmluvne dohodnutých podmienok podľa 

dohodnutej výšky kúpnej ceny. Dotáciu poskytne ministerstvo prostredníctvom miestne 

príslušného okresného úradu v sídle kraja formou bezhotovostnej úhrady faktúry vystavenej 

predávajúcim stavby pre žiadateľa.   

 

III. Poveruje 

primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy.  

 

 

 

 

 

 

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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie 

stanovisko (Uznesenie č. 12/2020) Komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 

17.02.2020, ktorá odporučila schválenie zriadenia záložného práva na nájomný bytový dom 

na Ul. Hollého 179, Rajec, na pozemok KNC parcela č. 1103/6 a pozemok KNC parcela č. 

1103/7 vo vlastníctve Mesta Rajec v prospech ŠFRB a vydanie súhlasu s prechodom 

a prejazdom k nájomnému bytovému domu s.č. 179 cez parcelu KNC č. 1103/1. 

 

II. Schvaľuje 

zriadenie záložného práva na zabezpečenie  pohľadávky záložného veriteľa  Štátny fond 

rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31 749 542 v zmysle zmluvy 

č. 500/241/2018 (naše číslo ZML 2018/191) podpísanej dňa 04.06.2018 k predmetu zálohu:  

a) nehnuteľnosti - nájomný bytový dom súpisné číslo 179 s príslušenstvom, ktorý je 

postavený na pozemku KNC parcelné č. 1103/6 zastavaná plocha a nádvorie, 

v katastrálnom území Rajec, na ulici Hollého, v ktorom sa nachádza 33 nájomných 

bytov,  
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b) pozemku KN C parcela č. 1103/6, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 654 m
2
 evidovanej na LV č. 1500 pre k. ú. Rajec. 

c) pozemku KN C parcela č. 1103/7, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 521 m
2
 pre k. ú. Rajec. 

 

III. Súhlasí 

s využívaním pozemku  parcely KN C č. 1103/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 6434 m2,  v katastrálnom území a obci Rajec, evidovaného v katastri nehnuteľností 

na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore,  na liste vlastníctva číslo  4064 pre k. ú. 

Rajec, v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec,  na účel prechodu a prejazdu k nájomnému 

bytovému domu  súpisné číslo 179, ktorý je postavený na pozemku KN C parcelné č. 1103/6 

na ulici Hollého v katastrálnom území Rajec, v prospech  nájomcov bytov, ktoré sa 

v nájomnom bytovom dome nachádzajú a osôb, ktoré  budú byty spolu nájomcom oprávnené 

užívať a navštevovať.  

 

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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

  

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie 

stanovisko (Uznesenie č. 13/2020) Komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 

17.02.2020, ktorá odporučila schválenie zriadenia záložného práva v prospech MDaV SR, na 

zachovanie nájomného charakteru bytov, na nájomný bytový dom na Ul. Hollého 179, Rajec. 

 

II.  Schvaľuje 

zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky (zachovanie nájomného charakteru 

bytov) záložného veriteľa Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie 

slobody 6, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30 416 094, v zmysle zmluvy č. 0039-PRB/2018 (naše 

číslo ZML 2018/196) uzavretej dňa 15. júna 2018 k predmetu zálohu: 

a) nehnuteľnosti – nájomnému bytovému domu súpisné číslo 179, ktorý je postavený na 

pozemku KNC parcelné č. 1103/6 zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území 

Rajec, na ulici Hollého, v ktorom sa nachádza 33 nájomných bytov,  

b) pozemku KN C parcela č. 1103/6, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 654 m
2
 evidovanej na LV č. 1500 pre k.ú. 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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 
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7. Zriadenie práva prechodu, prejazdu a práva uloženie podzemného vedenia na 

pozemku KNC parcela č. 1103/4 

Návrh a zriadenie vecného bremena predniesla poslancom Ing. Ivana Bahledová. 

Komisia výstavby a životného prostredia na svojom zasadnutí dňa 17.2.2020 prerokovala 

zriadenie vecného bremena a odporúča ho MZ schváliť. 

V diskusii Ing. Pekara uviedol, že vníma pozitívne dohodu s vlastníkmi pozemku – p. 

Betinskej a p. Kľuchu, ktorí boli ochotní pristúpiť na zriadenie vecného bremena bezodplatne. 

