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ZAČNE SA REKONŠTRUKCIA 
CHODNÍKOV V MESTE

Tak ako na celom Slovensku aj 
v našom meste sa musíme prispô-
sobiť novým podmienkam, ktoré 
súvisia s pandémiou nového koro-
navírusu. Ako sa táto kríza dotkla 
mestského úradu?

Koronakríza sa dotkla mestského 
úradu takmer v každom smere. Od 
marca je nutné priebežne reagovať 
na rozhodnutia ústredného krízové-
ho štábu, resp. hlavného hygienika, 
napríklad čo sa týka otváracích 
hodín. Pracovné stretnutia mali 
ešte donedávna svoju obmedzenú 
podobu, no najmä pre občanov 
muselo byť pomerne nekomfortné 
vybavovať niečo na úrade za os-
tatné dva-tri mesiace. Keď sa teraz 
otočím za týmto obdobím a zrá-
tam, čo všetko by bolo bezpečnej-
šie a jednoduchšie pre občanov aj 
zamestnancov úradu, tak osobne 
mrzí, že sedem poslancov sa v de-
cembri rozhodlo nepodporiť návrh 
vybudovania klientskeho centra. 
Práve posledných pár mesiacov 
ma utvrdilo v názore, že klientske 
centrum, kde by bola zabezpe-

čená bezbariérová dostupnosť 
najdôležitejších služieb MsÚ ako 
podateľňa, pokladňa, matrika, či 
pracovisko vydávania dokladov, 
alebo úradu práce, musí byť jed-
nou z mojich priorít. V súčasnosti 
pracujeme na žiadosti o poskytnu-
tie dotácie na vybudovanie takého-
to klientskeho centra na mestskom 
úrade v našom meste.

V máji občania dostali do svojich 
domácností výmer na zaplate-
nie miestnych daní a poplatkov. 
Niektoré z nich sa však mierne 
navýšili. Prečo?

Čo sa týka niektorých daní, ktoré 
sa roky nedvíhali, museli sme spolu 
s poslancami pristúpiť k takémuto 
nepopulárnemu kroku, aby sme sa 
vyhli situácii, že neskôr ich bude 
nevyhnutné dvíhať skokovo. Tak, 
ako sa to deje s poplatkom za 
komunálny odpad. Pre vysvetle-
nie, tento poplatok sa vypočítava, 
neurčujem ho ani ja, ani mestské 
zastupiteľstvo. Žiaľ, je to v úvo-
dzovkách trest vlády za to, že 

netriedime dostatočne. Na jednej 
strane musím poznamenať, že je 
to od štátu dosť nekorektné ako 
voči občanom, tak voči mestám 
a obciam, pretože systém triede-
nia odpadu je veľmi problematický 
a zo strany mesta je naozaj zložité 
vytvárať dobré podmienky na sepa-
rovanie. Na strane druhej, kontajne-
ry na komunálny odpad sú veľakrát 
plné pokosenej trávy, pričom každá 
domácnosť dostala kompostér, 
alebo je v nich iný odpad, ktorý 
má byť vytriedený. V týchto dňoch 
očakávam analýzu odpadového 
hospodárstva v meste Rajec, ktorú 
sme ešte minulý rok objednali, a na 
základe ktorej sa rozhodneme, čo 
je potrebné zmeniť, aby negatívny 
dopad na peňaženky občanov bol 
v budúcnosti čo najmiernejší. Či 
už to bude prechod na iné veľkosti 

Primátora mesta Milana Lipku sa pýtame na 
aktuálne otázky súvisiace s mestom, jeho rozvojom, 
investičnými akciami, či tém, ktoré sa prerokúvajú na 
zasadnutiach mestského zastupiteľstva. 
Otázky položila Zuzana Ščasná.
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a typy kontajnerov, alebo pri pane-
lákoch pribudne kontajner na bio-
logicky rozložiteľný odpad. Budem 
vás priebežne informovať.

V Rajčane sme už spomínali, že 
sa chystá v tomto roku viacero 
investičných akcií v našom meste. 
Malo by sa napríklad začať s po-
stupnou rekonštrukciou chodní-
kov. Už viete, ktoré chodníky sa 
v tomto roku zrekonštruujú a kedy 
sa začne s prácami?

Práve tesne pred uzávierkou 
mesačníka Rajčan sme už dostali 
od projektanta projektovú doku-
mentáciu spolu s rozpočtom na 12 
chodníkov, ktoré boli vyhodnotené 
ako najhoršie. Jedná sa o ulice 
Sama Chalupku, Janka Kráľa, Ob-
rancov mieru, Nádražnú pri klube 
dôchodcov, Športovú, Kostolnú, 
Sládkovičovu, Ružovú, Orgováno-
vú, Jabloňovú, Krivín a Porubskú. 
V teréne, v jednotlivých voleb-
ných obvodoch, budú stretnutia 
s poslancami, ktorí tieto obvody 
zastupujú, za účasti projektanta, 
kde budeme poslancov informovať, 
aké boli navrhnuté typy povrchov, 
prečo niekde je dlažba, inde asfalt 
a pod. Následne bude vyhlásené 
verejné obstarávanie na zhotovi-
teľa rekonštrukčných prác, pred-
pokladám, že v auguste sa začne 
s prácami. Škoda časového posunu 
v príprave projektu v dôsledku 
koronavírusovej krízy, ale pevne ve-
rím, že už nám nič nenabúra plány 
a do jesene budú chodníky hotové.

Mali by pokračovať aj práce na 
dokončení športovej haly na Kos-
tolnej ulici.

Tu nastalo taktiež zdržanie kvôli 
pandémii vírusu, bez niektorých 
inštitúcií sme sa nemohli pohnúť 
ďalej, našťastie, tiež sme dospeli 
do bodu, kedy máme nakreslenú 
projektovú dokumentáciu a zvo-
lávame stretnutie s poslancami 
za účasti projektanta. Taktiež 
budú vysvetlené jednotlivé návrhy 
tej-ktorej časti haly. Následne 
začne proces stavebného konania 
a výberu zhotoviteľa. Verím, že 
do zimy bude hala sprístupnená 
verejnosti.

Mesto Rajec bolo úspešné aj 
vo viacerých výzvach a získalo 
príspevok z rôznych grantových 
systémov, napríklad na cyklochod-
ník z Rajca do Šuje, na techniku na 
nakladanie s odpadmi, či na nabí-
jaciu stanicu pre elektromobily.

Áno, ešte vo februári som 
informoval o získaní dotácie na 
cyklochodník Rajec – Šuja, kde 
v súčasnosti už prebieha výber 
zhotoviteľa, taktiež každú chvíľu 
bude známy aj dodávateľ nabíjacej 
stanice pre elektromobily. Tu nás 
opäť zdržali stanoviská dotknutých 
orgánov, našťastie aspoň jeden 
z projektov už vysúťažený je a do 
troch mesiacov čakáme na dodávku 
technológie na nakladanie s odpad-
mi, konkrétne na traktor s čelným 
nakladačom, bio-rezací a miešací 
voz na biologické odpady, dva 
typy traktorových návesov a šesť 
kontajnerov.

Mesto Rajec pripravuje v spo-
lupráci s Oblastnou organizáciou 
cestovného ruchu Rajecká dolina 
označenie národných kultúrnych 
pamiatok či významných objektov 
v našom meste. Kedy sa tento pro-
jekt zrealizuje?

Mesto Rajec každoročne čerpá 
dotáciu prostredníctvom Oblast-
nej organizácie cestovného ruchu 
Rajecká dolina na kultúrnu časť 
najväčšieho rajeckého podujatia 
Rajecký maratón a jarmok. Tento 
rok však v dôsledku mimoriadnej 
situácie bolo potrebné požiadať 
na inú aktivitu, podľa usmernenia 
Ministerstva dopravy na niečo 
trvalo udržateľné v oblasti kultúry 
a cestovného ruchu. Aj preto pad-
la voľba jednoznačne na turistický 
ruch, pretože ho treba v Rajci za-
čať budovať a na národné kultúrne 
pamiatky, pretože ich máme, sú 
hodnotné, len ich treba odpre-
zentovať. V spolupráci s Krajským 
pamiatkovým úradom budú na 

naše najkrajšie budovy, ako Kostol 
Sv. Ladislava, radnicu, múzeum, 
atď. nainštalované tabuľky s popi-
som týchto objektov aj s tzv. QR 
kódmi, kde sa návštevník mesta 
prostredníctvom mobilného telefó-
nu dozvie o týchto budovách či už 
základné informácie, zaujímavosti, 
príbehy, ktoré sa v nich odohrali 
alebo si bude môcť pozrieť galériu, 
kde budú aj historické fotografi e.

Koncom mája sa uskutočnilo 
výberové konanie na obsadenie 
funkcie náčelníka Mestskej polície 
v Rajci. Ako dopadlo? Poznáme 
už meno nového náčelníka?

Výberové konanie sa uskutoč-
nilo, členmi výberovej komisie 
boli všetci poslanci mestského 
zastupiteľstva, a som rád, že 
môžem oznámiť, že od 1. augus-
ta sa novým náčelníkom stane 
Mgr. Adrian Begáň. Ide o človeka 
s dlhoročnou policajnou praxou, 
či už z „terénu“, alebo z riadiacich 
pozícií. Rajčania si ho možno budú 
pamätať ako príslušníka Obvod-
ného oddelenia PZ SR v Rajci, kde 
pôsobil do roku 1997. Čiže dá sa 
predpokladať, že má dostatočnú 
miestnu a osobnú znalosť v meste 
Rajec, a podľa jeho vyjadrenia zís-
kal pozitívny vzťah k mestu Rajec 
počas svojho pôsobenia v ňom, 
a rád by sa opätovne podieľal na 
zaisťovaní bezpečnosti občanov 
a ochrane majetku mesta Rajec. 
O konkrétnych plánoch na riešenie 
problémov, ako je problém s par-
kovaním, neporiadkom, alkoholom 
u mladistvých, či drogami, zverej-
níme už spoločne po jeho nástupe 
do funkcie.

Kostol sv. Ladislava
Gotický kostol kultúrna pamiatka

Prvá zmienka o kostole pochádza z roku 1368.
Na južnej strane kostola boli obnovené staré
slnečné hodiny z roku 1770.
Latinský nápis pri hodinách hovorí:
„Keby nebolo Slnka, hodiny by neukazovali čísla.“
Rajec v minulosti vždy reprezentovali organy
z rodiny Pažických.

01

Church of St. Ladislav
Gothic church
The first mention of the church after
the entrance from 1368.
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14. mája 2020 sa uskutočnilo riadne 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Rajci (MZ).

Z MÁJOVÉHO ZASADNUTIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

PRENÁJOM PRIESTOROV, KÚPA 
POZEMKOV A ZRIADENIE 
VECNÉHO BREMENA

Spoločnosť DENTAL PRE-
VENT, s.r.o., požiadala mesto 
o prenájom nebytového priesto-
ru v budove Polikliniky Rajec za 
účelom prevádzky stomatologic-
kej ambulancie. Touto žiadosťou 
sa poslanci zaoberali na riadnom 
zasadnutí MZ dňa 27.2.2020. Na 
základe prijatého uznesenia MZ 
v Rajci č. 12/2020 bol spracova-
ný zámer prenechania nebytové-
ho priestoru č. 9-22 nachádzajú-
ceho sa v budove polikliniky súp. 
číslo 200 ul. Hollého do nájmu 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zá-
kona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpi-
sov – dôvod hodný osobitného 
zreteľa. Zámer prenechania 
nebytových priestorov do nájmu 
bol prerokovaný vo finančnej 
komisii ako aj v komisii výstavby 
a životného prostredia, ktoré 
odporučili schváliť nájom uvede-
ného nebytového priestoru pre 
spoločnosť DENTAL PREVENT, 
s.r.o. Poslanci tento prenájom 
jednomyseľne odsúhlasili.

Mesto Rajec ako budúci 
predávajúci a osoba budúca 
povinná z vecného bremena 
a spoločnosť LHODOL, s.r.o, 
ako budúci kupujúci a osoba 
oprávnená z vecného bremena 
uzavreli dňa 3.2.2020 Zmlu-
vu o uzavretí budúcej Kúpnej 
zmluvy o prevode vlastníctva 
pozemkov v k.ú. Rajecká Lesná 
a o uzatvorení Zmluvy o zriadení 
vecného bremena zaevidovanej 
pod č. 2020/27. Zámer prevodu 
pozemku a zriadenie vecného 
bremena bol prerokovaný vo 
finančnej komisii ako aj v komisii 
výstavby a ŽP, ktoré odporučili 
schváliť prevod majetku a zria-
denie vecného bremena. Poslan-
ci kúpu pozemkov a zriadenie 
vecného bremena jednomyseľne 
schválili.

PROJEKT: PODPORA 
TRIEDENÉHO ZBERU 
ODPADOV V RAJCI

Mesto Rajec, po úspešnej 
žiadosti o nenávratný finanč-
ný príspevok podpísalo Zmlu-
vu o poskytnutí nenávratné-
ho finančného príspevku pre 
projekt Podpora triedeného 
zberu odpadov v Rajci Slovenská 
agentúra životného prostredia 
(v rámci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia) 
v súvislosti s povinnosťou Mes-
ta Rajec ako prijímateľa nená-
vratného finančného príspevku, 
požadovala zabezpečiť prípadnú 
budúcu pohľadávku Ministerstva 
životného prostredia SR formou 
blankozmenky k danému projektu. 
Poslanci jednomyseľne odsúhlasili 
tento záväzok mesta.

ROZBORY HOSPODÁRENIA 
ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE 
DOMOV VĎAKY (DV) ZA ROK 
2019, ZŠ A ZUŠ, ZÁVEREČNÝ 
ÚČET MESTA

Vzhľadom k situácii súvisiacej 
s koronavírusom, sa neuskutočnili 
rozbory hospodárenia v rozpoč-
tovej organizácii DV a v organi-
záciách ZŠ a ZUŠ. O hospodárení 
týchto organizácií však poslanci 
dostali podrobný prehľad. Finanč-
ná komisia tieto rozbory hospodá-
renia prerokovala a odporučila ich 
MZ zobrať na vedomie. Poslanci 
po oboznámení sa s rozbormi 
hospodárenia tieto bez pripomie-
nok zobrali na vedomie.

Poslanci sa taktiež zaoberali 
návrhom záverečného účtu mesta 
za rok 2019. Hlavná kontrolór-
ka mesta Ing. Bibiana Sekáčová 
predložila poslancom odborné 
stanovisko k záverečnému účtu 
mesta, v ktorom konštatovala, 
že príjmy mesta sú stabilizované 
a v roku 2019 dosiahli historicky 
najvyššiu úroveň. Mesto Rajec 
taktiež vykazuje priaznivé úverové 
zaťaženie. Zhodnotila rok 2019 

ako veľmi úspešný rozpočtový 
rok. Poslanci zobrali odborné sta-
novisko hlavnej kontrolórky mesta 
na vedomie a zároveň schválili 
Záverečný účet mesta Rajec za 
rok 2019 bez výhrad.

NÁVRH NA POUŽITIE 
REZERVNÉHO FONDU

Vedenie mesta navrhlo použiť 
prostriedky rezervného fondu vo 
výške 140 tisíc eur na bežné vý-
davky mesta, a to najmä z dôvodu 
zníženia podielových daní, ktoré 
mesto dostáva od štátu.

Primátor zdôraznil, že mesto 
musí mať v rozpočte zabezpečené 
finančné prostriedky. Tak, ako sa 
budú vyvíjať prognózy, aj mesto 
bude pokračovať v úsporných 
opatreniach. Tieto financie z re-
zervného fondu pôjdu na bežné 
výdavky mesta, nie na mzdy 
zamestnancov mesta.

Hlavná kontrolórka mesta uvied-
la, že poslanci sami v navrhovanej 
zmene rozpočtu mesta uvidia, že 
zatiaľ sa nesiahlo na kapitálové 
výdavky a taktiež mesto nejde ani 
do návratných zdrojov financovia 
– úveru.