P. Kardoš sa spýtal k vykonávaniu zimnej údržby v tejto lokalite, na čo primátor odpovedal, 

že zimná údržba sa tam bude vykonávať každoročne tak, ako aj doteraz. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie 

stanovisko (Uznesenie č. 14/2020) Komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 

17.02.2020, v ktorom odporučila schválenie uzavretia Zmluvy o zriadení vecného 

bremena, ktorým bude zaťažená parcela KNC č. 1103/4 uložením a umiestnením 

inžinierskych sietí, bezodplatne, na dobu neurčitú a uzavretie Zmluvy o zriadení 

vecného bremena, ktorým bude zaťažená parcela KNC č. 1103/4 v rozsahu v práve 

vstupu, prechodu, prejazdu cez zaťaženú parcelu v prospech Mesta Rajec - vlastníka 

priľahlých nehnuteľností a pozemkov, bezodplatne, na dobu neurčitú. 

 

 

 

 

 

II. Schvaľuje  

uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorou vlastníci pozemku KNC parcely č. 

1103/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 523 m2 v k.ú. Rajec,  

evidovaného na liste vlastníctva 4393 Betinská Jarmila, r. Kardošová, Veľká Čierna 131, 

vlastníčka v podiele o veľkosti  ½ a Klucho Jozef, r. Klucho, Fačkov č. 348,  vlastník 

v podiele o veľkosti  ½, zriadia vecné bremeno v prospech Mesta Rajec, Námestie SNP 2/2, 

015 22 Rajec, IČO: 321 575  -  osoby z práva  vecného bremena oprávnenej. Vecné bremeno 

bude obmedzovať vlastníkov pozemku CKN parcely číslo 1103/4 v kat. úz. Rajec v  rozsahu 

vymedzenom v geometrickom pláne č. 43432611-007/2020, ktorý vyhotovil dňa 22.01.2020 

Ing. Radomír Blažek – Geodetic, overil  Okresný úrad Žilina dňa 03.01.2020 pod č. G1-

115/2020, v ktorom sú zakreslené stavby vo vlastníctve Mesta Rajec: teplovodná prípojka, 

elektrická prípojka NN  stavby Nájomného bytového domu s 33 bytovými jednotkami súp. 

číslo 179 postavenej na pozemku KNC parcela č. 1103/6 v kat. úz. Rajec.  

Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne,  na dobu neurčitú.  

Obsahom vecného bremena bude povinnosť vlastníkov pozemku strpieť uloženie a 

umiestnenie inžinierskych sietí: teplovodnej prípojky,  elektrickej prípojky NN, nad a pod 

povrchom zaťaženého pozemku, strpieť obmedzenie užívania vecným bremenom zaťaženého 

pozemku aj v rozsahu ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov, strpieť vstup 

osôb a vjazd vozidiel na zaťažené pozemky, strpieť výkon terénnych úprav, úprav pôdy a jej 

porastu vykonávaných za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie stavby  prípojok, v 

ktoromkoľvek čase a ročnom období.  

Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na 

nadobúdateľa. 

 



11 
 

III. Schvaľuje  

uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorou vlastníci pozemku KNC parcely č. 

1103/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 523 m2 v k.ú. Rajec,  

evidovaného na liste vlastníctva 4393, Betinská Jarmila, r. Kardošová, Veľká Čierna 131, 

vlastníčka v podiele o veľkosti  ½ a Klucho Jozef, r. Klucho, Fačkov č. 348,  vlastník 

v podiele o veľkosti  ½, zriadia vecné bremeno v prospech Mesta Rajec, vlastníka 

nehnuteľností v katastrálnom území Rajec, : 

a) stavby nájomného bytového domu súp. č. 179 s 33 bytovými jednotkami, 

postavenej  na pozemku KNC parcela č. 1103/6 a  pozemku KNC parcelné  č. 

1103/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 654 m2, 

b) pozemkov  

KNC parcelné č. 1103/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2764 

m2,    

KNC parcelné č. 1103/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 521 

m2,  

KNC parcelné č. 1103/8,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 151 

m2,   

KNC parcelné č. 1103/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 

m2,  

ktoré vznikli odčlenením od KNC parcely č. 1103/5 evidovanej na liste vlastníctva č. 

1500 k.ú. Rajec vo vlastníctve Mesta Rajec na základe geometrického plánu č. 

43432611-248/2019 dňa 16.01.2020 Ing. Radomír Blažek – Geodetic, overený 

Okresný úrad Žilina dňa 24.02.2020 pod č, G1-77/2020.  

c) stavby Nájomného bytového domu súp. č. 202 s 67 bytovými jednotkami,  

postavenej  na pozemku KNC parcela č. 1101/3 a pozemkov: KNC parcelné č. 