Poslanci schválili použitie 
prostriedkov rezervného fon-
du na bežné výdavky vo výške 
140 000,00 € z dôvodu výpadku 
podielových daní spôsobeného 
pandémiou ochorenia COVID-19, 
hlasovania sa zdržala Ing. Žide-
ková.

POUŽITIE FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV Z DAROV 
ÚČELOVO URČENÝCH PRE 
DOMOV VĎAKY

Rozpočtová organizácia mesta 
Domov vďaky prehodnotila 
schválený rozpočet na rok 2020, 
jeho čerpanie, ako aj nepredví-
dateľné výdavky bežného roz-
počtu súvisiace so vzniknutou 
pandémiou. Na základe opatrení 
so zamedzením šírenia CO-
VID-19 vznikajú Domovu vďa-
ky zvýšené výdavky hlavne na 
nákup čistiacich a dezinfekčných 
prostriedkov, ochranných pomô-
cok a taktiež na zvýšený výkon 
upratovačiek, ktoré sú povinné 
neustále dezinfikovať zariadenie.
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Riaditeľka Domova vďaky pre-
to požiadala zriaďovateľa o po-
skytnutie finančného príspevku 
z darov na vykrytie zvýšených 
výdavkov na zamedzenie šírenia 
koronavírusu vo výške 10 250,00 
eur. Finančná komisia túto žia-
dosť prerokovala a odporučila 
ju MZ schváliť. Taktiež poslan-
ci jednomyseľne túto žiadosť 
schválili.

ZMENA ROZPOČTU 
A PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 
MESTA RAJEC NA ROK 2020

Mesto Rajec prehodnotilo 
vývoj rozpočtu mesta s prihliad-
nutím na známe, aj očakáva-
né skutočnosti (najmä dopad 
prijatých opatrení súvisiacich 
s pandémiou) a navrhlo zmeny 
v príjmovej aj výdavkovej časti 
tohto rozpočtu. S navrhovanými 
zmenami poslancov oboznámila 
rozpočtárka mesta Ing. Monika 
Brezániová. Základom pre tvorbu 
výdavkovej časti rozpočtu bola 
analýza celkových možností reál-
nych príjmov.

Finančná komisia návrh zmeny 
rozpočtu prerokovala a odpo-
ručila ju MZ schváliť. Hlavná 
kontrolórka mesta písomne pred-
ložila poslancom odborné stano-
visko k návrhu zmeny rozpočtu 
a programového rozpočtu mesta, 
v ktorom odporučila navrhova-
nú zmenu schváliť. Po diskusii 
k niektorým položkám rozpočtu 
pristúpili poslanci k hlasovaniu, 
kde za navrhovanú zmenu hlaso-
valo 9 poslancov a traja poslanci 
(PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín 
a Ing. Žideková) sa hlasovania 
zdržali.

KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
HLAVNEJ KONTROLÓRKY 

Hlavná kontrolórka mesta 
predniesla poslancom MZ Pre-
hľad o kontrole plnenia uznesení, 
ktorý poslanci jednomyseľne zo-
brali na vedomie. Taktiež hlavná 
kontrolórka predložila aj Správu 
hlavnej kontrolórky mesta Rajec 
o kontrolnej činnosti za obdo-
bie od 27.2.2020 do 14.5.2020, 
v ktorej vyhodnotila uskutočnené 
kontroly.

V jednom z posledných bodov 
rokovania predniesla hlavná 
kontrolórka mesta návrh Plá-
nu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky mesta na II. polrok 
2020. Poslanci tento plán jed-
nomyseľne schválili.

VZDANIE SA ČLENSTVA 
VO FINANČNEJ 
KOMISII, DOPLNENIE 
FINANČNEJ KOMISIE

Dňa 29. apríla 2020 bolo Mestu 
mailom doručené od Mgr. Márie 
Števkovej Rajčanovej vzdanie sa 
členstva vo finančnej komisii. Pri-
mátor navrhol odvolať Mgr. Štev-
kovú Rajčanovú z členstva vo 
finančnej komisii a na jej miesto 
schváliť nového člena z radov 
poslancov. Navrhol schváliť za 
člena finančnej komisie Vladimíra 
Rybára. Na MsÚ bola doručená 
žiadosť Ing. Veroniky Pažickej, 
ktorá sa chcela stať členkou 
finančnej komisie. Žiadosť však 
bola veľmi stručná a neobsaho-
vala údaje napr. o doterajšom za-
mestnaní a vzdelaní Ing. Pažickej. 
Poslanci jednomyseľne zobrali na 
vedomie žiadosť Mgr. Márie Štev-
kovej Rajčanovej, odvolali Mgr. 
Števkovú Rajčanovú z členstva 
vo finančnej komisii. Za nového 
člena finančnej komisie, Vladimí-
ra Rybára, hlasovalo 9 poslancov, 
proti bola Ing. Žideková a hla-
sovania sa zdržali Mgr. Augustín 
a PaedDr. Mihalec.

INTERPELÁCIE, DISKUSIA
Primátor mesta písomne požia-

dal poslancov, aby svoje interpe-
lácie zaslali mailom primátorovi 
mesta, resp. si ich pripravili na 
samostatnom papieri, ktorý pred 
začiatkom rokovania odovzdajú 
zapisovateľke Alene Uríkovej. 
Interpelácie odovzdal p. Pekara 
a Ing. Žideková. Na ich interpe-

lácie primátor mesta odpovie 
písomne.

Podľa Ing. Židekovej bolo roko-
vanie MZ v rozpore s rokovacím 
poriadkom, nakoľko podľa nej 
nebol bod interpelácie uvedený 
v programe. Primátor jej odpove-
dal, že bod bol riadne zaradený 
(v súlade s Rokovacím poriad-
kom MZ), len vzhľadom k dnešnej 
situácii súvisiacej so zabránením 
šírenia koronavírusu boli poslanci 
požiadaní, aby svoje interpelácie 
predložili písomne, čo je taktiež 
v súlade s rokovacím poriadkom.

Ing. Žideková požiadala uviesť 
do zápisnice, že toto rokovanie 
MZ je v rozpore s rokovacím 
poriadkom z dôvodu nezrealizo-
vania videozáznamu. Citovala čl. 
13 ods. 2 Rokovacieho poriadku, 
kde je uvedené, že o každom 
zasadnutí MZ sa vyhotovuje zvu-
kový, zvukovo-obrazový záznam 
a zápisnica. Primátor jej odpove-
dal, že zvukový záznam sa zhoto-
vuje, a taktiež boli zhotovené 
fotografie počas rokovania MZ, 
takže tým sa zhotovil aj obrazo-
vý záznam. V zmysle Nariadenia 
Úradu verejného zdravotníctva 
SR je mesto povinné dodržiavať 
určité opatrenia, ku ktorým patrí 
napr. dodržanie dvojmetrového 
odstupu, takže zhotovenie iného 
obrazového záznamu (video-
záznamu) by bolo problematické.

Alena Uríková,
poverená vedením

odd. vnútornej správy a matriky
Snímka: archív MsÚ
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Ak ste zatiaľ nestihli poukázať dve percentá 
zo svojej dane občianskym združeniam alebo 
iným neziskovkám, nič ste nezmeškali. Termín sa 
posúva.

Mestský úrad Rajec neustále hľadá možnosti, ako čo 
najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí 
v našom meste. 

VENUJTE 2 % Z DANE 
MESTSKÝM ORGANIZÁCIÁM

Stiahnite si aplikáciu Rajec do vášho mobilu

Našou snahou je poskytnúť in-
formácie aj občanom, ktorí sú celý 
deň v práci alebo mimo bydliska 
a nezachytia informácie z mestské-
ho rozhlasu či úradnej tabule zve-
rejnené v pracovnom čase. Priblížiť 
sa chceme aj častiam, kde mestský 
rozhlas nie je dostatočne ozvučený.