1103/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 6434 m2, KNC 

parcelné č. 1103/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1566 m2 

evidovaných na liste vlastníctva č. 4064. 

 

Obsahom vecného bremena bude povinnosť vlastníkov pozemku strpieť  neobmedzené právo 

prechodu a prejazdu vozidlami, kedykoľvek, cez pozemok CKN parcelu číslo parcely č. 

1103/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 523 m2 v k. ú. Rajec,  na 

nehnuteľnosti v katastrálnom území Rajec, stavbu nájomného bytového domu súp. č. 179 

postavenú na CKN parcele číslo 1103/6, stavbu nájomného bytového domu súp. č. 202 

postavenú na pozemku CKN parc. č. 1101/3 a pozemky CKN parc. č. 1103/6, 1103/5, 1103/7, 

1103/8, 1103/9, 1101/3 a  1103/1, ktoré vlastní Mesto Rajec - osoba z vecného bremena 

oprávnená.  

Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na 

nadobúdateľa. 

Vecné bremeno sa zariaďuje bezodplatne  a na dobu neurčitú.  

 

IV. Ukladá, 

aby poplatky spojené so zriadením vecného bremena a jeho vkladom do katastra 

nehnuteľností  znášal oprávnený z vecného bremena. 

 

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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 
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Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

 

8. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Vodozádržné 

opatrenie v meste Rajec“, zabezpečenie spolufinancovania projektu 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Vodozádržné opatrenie v meste 

Rajec“ predniesla poslancom Ing. Ivana Bahledová. Projekt rieši vybudovanie odvodnenia 

areálu ZŠ na ul. Lipová Rajec. Komisia výstavby a životného prostredia prerokovala 

zapojenie sa mesta do tohto projektu a odporúča schváliť predloženie žiadosti o NFP. Po 

krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie 

stanovisko (Uznesenie č. 15/2020) Komisie výstavby a životného prostredia  zo dňa 

17.02.2020 a stanovisko (Uznesenie č. 7/2020) Finančnej komisie zo dňa 18.02.2020, 

v ktorých odporučili schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu 

Kvalita životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 20.04.2018, Kód výzvy: OPKZP- 

PO2 – SC211- 2018- 40 na realizáciu projektu: Vodozadržné opatrenie v meste Rajec, 

ktorý bude realizovaný Mestom Rajec, zabezpečenie realizácie projektu  v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo 

predstavuje maximálnu sumu 11.445,00 Eur.  

II. Schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita 

životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 20.04.2018, Kód výzvy: OPKZP- PO2 

– SC211- 2018- 40 na realizáciu projektu: Vodozadržné opatrenie v meste Rajec, 

ktorý bude realizovaný Mestom Rajec. 

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 

maximálnu sumu 11.445,00 Eur. 

 

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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

  

 

9. Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe 

a výške úhrad za tieto služby v meste Rajec 

Návrh VZN č. 1/2020 predložila Alena Uríková, vypracovala ho Mgr. Edita Ondríková, 

ktorá ho poslancom odprezentovala. 
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Tento návrh bol prerokovaný dňa 10.2.2020 na sociálno-zdravotnej komisii a následne na 

rokovaní finančnej komisie dňa 18.2.2020. Obe komisie návrh VZN po pripomienkovaní 

odporúčajú schváliť. Dôvodom na predloženie tohto VZN bola jedna z úloh v plánovaní 

sociálnych služieb, a to sociálna služba – prepravná služba. Dôvod doplnenia tohto druhu 

sociálnej služby je začlenenie cieľovej skupiny do života miestnej komunity a naplnenie 

nielen požiadaviek rodičov so zdravotne znevýhodnenými deťmi, ale aj zdravotne a sociálne 

znevýhodnených občanov alebo osamelo žijúcich seniorov a pod. Podrobnejšie informácie 

obsahuje Dôvodová správa k navrhovanému VZN. 

Primátor uviedol, že zavedenie sociálneho taxíka je dobrá vec a mesto urobilo maximum 

v príprave tohto VZN v spolupráci so Slovenským červeným krížom. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 

tieto služby v meste 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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

  

 

10. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením predložila poslancom Ivana 

Zbýňovcová. Finančná komisia tieto rozpočtové opatrenia prerokovala a odporúča ich MZ 

zobrať na vedomie. 

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

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 60/2019 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej školy 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 61/2019 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky 

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 62/2019 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta 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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 



14 
 

I. berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 2/2020 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej školy 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 3/2020 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta 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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

  

 

11. Návrh Dodatku č. 1 k 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 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2019 predniesla poslancom Ivana Zbýňovcová. 

Finančná komisia tento návrh prerokovala a odporúča ho MZ na schválenie. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku na žiaka ZŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta 

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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

  

 

12. Určenie počtu členov do Rady školy pri ZŠ, ZUŠ, MŠ a delegovanie členov za 

zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ, ZUŠ, MŠ 

Návrh na určenie počtu členov do rady škôl predniesla poslancom Ivana Zbýňovcová. 

Finančná komisia návrh počtu členov prerokovala a odporučila počty členov tak, ako je 

uvedené v návrhu na uznesenie, to znamená: 

- počet členov Rady školy pri ZŠ ul. Lipová – 11 

- počet členov Rady školy pri ZUŠ – 11 

- počet členov Rady školy pri MŠ, ul. Mudrochova – 7 

- počet členov Rady školy pri MŠ, ul. Obr. mieru – 7 

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

I. určuje 

            v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 

zabezpečení  

 

počet členov rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec – 11, v zložení  : 

 dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov 

 jeden volený zástupca ostatných zamestnancov 

 štyria volení zástupcovia rodičov žiakov 

 štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

 

počet členov rady školy pri  Základnej umeleckej škole, 1. mája 412/1, Rajec – 11, 

v zložení  : 

 dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov 

 jeden volený zástupca ostatných zamestnancov 

 štyria volení zástupcovia rodičov žiakov 

 štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

 

počet členov rady školy pri Materskej škole Mudrochova 930/10, Rajec, Materskej škole, 

Obrancov mieru 400/51, Rajec – 7, v zložení : 

 jeden volený zástupca pedagogických zamestnancov 

 jeden volený zástupca ostatných zamestnancov 

 dvaja volení zástupcovia rodičov žiakov 

 traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

 

 

 

II. deleguje 

            1.)  

            do rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec štyroch zástupcov              

            zriaďovateľa  :  

            Vladimír Rybár 

            Ján Kavec 

            Zuzana Ščasná 

       Ivana Zbýňovcová  

     

              2.) 

              do rady školy pri Základnej umeleckej  škole, 1. mája 412/1 Rajec štyroch 

              zástupcov zriaďovateľa:        

              Martin Matejka  

              Mgr. Peter Hanus 

              Anna Tordová  

              Ivana Zbýňovcová 

 

              3.) 
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              do rady školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec troch zástupcov  

              zriaďovateľa: 

              Bc. Marta Repková 

              Lumír Kardoš 

              Ivana Zbýňovcová 

 

              4.) 

              do rady školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51, Rajec troch 

              zástupcov zriaďovateľa: 

              PaedDr. Ján Mihalec  

              Martin Matejka 

              Ivana Zbýňovcová 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 

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

Matejka, Mgr. Šupka, p. Kardoš, p. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, JUDr. 

Gelatka, Bc. Repková, Ing. Žideková 

 Mgr. Augustín 

 

13. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- € 

Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- € predložila poslancom Ivana Zbýňovcová. 

Jedná sa o vyradenie detského ihriska v hodnote 1374,36 €. Hlavná kontrolórka súhlasí 

s vyradením tohto majetku, finančná komisia tento návrh prerokovala a odporúča MZ schváliť 

vyradenie tohto detského ihriska z majetku mesta. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

návrh na vyradenie majetku Mesta Rajec. 

II. schvaľuje 

Vyradenie a zlikvidovanie hmotného majetku: 

Detské ihrisko, ul. Mudrochova v sume 1374,36 € 

 

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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

  

 

14. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2020 

Predložené ekonomicky oprávnené náklady Domova vďaky predniesla poslancom 

Ivana Zbýňovcová. Finančná komisia tieto oprávnené náklady prerokovala a odporúča ich 

MZ zobrať na vedomie. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
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výšku ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2020 v Domove vďaky vo výške 895,35 

€/obyvateľa/mesiac. 

 

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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

  

 

15. Návrh Zásad a financovania Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie 

obradov a slávností na území mesta Rajec 

Návrh Zásad a financovania Zboru pre občianske záležitosti predložila poslancom 

Alena Uríková. Komisia sociálno-zdravotná ako aj komisia finančná tento návrh zásad 

prerokovala a po navrhovanej zmene v čl. 8 bod 1 ich odporúča MZ schváliť. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

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

území mesta 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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

  

 

Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor 10-minútovú prestávku (od 16.55 h do 17.05 h). 

Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 12 poslancov. 