Pokiaľ máte k dispozícii mobilný 
telefón s operačným systémom 
Android alebo Apple, odteraz 
máte možnosť stiahnuť si zdarma 
z Google Play alebo AppStore apli-
káciu RAJEC. Formou bleskových 
správ budete informovaní o výpad-
koch prúdu, plynu či vody, organizo-
vaných športových či spoločenských 
akciách. Pokiaľ nemáte dostupný 
mestský rozhlas na vašej ulici alebo 
ste práve na dovolenke, či kdekoľvek 
mimo obce, ale chcete mať všetky 
dôležité aktuálne informácie na 
jednom mieste stále po ruke, apli-
kácia Rajec je tu pre vás. Inštalácia 
aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia 
má iba 2 MB) a jednoduchá, nevy-

žaduje žiadne prihlasovanie alebo 
registráciu. Pri vyhľadávaní aplikácie 
v Google Play alebo AppStore stačí 
zadať kľúčové slovo ‚rajec’. Snahou 
autorov bolo vytvoriť ľahko ovlá-
dateľnú a prehľadnú aplikáciu pre 
všetky vekové kategórie občanov.

V aplikácii nájdete pohromade 
všetky dôležité informácie, od ozna-
mov mestského úradu, cez kontak-
ty na samosprávu a iné subjekty 
v obci, zvozový kalendár vývozu 
odpadu, podnety od občanov, 
ankety, kalendár, cestovný poriadok, 
zaujímavé miesta až po susedskú 
burzu.

Aplikácia vás okamžité upozorne-
ní na novú správu priamo na vašom 
mobilnom zariadení formou PUSH 
správy v lište notifikácií. Pokiaľ nie 
ste on-line, notifikácie o nových 
správach sa nestratia a budú doru-
čené hneď ako sa váš telefón pripojí 
na WiFi alebo mobilné dáta. Apliká-
cia nezhromažďuje žiadne osobné 
údaje (okrem modulov Susedský 

bazár, Zaujímavé miesta a Podnety 
občanov, kde si ich sami zadáte) 
a umožňuje jej ďalšie rozširovanie 
a prispôsobovanie sa potrebám 
užívateľov.

Aj keď je aplikácia v súčasnosti 
ešte v testovacom režime, všetky 
publikované informácie sú aktuál-
ne. Pre zaujímavosť za prvých päť 
dní fungovania si aplikáciu stiah-
lo už 284 obyvateľov. Veríme, že 
vám aj touto formou jednoduchšie 
sprostredkujeme ďalšie užitočné 
informácie o dianí v našom meste.
 MsÚ Rajec

Snímka: archív MsÚ

Mimoriadne okolnosti pandémie 
spôsobili posun termínov aj v tejto 
oblasti. Finančná správa totiž 
umožnila daňovníkom, v súvislosti 
s pandémiou nového koronavíru-
su, posunúť popri iných daňových 
termínoch aj lehotu na darovanie 
percent z dane. A to aj v prípade 
osôb, ktoré podali svoje daňové 
priznania v štandardnom období 
do konca marca, čo znamená, že 
ich poukázanie percent z dane 
malo pôvodnú lehotu 30. apríla. 

Toto dnes neplatí. Vďaka pandémii 
sa termín o pár mesiacov posunul.

Ak ste zamestnanec a požiadali 
ste svoju firmu či inštitúciu, aby 
vám urobila ročné zúčtovanie dane 
za rok 2019, pre vášho zamest-
návateľa za dnešných podmienok 
platí, že vám ako daňovníkovi musí 
vystaviť toto zúčtovanie najneskôr 
do 15. dňa druhého kalendárneho 
mesiaca, ktorý bude nasledovať po 
skončení pandémie.

Súčasne pre daňovníka platí, že 

CHCETE VEDIEŤ, ČO SA DEJE V NAŠOM MESTE? MOBILNÁ 
APLIKÁCIA RAJEC ZDARMA DO VÁŠHO TELEFÓNU!

musí poukázať príslušné percentá 
zo svojej dane do dvoch mesiacov 
od skončenia pandémie. To zname-
ná, že ak vláda vyhlási ukončenie 
pandémie napríklad na konci sep-
tembra máte do konca novembra 
čas podať vyhlásenie k darovaniu 2 
alebo 3 % daní. Toto usmernenie sa 
týka všetkých daňovníkov, aj tých, 
ktorí majú podanú daň v riadnom 
termíne do konca marca.

Preto ak ste tak ešte neurobili, 
môžete venovať svoje dve percentá 
z daní niektorej z mestských orga-
nizácií – Domovu vďaky, niektorej 
z materských škôl, Základnej škole 
na Lipovej ulici či základnej ume-
leckej škole. Ďakujeme.

 MsÚ Rajec
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Mestské zastupiteľstvo v Rajci na svojom zasadnutí dňa 14.5.2020 schválilo Záverečný 
účet Mesta Rajec za rok 2019, výsledok hospodárenia a použitie zostatku finančných 
prostriedkov.

V rámci občianskej vybavenosti v súčasnosti prevádzkuje Mesto Rajec ihriská, ktoré 
sa nachádzajú v exteriéroch na uliciach Javorová, Ružová, Partizánska, Haškova, 
Jánošíkova, Bystrická a v športovom areáli.

ZÁVEREČNÝ ÚČET 
MESTA RAJEC ZA ROK 2019

DETSKÉ IHRISKÁ V OBMEDZENOM 
REŽIME AJ V NAŠOM MESTE

V zmysle nariadenia hlavného 
hygienika Slovenskej republiky 
vykonáva Mesto Rajec upratova-
nie priestoru týchto ihrísk, pre-
hrabanie piesku v pieskoviskách 
a dezinfekciu dotykových plôch 
hracích prvkov. Raz do týždňa 
sú plochy pieskovísk prelievané 
pitnou vodou.

Na ihriskách je umiestnený 
oznam o povinnostiach osôb 
sprevádzajúcich detí na ihrisku 
– obmedzený počet súčasne sa 
hrajúcich detí (odporúčanie pre 
rodičov zabezpečiť odstup detí 
v okruhu 2 metrov), povinnosť 
nosenia rúšok v zmysle aktuálne 
platného opatrenia Úradu verej-

ného zdravotníctva SR, povinnosť 
rodičov alebo osôb sprevádzajú-
cich deti zabezpečiť, aby sa deti 
fyzicky minimálne kontaktovali 
a povinnosť rodičov alebo osôb 
sprevádzajúcich deti mať so 
sebou prostriedok na dezinfekciu 
rúk.

Detské ihriská, pieskoviská 
a hracie prvky, ktoré nie sú v sú-
časnosti v prevádzke, sú označe-
né výstražnou páskou 
a oznamom o zatvorení prevádz-
ky a o možnosti použitia ihrísk, 
ktoré sú v prevádzke.

Ivana Bahledová, vedúca odd. 
výstavby a životného prostredia

Snímka: archív MsÚ

V mesiaci apríl bol vykonaný audit Mesta Rajec za 
rok 2019. Zmluvná audítorka overovala ročnú účtovnú 
závierku, Záverečný účet Mesta Rajec vrátane indivi-
duálnych účtovných závierok rozpočtových organizácií 
a predložila kladné stanovisko nezávislého audítora. 

Výsledok hospodárenia za rok 2019 a jeho rozdelenie

Hospodárenie Mesta Rajec  Skutočnosť 
  k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu  5 745 734,91 
Bežné výdavky spolu  5 119 380,79
Bežný rozpočet  626 354,12
Kapitálové príjmy spolu  159 483,96
Kapitálové výdavky spolu  557 804,26
Kapitálový rozpočet  - 398 320,30
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 228 033,82
Vylúčenie z prebytku  86 900,35
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 141 133,47
Príjmy z finančných operácií spolu  469 917,50
Výdavky z finančných operácií spolu   238 715,88
Rozdiel finančných operácií:  231 201,62
Hospodárenie mesta za rok 2019 – prebytok:  372 335,09

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení 
účelovo určených prostriedkov je prebytok v celko-
vej výške 372 335,09 eur. 

Poslanci MZ schválili použitie prostriedkov zo zo-
statku hospodárenia nasledovne: 
 141 133,47 € na tvorbu rezervného fondu,
 78 810,00 € na transakcie verejného dlhu – splá-

canie dlhodobých istín z úverov,
 152 391,62 € na kapitálové výdavky.
Celé znenie Záverečného účtu Mesta Rajec je zve-

rejnené na stránke www.rajec.info.
 Pre porovnanie uvádzame, že výsledok rozpočto-

vého hospodárenia v roku 2018 bol v celkovej výške 
400 247,31 €, tieto finančné prostriedky poslanci MZ 
schválili použiť:
 55 044,00 € na transakcie verejného dlhu – splá-

canie dlhodobých istín z úverov,
 254 903,31 € na kapitálové výdavky.
Rezervný fond z prebytku hospodárenia mesto 

nemohlo tvoriť, nakoľko v roku 2018 vznikol scho-
dok bežného a kapitálového rozpočtu v sume: - 
820 133,64 €. Ivana Zbýňovcová, 

poverená vedením  
finančného oddelenia MsÚ Rajec
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DEŇ ZEME 
V TOMTO ROKU 
NETRADIČNE

Aj v tomto roku sme si 22. apríla 
pripomenuli Deň Zeme. Každoročne 
sa v tomto období v spolupráci so 
školami intenzívne čistilo naše oko-
lie. Vzhľadom na súčasnú situáciu 
museli byť plánované akcie zrušené, 
preto sa Mesto Rajec obrátilo na 
všetkých občanov so žiadosťou, aby 
pri svojich vychádzkach po okolí 
mesta vyzberali odpadky, ktoré našli 
v prírode.

Počas stránkových hodín mest-
ského úradu ste si mohli vyzdvihnúť 
vo vestibule mestského úradu vrece 
na odpad. Naplnené vrece stačilo 
nechať na viditeľnom mieste pri 
okraji najbližšej asfaltovej cesty, od-
kiaľ ho odviezli zamestnanci mest-
ského úradu. Futbalový klub povýšil 
túto aktivitu na FB výzvu, ktorej 
cieľom bolo odfotiť sa s vrecom 
vyzbieraného odpadu ľubovoľnej 
veľkosti a označenie ďalších priate-
ľov, ktorí túto aktivitu mali šíriť ďalej. 
Do tejto výzvy sa zapojilo množstvo 
obyvateľov vrátane primátora či 
poslancov mestského zastupiteľstva.

Ďakujem všetkým, ktorí sa zapo-
jili do čistenia mesta a jeho okolia 
a prispeli k nášmu spoločnému 
čistejšiemu a krajšiemu životnému 
prostrediu.

Z. Ščasná,
odd. kultúry MsÚ Rajec

Snímka: Milan Lipka

Zo dňa na deň boli zrušené 
všetky kultúrne, športové poduja-
tia a ďalšími opatreniami sa nám 
všetkým zmenil zabehnutý spôsob 
života.

V súčasnosti sa náš život už 
pomaly vracia do starých koľají, 
ale kultúrny život je stále v silnom 
režime obmedzení.

Plánované akcie, na ktoré sme 
sa všetci veľmi tešili, divadelné 
predstavenie Milenec v marci 
a koncert Kollárovcov v máji, boli 
zrušené. Podarilo sa nám pred-
bežne dohodnúť náhradné termíny 
v tomto roku na jeseň. O presných 
termínoch podujatí vás budeme 
informovať v ďalšom čísle Rajčana 
(júl-august).

Musíme sa zaobísť bez osláv 
MDD, bez Rajrockfestu, bez Ra-
jeckých hodov, aj bez kultúrneho 
leta. A či bude Rajecký jarmok 
a Rajecký maratón? Teraz to ešte 
nevieme, záleží na uvoľňovaní 
opatrení zo strany vlády. Opatrne 
plánujeme niektoré akcie na jeseň 
a zimu a dúfame, že vás konečne 
budeme môcť na ne pozvať.

V súčasnosti vás pozývame 
navštíviť mestské múzeum, kde 

sú dve stále expozície – národo-
pisná a prírodovedná. Taktiež vás 
pozývame do mestskej knižnice, 
ktorá v tomto roku oslávi krásnych 
95 rokov.

Anna Tordová,
odd. kultúry MsÚ Rajec

Snímky: archív MsÚ

Primátor mesta s odpadkami z náučného 
chodníka, ktorého FB výzvu prijali poslanci 
Michal Šupka a Ján Kavec.

Čo je nové 
v kultúre? 

Po rokoch aktívneho kultúrneho života v našom mes-
te zastihla nás v tomto roku zmena, na ktorú nikto 
z nás ani len nepomyslel. 
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Opatrenia proti šíreniu koronavírusu za posledné mesiace významne strpčili život 
seniorov umiestnených v Domove vďaky. Výrazne však sťažili aj pracovné podmien-
ky zamestnancov tohto zariadenia. 

Od 4. marca je Domov vďaky 
pre návštevníkov zo strany verej-
nosti, vrátane rodinných prísluš-
níkov klientov zariadenia, úplne 
zatvorený. Od uvedeného dátumu 
sa konajú prakticky na dennej 
báze porady, ktorými sa prevádz-
ka v zariadení organizuje podľa 
vývoja epidemiologickej situácie. 
V súvislosti so šírením COVID-19 
na Slovensku bolo zariadenie 
nútené nakúpiť väčšie zásoby 
ochranných pomôcok, dezinfekcie 
aj potravín. Nemalou položkou 
bol tiež povinný nákup vybavenia, 
určeného na zriadenie tzv. karan-
ténnej izby.

Zamestnanci dodržujú veľmi 
prísne pravidlá; všetci používajú 
ochranné pomôcky a vykonávajú 
pravidelnú dezinfekciu. Zároveň 
bol zvolený krízový tím a došlo 
k určeniu zamestnancov, ktorí by 
v Domove vďaky zostali natrvalo 
v prípade výskytu nákazy v jeho 
priestoroch.

Už od prvej fázy šírenia koro-
navírusu sa zariadenie muselo 
vysporiadať s viacerými prob-
lémami, ktoré vznikli ohľadom 
personálneho zabezpečenia jeho 
fungovania a hmotného vybave-
nia pre prípad vzniku pandémie. 
Niektorí zamestnanci zariadenia 
zostali v súvislosti s návratom ich 
blízkych zo zahraničia v karanté-
ne, čo si vyžiadalo zintenzívnenie 
pracovného výkonu personálu, 
ktorý bol k dispozícii. Všetko 
komplikovala šíriaca sa neistota 

a strach, ako aj fakt, že ochran-
né pomôcky sa vzhľadom na ich 
počiatočný nedostatok zabezpe-
čovali len veľmi ťažko.

Dodržiavanie prísnych opatrení 
a zvýšená disciplína však pri-
niesli svoje ovocie. 11. mája došlo 
k plošnému pretestovaniu všet-
kých klientov aj zamestnancov za-
riadenia, pričom výskyt COVID-19 
sa v zariadení nepotvrdil.

Pandémia však na život v zaria-
dení negatívne vplýva aj naďalej; 
porady s vedením mesta sa konajú 
len prostredníctvom internetovej 
aplikácie, viackrát denne sa inten-
zívne dezinfikujú všetky expo-
nované plochy (kľučky, vypínače 
a pod.). Klienti aj zamestnanci 
zariadenia musia znášať zvýšené 
monitorovanie zdravotného stavu. 
Pracuje sa len v ochranných po-
môckach, ktoré sťažujú dýchanie 
a spôsobujú rôzne druhy kožných 
ťažkostí. Rovnako je zamedzený 
pohyb klientov mimo budovy 
a návštevy, čo výrazne zhoršuje 
psychickú pohodu seniorov, no aj 
ich príbuzných. Vedenie zariade-
nia preto umožnilo klientom pou-
žívanie videohovorov, čím aspoň 
čiastočne kompenzuje chýbajúci 
osobný kontakt klientov s rodinou.

Prekonávanie týchto obmedzení 
a komplikácií nie je jednoduché 
ani pre seniorov v zariadení, ani 
pre jeho zamestnancov, preto 
ďakujem všetkým za disciplínu 
a ochotu pracovať nad rámec 
povinností. Zostáva len dúfať, že 

druhá vlna pandémie Slovensko 
obíde a všetky obmedzujúce 
opatrenia budú čoskoro zrušené. 
Pokým však trvajú, zamestnanci 
Domova vďaky spolu s vedením 
mesta urobia všetko pre to, aby 
ochránili zdravie klientov zariade-
nia a zabezpečili dôstojné pod-
mienky v týchto ťažkých dňoch.