 

16. Dodatok č. 2 k Smernici určení cien, postupu a podmienok za krátkodobý nájom 

nebytových priestorov a hnuteľného majetku v Meste Rajec 

Návrh dodatku k tejto smernici predložila poslancom Alena Uríková. Predkladaný 

dodatok bol prerokovaný finančnou komisiou, ktorá ho odporúča MZ schváliť. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Dodatok č. 2 k Smernici o určení cien, postupu a podmienok za krátkodobý nájom 

nebytových priestorov a hnuteľného majetku v Meste 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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 
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Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

 

17. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2019 

Správu o činnosti Mestskej polície za rok 2019 predniesol poslancom Ing. Rastislav 

Ťažký, poverený vedením MsP Rajec. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Mestskej polície Rajec za rok 2019. 

 

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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

  

 

18. Prehľad plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec 

Prehľad plnenia uznesení MZ predniesla poslancom hlavná kontrolórka mesta, Ing. 

Bibiana Sekáčová. 

V diskusii sa Ing. Žideková spýtala na plnenie uznesenia č. 46/2019, ktorý sa týkal obstarania 

Zmien a doplnku č. 2 Územného plánu mesta Rajec. Primátor odpovedal, že v najbližšom 

čase predložia tento dokument na pripomienkovanie verejnosti a následne budú 

zosumarizované zmeny odprezentované projektantom pre poslancov. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení č. 88 – 118/2019, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 

12.decembra 2019. 

2. Prehľad plnenia uznesení č. 1 – 10/2020, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 

30.januára 2020. 

3. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 12.decembra 2019. 

 

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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

  

 

19. Správa hlavnej kontrolórky mesta Rajec o kontrolnej činnosti za rok 2019 

Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec za rok 2019 predniesla 

poslancom Ing. Sekáčová. 

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

I. berie na vedomie 

Správu hlavnej kontrolórky mesta Rajec o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

II. konštatuje, že 

hlavná kontrolórka mesta splnila všetky povinnosti a úlohy vyplývajúce zo schválených 

plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2019 a vykonala činnosti aj nad rámec 

schválených plánov. 

 

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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

  

 

20. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie 

od 12.12.2019 do 27.2.2020 

Na zasadnutí MZ hlavná kontrolórka mesta predniesla Správu o výsledku kontrol 

uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 12.12.2019 do 27.2.2020. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 12. decembra 

2019 do 27. februára 2020. 

 

 

 

 

 

 

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. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

  

 

21. Vyhodnotenie interpelácií z 12.12.2019 

Primátor informoval poslancov, že výťažok z vianočného punču bol zaslaný mestu 

Prešov. V najbližšom čísle mesačníku Rajčan bude uvedené, koľko bolo vyzbieraných 

finančných prostriedkov. 

 

Interpelácia z 12.12.2019: 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 informoval, že mesto už v minulosti žiadalo Slovenskú správu ciest ako aj 

Dopravný inšpektorát, aby sa vyjadrili k parkovaniu na štvorprúdovej ceste na ul. Kostolnej. 

Ich stanovisko znelo, že autá môžu stáť v pravom jazdnom pruhu, týmto zákon neporušujú. 

Čo sa týka ulíc Kostolná a Partizánska – zvýšenie počtu áut prechádzajúcich cez tieto ulice, 

primátor uskutočnil stretnutie s riaditeľom Dopravného inšpektorátu a niekoľkokrát už boli 

merania rýchlosti vykonané. 

 

Interpelácia z 12.12.2019: P. Kavec uviedol, že na križovatke ulíc Kollárova 

a Partizánska parkujú autobusy a dodávky – taktiež treba túto situáciu riešiť. 

Primátor informoval, že MsP v Rajci monitoruje túto oblasť a denne ju kontroluje. 

 

Interpelácia z 12.12.2019: JUDr. Gelatka požiadal o vybudovanie zábradlia na cintoríne. 

PaedDr. Mihalec požiadal o osadenie lavičiek na cintoríne. 

Primátor uviedol, že v roku 2019 bola vypracovaná projektová dokumentácia na stavebné 

úpravy chodníka od domu smútku ku schodom na cintoríne. Táto projektová dokumentácia 

taktiež rieši osadenie lavičiek. Keď sa v máji bude prerozdeľovať zostatok financií z minulého 

roku, toto bude jedna z akcií, ktorá by sa mala v tomto roku realizovať. 

 

Interpelácia z 12.12.2019: Ing. Žideková bola oslovená občanmi vo Vojtovej, vraj tam nie 

sú kontajnery na separovaný zber.  