Lívia Hodasová,
riaditeľka Domova vďaky

Snímka: archív zariadenia

Touto cestou sa chcem poďako-
vať vedeniu mesta a hlavne pánovi 
primátorovi a pánovi prednostovi, 
že pri výskyte pandémie korona-
vírusu COVID-19 mysleli v prvom 
rade na najohrozenejšiu kategóriu 
ľudí, na nás dôchodcov.

Ďakujeme aj dobrovoľníkom, 
ktorí hneď v začiatkoch pandémie 
neváhali a nezištne ušili ochranné 

rúška. Vážime si, že prvé ochran-
né rúška ušité dobrovoľníkmi boli 
venované práve nám dôchodcom. 
Mestu patrí vďaka aj za to, že sme si 
potrebné veci mohli objednať tele-
fonicky u predajcu a ďalší deň nám 
bol nákup doručený až domov. Už 
musíme dúfať len v to, že epidemio-
logická situácia sa bude zlepšovať 
a obmedzenia kvôli koronavírusu 

sa budú môcť pomaly uvoľňovať 
a náš život sa vráti do takej podoby, 
ako bol predtým. Už by sme sa radi 
opäť stretávali na našich akciách 
v Dennom centre. Zatiaľ však mu-
síme byť naďalej trpezliví a disci-
plinovaní. Želám všetkým, aby toto 
obdobie prečkali v zdraví.

 Viera Jandušíková,
Denné centrum

DÔCHODCOVIA DENNÉHO CENTRA ĎAKUJÚ MESTU

KORONAVÍRUS OBMEDZUJE 
ŽIVOT AJ V DOMOVE VĎAKY
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Naša Materská škola Mudrochova sa vo svojom Škol-
skom vzdelávacom programe Hrou spoznávame svet 
výraznejšie sústreďuje na environmentálnu výchovu. 

Environmentálna 
výchova 

v MŠ Mudrochova

V BOJI PROTI 
COVID-19 POMOHLA 
AJ UNIVERZITA

Seniori v rajeckom Domove 
vďaky patria vzhľadom na svoj vek 
a zdravotný stav k sociálnej skupine, 
ktorú nový koronavírus ohrozuje naj-
viac. Podobne ako iné organizácie 
a inštitúcie na Slovensku, sa preto 
aj rajecké zariadenie pre seniorov 
v posledných mesiacoch intenzívne 
zaoberalo tým, ako svojim klien-
tom a zamestnancom zabezpečiť 
čo najvyššiu možnú ochranu pred 
prenosom uvedeného ochorenia. 
Nakúpili sa dezinfekčné prostriedky 
či ochranné rukavice. Adekvátnej 
ochrane tváre a dýchacích ciest však 
bránil akútny nedostatok potreb-
ných rúšok.

Pomocnú ruku v boji proti CO-
VID-19 nakoniec podala Žilinská 
univerzita. Fakulta elektrotechniky 
a informačných technológií Domovu 
vďaky darovala špeciálne protivíru-
sové štíty, ktoré významne uľahčujú 
prácu zamestnancom zariadenia. 
Štíty efektívne zabraňujú prenosu 
jemných kvapôčok, ktoré človek 
okolo seba šíri nielen pri kašlaní či 
kýchaní, ale aj rozprávaní. Prá-
ve kvapôčky pritom predstavujú 
transportné médium pre samotný 
vírus, ktorý sa vďaka nim dostane 
do dýchacích ciest či na sliznice 
iného človeka. Ochranné štíty sú 
užívateľský príjemnejšie, než textilné 
či jednorazové rúška. Neobmedzujú 
totiž v dýchaní a na rozdiel od rúšok 
prestavujú navyše ochranný prvok aj 
pre oči a ich okolie. Vďaka možnosti 
ich rýchlej dezinfekcie a opakova-
ného používania zároveň zaťažujú 
životné prostredie menej, než rúška 
na jedno použitie.

Fakulte elektrotechniky a infor-
mačných technológií Žilinskej uni-
verzity preto patrí naša veľká vďaka 
za jej podporu v boji proti násled-
kom pandémie.  Lívia Hodasová,

riaditeľka Domova vďaky
Snímka: archív zariadenia

Je množstvo spôsobov, ktorými 
možno uskutočňovať environmen-
tálnu výchovu a prehĺbiť tak en-
vironmentálne povedomie. Medzi 
základné tvorivé spôsoby a pro-
striedky patria hlavne: hry, riešenie 
problémových situácií, zmyslové 
vnímanie prírody, dobrodružstvo.

Ako každá výchova, tak aj envi-
ronmentálna je najúčinnejšia vtedy, 
ak sa začína od najútlejšieho veku. 
Tu máme široké pole pôsobnosti. 
Ponúkame deťom možnosť rozvíjať 
tvorivosť a predstavy v každo-
denných aktivitách. Na napĺňanie 
cieľov využívame zážitkové učenie 
prepojené s realitou, objavovanie 
a bádanie. Pohybovými aktivitami 
a environmentálnymi hrami zvy-
šujeme zážitok detí, a tým prehl-
bujeme ich poznatky a rozvíjame 
zručnosti. Aktivitami uskutočňo-
vanými pri pobyte vonku deťom 
umožňujeme osvojiť si nielen 
prírodovedné fakty, ale prežívať aj 
úspech a radosť pri správnych od-
povediach na otázky. Úlohou a cie-
ľom environmentálnej výchovy je aj 
podporovať rozvoj nových aktivít, 
najmä v školských projektoch. Aby 
deti mohli získavať bohaté skúse-
nosti pre život, je v našom záujme 
im vytvárať optimálne podmienky 
nielen v interiéroch, ale aj exterié-
roch materskej školy.

Preto sa aj naša materská škola 
rozhodla so svojim projektom pod 
názvom Hrou objavujeme prírodné 
ihrisko – Kopček zapojiť prostred-
níctvom svojho zriaďovateľa Mesta 
Rajec do grantového programu 
Nadácie Tesco Vy rozhodujete, my 
pomáhame. Ďakujeme všetkým ro-
dičom a zákazníkom Supermarketu 
Tesco Rajec, ktorí sa prostredníc-
tvom hlasovania rozhodli podporiť 
náš projekt, ktorý je orientovaný 
na rozvoj vzťahu k prírode detí 
predškolského veku. Prírodný 

Kopček bude slúžiť ako prírodné 
ihrisko aj ako oddychová zóna pri 
pobyte na čerstvom vzduchu. Les 
a prírodu priblížia aj prvky prírod-
ného materiálu: drevené schody 
podnecujúce nácvik rovnováhy 
a chôdze. Kopček bude doplnený 
zeleňou a prírodnými materiálmi. 
Tento projekt nám umožní po-
kračovať v modernom prístupe 
v edukácii. Deti prostredníctvom 
zážitkov a spontánnej hry budú 
vnímať pobyt v prírodnom prostre-
dí ako veľké dobrodružstvo.

Už teraz sa tešíme ďalším vý-
zvam, ktoré ponúkajú príležitosť 
skvalitnenia materiálneho alebo 
didaktického vybavenia v mater-
skej škole za účelom modernizácie 
edukačných aktivít.

Dana Dubeňová,
učiteľka MŠ Mudrochova

Snímka: archív školy
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K neodmysliteľnej súčasti jari patrí Veľká noc. Tento rok sme sa na ňu nemohli pripraviť 
spoločne s deťmi v triedach, čo nám je veľmi ľúto, ale vo všetkom negatívnom sa snaží-
me hľadať aj niečo pozitívne a pekné. 

Knihu od J. Verna Dva roky prázdnin sme považovali za utópiu. Utópia sa stala skutoč-
nosťou a čo nebolo, môže byť. V polovičke marca sa koncom týždňa na mnohých ško-
lách ozvalo radostné „hurá“.