Primátor uviedol, že v danej oblasti sú dva kontajnery na separáciu papiera a skla. Úprava 

stanovíšť bude riešená v zmysle stratégie nakladania s odpadom. 

 

Interpelácia z 12.12.2019: 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 informoval, že mesto v januári 2020 podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na 

vybudovanie klientskeho centra. Táto výzva zatiaľ vyhodnotená nebola. Okrem tejto žiadosti 

mesto iné aktivity nevyvíjalo, stále má k dispozícii štúdiu s 5 návrhmi. Po decembrovom MZ, 

kedy poslanci rozhodli, že sa nebude v tomto zámere pokračovať, nevidí dôvod na 

zrealizovanie stretnutia.  

22. Interpelácie 

Bc. Repková navrhla, aby sa nainštalovala kamera na križovatku ulíc Sládkovičova 

a Kollárova smerom na ulicu Partizánsku, nakoľko sa tam stretávajú mladí ľudia, ktorí napr. 

vypúšťajú benzín z auta.  

 

P. Pekara poukázal na umiestnenie kontajnerov na smeti oproti „Podolanovskému domu“ 

smerom k Penziónu Dubová. Sú umiestnené na vyznačenom chodníku, kadiaľ chodia deti do 

školy. Navrhol ich posunúť smerom ku parkovisku, kde je dosť miesta. Navrhol, aby sa tam 

pridal ešte jeden veľký kontajner. 

 

P. Pekara sa ďalej spýtal, či Povodie Váhu bude pokračovať v úprave koryta rieky 

Rajčanky. 

Primátor odpovedal, že je uzatvorená dohoda so Slovenským vodohospodárskym podnikom – 

odstránenie nánosov bude teraz pokračovať po odstránení drevín a krovín. Je ťažké odhadnúť, 

kedy presne začnú, ale je to naplánované v najbližšom období. 
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P. Pekara sa spýtal na pozemkové úpravy pri kúpalisku. 

Primátor odpovedal, že k tejto problematike podá stanovisko na najbližšom riadnom zasadnutí 

MZ. 

 

P. Pekara sa ďalej informoval o ďalších prácach na rekonštrukcii športovej haly. 

Primátor odpovedal, že projektant pracuje – momentálne mesto musí počkať na „dopravný 

nápočet“, ktorý musí spracovať Dopravný inšpektorát. V tomto dokumente bude riešené aj 

napojenie na cestu 1.triedy. Hneď po vypracovaní nápočtu sa bude pokračovať v stavebnom 

povolení. 

 

P. Pekara navrhol, aby sa vytipovali ďalšie parkovacie miesta v obytnej zóne, a to 

v spolupráci s MsP. 

Primátor odpovedal, že ak má p. Pekara konkrétne návrhy, dalo by sa to odkonzultovať s odd. 

výstavby a MsP. 

 

Ing. Žideková sa spýtala, kedy je plánované nasvietenie prechodu pri COOP Jednota. 

Primátor odpovedal, že ešte nie je dokončená projektová dokumentácia, predpokladaný 

termín jej dokončenia je v apríli. 

 

Ing. Žideková navrhla, aby sa popri rekonštrukcii chodníkov upravila cesta ku 

garážam na sídlisku Juh. 

Primátor odpovedal, že táto požiadavka bude zahrnutá do investičného plánu. 

 

Ing. Žideková sa spýtala, či boli ďalšie rokovania ohľadom vybudovania skládky 

odpadu. 

Primátor odpovedal, že bolo prerušené územné konanie na 180 dní, lebo neboli všetky 

potrebné doklady a vyjadrenia, ktoré mesto potrebuje, momentálne sú zasielané priebežne. 

Mesto má potvrdené, že ešte prebieha komunikácia so Slovenským pozemkovým fondom 

a s vlastníkmi pozemkov pod tou plánovanou skládkou. Robí sa na tom, len toto sa urýchliť 

nedá. Určite je plán dokladovať požadované veci na stavebný úrad skôr a bude sa pokračovať 

v územnom konaní. 

 

P. Rybár požiadal, či by sa nedala vyriešiť situácia na ul. Nádražnej smerom od 

Námestia SNP, nakoľko v tejto lokalite stoja autá aj v križovatke. 

Primátor odpovedal, že tieto autá sú pozdĺž celej cesty na ul. Nádražná, parkujú aj tam, kde by 

nemali. Parkovacích plôch je veľmi málo, určite však túto situáciu chce v budúcnosti riešiť. 

Konkrétne návrhy predstaví neskôr. 

 

P. Rybár taktiež poukázal na parkovanie áut na ulici Jánošíkova smerom k predajni 

Čibenka a býva tam častý problém na výjazde pri križovatku. 

Primátor odpovedal, že na tejto ulici je veľmi zlá dopravná situácia. V minulom roku boli aj 

peniaze na prvú etapu vybudovania parkovania. Časť obyvateľov tejto ulice však bola proti, 

prišli aj na zasadnutie MZ s požiadavkou, aby sa to nerealizovalo. V tom období mesto 

objednávalo analýzu aj posudzovanie statickej a dynamickej situácie v meste, bolo tam viac 

návrhov, tak sa zatiaľ riešenie ulice Jánošíkovej odložilo. Mesto teraz počká na výsledok 

materiálu zo Žilinskej univerzity, ktorá toto všetko spracúva. 

 

Mgr. Šupka sa spýtal, či mesto ráta s doplnením detských ihrísk, resp. prvkov na tieto 

detské ihriská. Niektorí rodičia sa sťažovali, že na sídlisku Sever je pri preliezkach blato. 
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Primátor odpovedal, že čo sa týka detských prvkov, tri prvky už boli osadené na ulici 

Jánošíkovej. Dodal, že staré prvky sa museli demontovať. Rozpočet počíta so sumou 10.tis. €, 

čo však postačovať nebude. Dopadové plochy bude mesto musieť vyriešiť všade. Pracuje na 

tom oddelenie výstavby. 

 

Mgr. Šupka sa spýtal, či bude nabíjacia stanica na elektromobily osadená pri pošte. 

Primátor odpovedal, že táto nabíjacia stanica sa plánuje osadiť pri plote cirkevnej školy tam, 

kde je pozdĺžne parkovanie. Bude to nabíjačka pre dve autá. 

 

P. Matejka požiadal, či by mesto nemohlo pri úpravách chodníkov vybudovať 

cyklistický pás alebo spevnenú plochu na ceste popri rieke, nakoľko táto cesta je značne 

rozbitá. 

Primátor odpovedal, že tieto podnety eviduje aj on osobne. Či už je to cesta od ulice 

Nádražnej popri rieke alebo až po ulicu pri Rajčanke – je to majetok Slovenského 

vodohospodárskeho podniku – nespravuje ho mesto. V minulosti mesto vyšlo v ústrety tým, 

čo tam majú garáže, humná atď., nakoľko to je verejnoprospešná komunikácia, verejný 

priestor. Aj v tomto roku mesto chce, pokiaľ sa budú realizovať chodníky, použiť na 

upravenie týchto ciest vyfrézovaný materiál. 

 

Mgr. Augustín požiadal o úpravu cesty vedúcej z ulice Jánošíkova na ulicu 

Moyzesova, nakoľko sú tam hrbole a blato. Spýtal sa, či by sa táto plocha nedala vysypať 

pieskom. 

Primátor odpovedal, že mesto navrhne niekoľko riešení, pretože chodníkov a ciest, ktoré 

potrebujú rekonštrukciu a opravu je už veľa. Poukázal na to, že taktiež cesta na rybník je vo 

veľmi zlom stave. 

 

Mgr. Hanus sa spýtal, či mesto uvažuje, resp. či je technicky možné doplniť verejné 

osvetlenie v priestoroch pri tenisových kurtoch a garážach. 

Primátor odpovedal, že túto možnosť preveríme. 

 

Mgr. Hanus sa spýtal na plánované úpravy na cintoríne, konkrétne či sa počíta aj s 

bezbariérovým prístupom pre imobilných občanov alebo pre kočíky. Požiadal, ak by bola 

možnosť pri úpravách chodníka na cintorín, keby sa rozšíril jeden chodník tak, aby bola 

možnosť vyjsť na cintorín aj kočíkom a vozíčkarom. 

Primátor uviedol, že na túto interpeláciu odpovie na najbližšom zasadnutí MZ. 

 

Mgr. Hanus upozornil na to, že pri stávkovej kancelárii na ul. M.R.Štefánika sú 

parkovacie hodiny a je tam nesúlad s dopravnou značkou. 

Primátor odpovedal, že zariadi nápravu. 

 

Ing. Pekara požiadal o umiestnenie zrkadla do stredu križovatky ulíc S.Chalupku, Obr. 

mieru a Moyzesova, nakoľko autá, ktoré odbočujú z ulice S.Chalupku vyjsť až do stredu 

križovatky. 

Primátor uviedol, že táto požiadavka je zaznamenaná a preverí možnosť osadenia zrkadla. 