MŠ OBR. MIERU: VEĽKONOČNÁ SÚŤAŽ

ZŠ LIPOVÁ: MÔŽE BYŤ – NEMÔŽE BYŤ?

Preto sme sa rozhodli zorgani-
zovať pre deti Veľkonočnú súťaž, 
ktorá prebiehala na facebookovej 
stránke (FB) materskej školy.

Deti mali za úlohu vyzdobiť 
veľkonočné vajíčko. Rodičia odfotili 
deti a ich práce a fotku pridali na 
FB stránku škôlky. Všetci sme boli 
veľmi netrpezliví, ako to všetko 
skončí. Na Veľkonočný ponde-
lok sme mali žrebovanie súťaže. 
Spomedzi všetkých zapojených 
detí sme vyžrebovali víťaza hlavnej 
ceny – knižky. Ale neocenený 
neostal nikto. Na každého zúčast-
neného čakalo prekvapenie. Diplom 

a odmena za ich snahu a tvorivosť, 
ktorú predviedli svojimi nádhernými 
dielami, deti veľmi potešili.

Veľmi pekne ďakujeme, že ste sa 
zúčastnili súťaže a ukázali sme, že 
i takáto situácia otvára netradičné 
možnosti ako potešiť na diaľku svo-
jich blízkych. Aj keď tradičná šibač-
ka a oblievačka sa konala väčšinou 
za zatvorenými dverami vašich prí-
bytkov, dúfame, že všetci ste si užili 
veľkonočné sviatky v kruhu rodiny 
a v teple vašich domovov.

Michaela Časnochová,
MŠ Obrancov mieru

Snímka: archív školy

To sa školáci dozvedeli o preru-
šení vyučovania – vtedy len na dva 
týždne.

Ale situácia sa vyvinula úplne inak 
– tak, ako to asi nikto nečakal. Z na-
šich domácností sa stali „separátne 
kupé“, do ktorých zrazu nemohol 
nikto vstúpiť. Sociálne interakcie 
nám chýbali viac, ako sme si boli 
ochotní pripustiť.

Školácke voľno nebolo to pravé 
orechové, po ktorom školáci túžili. 
Prvotná eufória opadla rýchlejšie, 
ako školáci očakávali. Neboli to tie 
naozajstné prázdniny, na aké sú 
zvyknutí – boli iné: smutnejšie, váž-
nejšie, neisté. A ešte na viac – škola 
začala realizovať výučbu po novom 
– online. Naše domácnosti sa zmenili 
na online školu. Bolo potrebné písať, 
čítať, robiť záznamy, vyhodnocovať, 
robiť projekty, dokonca riešiť aj testy, 
posielať vypracované domáce úlohy. 
A to bez výraznejšej pomoci učite-
ľov. Žiakom, ktorí nemali možnosť 
využívať vyučovanie on-line, učitelia 
doručovali úlohy osobne. Škola bola 
bez školákov prázdna a smutná. Uči-
telia boli bez žiakov osamelí, školáci 
boli bez školy – trochu čudní. A všet-
ci sme si zvykli. Tak ako na rúška, 
ktoré sa stali súčasťou nášho pohybu 
medzi ľuďmi. (Všimli ste si, že sme sa 
začali viac usmievať očami?)

Online učenie nás postavilo na 
nohy. Začali sme byť akčnejší, 
aktívnejší. Malými krokmi sme sa 
začali posúvať dopredu. Tie on-line 
stretnutia boli veselé, optimistické. 
Najmä mladšie ročníky sa tešili. 
Takmer denno-denne prebieha-
li hodiny stretnutí, na ktorých sa 
počítalo, čítalo, písalo, rozprávalo po 
anglicky, cvičilo, spievalo. Boli to aj 
rozhovory o tom, ako žije príroda. 
Čo sa deje na Kukaj.sk, aké zmeny 
sa udiali v našich rodinách, čo nové 
sme sa naučili. Učitelia dostávali od 
svojich školákov tzv. spätné väzby: 
videá, veľa, preveľa správ, odkazov. 
A odkazy písali aj rodičia. Z tých sa 
stali zo dňa na deň učitelia. Niektorí 
dobrovoľne, iní nedobrovoľne.

V tejto chvíli je to o vďake pre 
všetkých, ktorí nezostali stáť na 
mieste: VĎAKA pre rodičov, ktorí 
zrazu zažili, čo znamená stáť pred 
školákmi a učiť aj vtedy, keď sa im 
(školákom) nechce. VĎAKA pre 
školákov, že to s nami online dali. Že 
sme sa posunuli a zažili niečo nové 
– neskutočné. VĎAKA pre všetkých, 
ktorí nás ostatných držali nad vodou.

Zrazu sme zistili, že svet by bol 
oveľa krajším, keby sme sa viac 
usmievali. Preto – usmievajme sa, 
buďme láskaví. (Matka Tereza) 
Spoločne to zvládneme. S rúškami či 
bez rúšok. Mgr. Jana Paulinyová,

ZŠ Lipová
Snímka: archív školy



Bežným javom je, keď päťroč-
né dieťa vie napísať svoje meno, 
pomenuje písmená tlačenej 
abecedy alebo čísla do desať. 
Nejedná sa o žiadnu senzáciu, ak 

sa v tomto veku nájde aj sku-
točný malý čitateľ. Tento benefit 
priniesla deťom súčasná doba 
reklám, s ktorými sa stretávajú 
od prvého dňa svojho života 

v spojení s ich prirodzenou zve-
davosťou.

To sú dôvody, ktoré využívame 
vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese v našej materskej škole pre 
stimuláciu tzv. predčitateľskej 
gramotnosti. Našim cieľom nie 
je naučiť deti čítať ani písať, ale 
pripraviť na to, aby v prvom  
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MŠ Obr. mieru: Kedy už konečne...?
Tak týmito slovami sa začína debata určite v každej rodine, kde majú rodičia neja-
kého školáka alebo škôlkara. A rovnako sa pýtame aj my rodičia, ktorí sme doma 
a nechodíme do práce. Nie z vlastnej vôle, ale kvôli koronavírusu. 

Možno viacerí z vás postrehli, že dnešné deti pred-
školského veku preukazujú obdivuhodné čitateľské 
a pisateľské spôsobilosti. 

Verím, že keď budete čítať tento 
článok, už budete držať svoje dieťa 
za ruku a kráčať s ním opäť do škôl-
ky. A na nežiaducu situáciu, keď deti 
museli byť iba doma v kruhu rodiny, 
bez svojich kamarátov, učiteliek, 
kuchárok či upratovačiek budeme 
len spomínať.

Milí rodičia, dovoľte mi, aby som 
sa vám takto na diaľku prihovorila. 
Vaše/naše deti nám veľmi chýbajú 
a naozaj sa už na ne tešíme. Našu 
triedu – žabky navštevujú deti vo 
vekovej kategórii 3-4 rokov. Chcela 
by som ich všetky touto cestou 
pochváliť za ich disciplínu. Dostali 
sme pochvalu aj od pani riaditeľky, 
ako sa deti z našej triedy (žabky) 
dokázali rýchlo adaptovať, že nám 
neplačú za rodičmi a majú na veľmi 
dobrej úrovni osvojené sebaobsluž-
né návyky. S veľkým záujmom sa 
zapájali do každodenných aktivít 
zdravotného cvičenia. Obľúbili si 
motivované cvičenie jogy, na ktoré 
sa naša materská škola špeciálne 
zameriava. Mnohé cviky si zapamä-
tali a dokážu ich predviesť, napr. 
srnku, motýlika, kvet, strom či 
včelu. Veľmi rady sa hrajú pohybo-
vé hry, vedeli si rýchlo zapamätať 
ich pravidlá. Rady skladajú, lepia, 
kreslia, poznajú farby. Dokážu sa 
veľmi dobre sústrediť a pozorne 
počúvať čítané texty. Veľmi rada by 
som pochválila deti za spoločenské 
správanie pri divadelných predsta-
veniach v našej MŠ. Bez problémov 
zvládli aj vyšetrenie merania zraku, 
ktoré sa konalo v našej MŠ na 
začiatku marca pod názvom Levie 

očko. Každé dieťa si dalo očká 
pekne zmerať a už vieme, že dve 
dievčatká z našej triedy statočne 
nosia okuliare. Veľká pochvala pre 
vás dievčatá (úsmev)! A tak isto 
nesmiem zabudnúť na pochvalu od 
našich kuchárok, lebo naše žab-
ky veľmi pekne zjedli, čo im tety 
kuchárky navarili. Deti jedia celkom 
samé, kŕmime ich len výnimočne. 
Pri obede je u nás ticho a počuť iba 
lyžice (úsmev).