 

P. Matejka požiadal doplnenie, resp. naznačenie parkovacích miest na ul. 

Sládkovičova – popred sklenárstvo. 

Primátor prisľúbil, že to preverí a ak to bude možné, parkovacie miesta mesto vyznačí 
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PaedDr. Mihalec sa spýtal, kedy spracuje Žilinská univerzita analýzu týkajúcu sa 

posúdenia statickej a dynamickej situácie v meste. 

Ing. Jasenovec, PhD. uviedol, že momentálne nevie povedať presný termín. V priebehu tohto 

roka ale správa určite bude. Zistí to a na najbližšom rokovaní MZ podá správu. 

 

 

23. Diskusia 

V tomto bode programu nikto diskusiu nepredniesol. 

 

24. Rôzne 

 

a) Termíny riadnych zasadnutí MZ 

Primátor mesta predniesol nasledovné termíny riadnych zasadnutí MZ, a to: 

27.2.2020, 14.5.2020, 13.8.2020, 28.9.2020 a 3.12.2020. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

termíny riadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci pre rok 2020 nasledovne: 

27.2.2020 

14.5.2020 

13.8.2020 

28.9.2020 

3.12.2020 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 1 zdržal sa: 0 

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

Matejka, Mgr. Šupka, p. Kardoš, p. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková 

Ing. Žideková  

 

b) Určenie termínov rozborov hospodárenia a komisií pre rozbory hospodárenia 

Primátor predniesol termíny rozborov hospodárenia a spolu s poslancami tvorili 

zloženie komisií pre rozbory hospodárenia. 

Následne primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo  

I. schvaľuje  

 

termíny rozborov hospodárenia za rok 2019 v rozpočtových organizáciách mesta a zloženie 

komisií na rozbory hospodárenia za rok 2019 nasledovne:  

 

Domov vďaky – 18.3.2020 o 15.00 h  

v zložení: Ing. Milan Lipka – primátor mesta, Ing. Bibiana Sekáčová - hl. kontrolórka mesta, p. 

Zbýňovcová – poverená vedením odd. finančného MsÚ Rajec, Ing. Ján Jasenovec, PhD. – 

prednosta MsÚ, Mgr. Peter Hanus, Ing. Zuzana Žideková, Ján Pekara 

  

Základná škola – 18.3.2020 o 16.00. h  
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v zložení: Ing. Milan Lipka – primátor mesta, Ing. Bibiana Sekáčová - hl. kontrolórka mesta, p. 

Zbýňovcová – poverená vedením odd. finančného MsÚ Rajec, Ing. Ján Jasenovec, PhD. – 

prednosta MsÚ, Vladimír Rybár, Ing. Zuzana Žideková 

 

ZUŠ – 18.3.2020 o 17.00 h  

v zložení: Ing. Milan Lipka – primátor mesta, Ing. Bibiana Sekáčová - hl. kontrolórka mesta, p. 

Zbýňovcová – poverená vedením odd. finančného MsÚ Rajec, Ing. Ján Jasenovec, PhD. – 

prednosta MsÚ, Lumír Kardoš, Ing. Zuzana Žideková, Martin Matejka 
 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Matejka, Mgr. Šupka, p. Kardoš, p. 

Rybár, PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Ing. Žideková 

  

 

c) Odmena hlavnej kontrolórke mesta 

Primátor mesta predniesol návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta za 

obdobie od marca 2019 do februára 2020. Hlavná kontrolórka nemala schválenú odmenu za 

posledný rok napriek tomu, že je mestu nápomocná pri mnohých úkonoch. Podľa primátora 

by si zaslúžila aj viac ako navrhovaných 10%. 

K názoru primátora sa pridal aj Ing. Pekara, ktorý dodal, že každý zamestnanec má pohyblivé, 

motivačné zložky mzdy a u hlavnej kontrolórky je toto jediná pohyblivá zložka, ktorá jej 

môže byť po schválení vyplatená. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

odmenu hlavnej kontrolórke mesta: 

a) vo výške 10% zo súčtu platov za obdobie marec 2019 až február 2020. 

b) vo výške 10% mesačného platu počnúc 1. marcom 2020. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 7 proti: 1 zdržal sa: 4 

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

Matejka, Mgr. Šupka, p. Rybár, Bc. 

Repková 

Ing. Žideková JUDr. Gelatka, p. Kardoš, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. 

Augustín 

 

Týmto bodom bolo ukončené rokovanie mestského zastupiteľstva. Primátor poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie o 18.35 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 
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Overovatelia:  Ján Pekara 

  Bc. Marta Repková 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