Na tieto udalosti veľmi radi 
spomíname a už sa tešíme, kedy 
konečne všetci prejdeme opäť na 
starý a dobrý pravidelný režim dňa. 
Že sa ráno opäť zvítame vo dverách 
MŠ a strávime spolu krásny deň, 
keď sa bude v triede ozývať detský 
spev a krik. Milí rodičia, často mys-
líme na vaše/naše deti, spomíname 
na ne s kolegyňami a hovoríme si, 
ako nám veľmi chýbajú. Nech je to 
už čoskoro!

Pre deti v našej MŠ je pripravené 
veľké prekvapenie v podobe novej 

detskej šmýkačky, ktorá je krásna, 
farebná s mäkkou dopadovou plo-
chou. Tak verím, že sa žiadne det-
ské kolienko nezraní. Už sa teším 
a som presvedčená, že v prvých 
dňoch bude na nej dlhá rada detí, 
keď ju budú chcieť všetci vyskúšať. 
Bude to pre nich veľká odmena za 
to dlhé odlúčenie od škôlky a za 
to, že aj túto ťažkú skúšku dnešnej 
doby zvládli.

Neraz som stretla deti s rúška-
mi na tvári a teším sa, že prijali 
zodpovedný prístup k ich používa-
niu. Počas uplynulých dní sme boli 
ukrátení o množstvo spoločenských 
akcií a kultúrnych podujatí, ako je 
Deň zeme a Deň matiek. Ale verím, 
že v najbližších dňoch sa v zdraví 
stretneme a vynahradíme si to. A tak 
sa s vami lúčim so slovami, ktoré 
počúvame všetci stále každý deň: 
Buďme zdraví!

Katarína Nováková, učiteľka MŚ, 
Obrancov mieru

Snímka: archív školy

MŠ OBR. MIERU: PRÍPRAVA NA ŠKOLU 
ZAČÍNA V MATERSKEJ ŠKOLE
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Už je to viac ako dva mesiace, čo učíme našich 
žiakov na diaľku a bez osobného kontaktu. Nie je to 
vôbec jednoduché ako pre žiakov, tak pre učiteľov 
a hlavne rodičov. 

DO ZUŠ PRIJÍMAME ŽIAKOV 
DO KONCA JÚNA 2020

Museli sme sa to naučiť my 
učitelia a aj žiaci pod superví-
ziou rodičov. Za to vám všetkým 
patrí veľká vďaka. Veď vyučovať 
cez skype, messenger, videona-
hrávky nie je nič samozrejmé. 
Zvuk a obraz nie je dokonalý, 
často s časovým posunom. 
Ale snažíme sa to zvládať 
ako vieme. A aj napriek tomu 
slávime úspechy. Naša žiačka 
Alžbetka Šáleková bola prija-
tá na Súkromnú strednú školu 
umeleckého priemyslu v Žiline 
ako prvá v poradí. Je z triedy 
Mgr. Martina Kšiňana a ak vám 
to meno niečo hovorí, nie je to 
náhoda. Jej staršia sestra Katka 
Šáleková získala vlani 3. miesto 
na medzinárodnej výtvarnej 
súťaži v Japonsku (Tokio), a tiež 
bola prijatá na túto vynikajúcu 
školu.

ZUŠ-ky majú súťaže tradične 
v 2. polroku školského roku. 
Všetky, na ktoré sa prihlásili 
naši žiaci boli zrušené alebo 
preložené. Aj naša medzinárod-
ná interpretačná súťaž Rajecká 
hudobná jar je presunutá na
15. októbra 2020. Pevne verím, 
že do jesene sa situácia s ko-
ronavírusom upokojí a budeme 
môcť našu školu reprezento-
vať na súťažiach, koncertoch 
a iných kultúrnych podujatiach. 
Verte, všetkým nám to veľmi 
chýba.

Aj v tejto neľahkej a kompliko-
vanej situácii prijímame nových 
žiakov. Prihlášky pre nových 
žiakov sú na našom webovom 
sídle www.mzusrajec.sk. Môžete 
sa prihlásiť cez e-prihlášku ale-
bo si prihlášku stiahnuť a poslať 
na adresu našej školy. Prihlášky 
sú len pre nových žiakov. Tí, 
ktorí u nás už študujú, prihlášky 
posielať nemusia. Termín na 
prihlasovanie sme posunuli do 
konca júna 2020. Môžete sa 
prihlásiť do hudobného, vý-
tvarného, tanečného a literár-
no-dramatického odboru. Učíme 
väčšinu hudobných nástrojov 

a od septembra otvárame znova 
triedu priečnej fl auty. Tešíme sa 
na nových žiakov, ktorí sa chcú 
vzdelávať v umení a pripravovať 
sa aj na svoju budúcu profesiu 
v umeleckej sfére. V prípade, 
že nám chcete pomôcť s 2 % 
z dane, budeme veľmi radi.
Bližšie informácie na našom 
webovom sídle.

Prajeme nám všetkým hlavne 
pevné zdravie a skoré stretnutie 
v našej ZUŠ-ke a na koncertoch, 
výstavách a tanečných poduja-
tiach, ktoré spoločne zorgani-
zujeme. Veľmi sa na vás tešíme 
naši milí žiaci, rodičia a priaz-
nivci ZUŠ Rajec.

PaedDr. Marián Remenius,
riaditeľ ZUŠ Rajec

Snímky: archív školy

 ročníku základnej školy boli čo 
najúspešnejšie v nácviku týchto 
schopností. Učiteľky zaujímajú 
zodpovedný prístup voči vlast-
nému profesijnému rozvoju, apli-
kujú špecifi cké metódy, overujú 
ich účinnosť a využívajú praxou 
získané skúsenosti.

Naša škola má vytvorené 
gramotne podnetné prostredie, 
ktoré umožňuje dieťaťu orien-
táciu prostredníctvom písaných 
textov, napr. v šatni či v triede. 
Postupne sme vybudovali vo 
všetkých štyroch triedach det-
ské knižnice, kde si s obľubou 
prezerajú veku primerané knihy. 
Svoj význam pripisujeme aj 
rituálu pravidelného čítania pred 
odpočinkom. Bohaté skúsenosti 
s písanou rečou získavajú deti 
pri zostavovaní básničiek zo 
slov či tvorbe vlastných kníh. 
V tomto školskom roku, napriek 
jeho skrátenej verzii, sa nám 
ich podarilo vytvoriť niekoľko. 
V zmysluplných predčitateľ-
ských aktivitách sa deti naučili 
rozumieť mnohým prvkom knihy 
a tlače. Pochopili prácu spisova-
teľa či ilustrátora a dokázali sa 
s ňou stotožniť. Nemenej dôleži-
tou súčasťou tohto procesu boli 
prežívané pocity radosti a spo-
kojnosti z knižných výtvorov.

Ktovie, možno sa v budúcnosti 
z niektorého nami formované-
ho škôlkarika stane skutočný 
spisovateľ.

A keďže sme tento školský 
rok nemohli dotiahnuť do konca 
podľa našich predstáv, chcem 
popriať našim predškolákom, 
ktorí sa s písmenkami už skama-
rátili, aby ľahko a hravo zvládli 
požiadavky prvého ročníka!

Jana Demeterová, riaditeľka MŠ, 
Obrancov mieru

Snímka: archív školy
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Zvesti Maratón klubu Rajec
BUDE TOTO LETO BEZ 
RAJECKÉHO MARATÓNU?

Je pravdou, že v dnešných 
neľahkých časoch sa situácia mení 
z týždňa na týždeň a málokto vám 
vie zaručiť, čo bude zajtra. Čo 
však na 100 % sľúbiť vieme, že par-
tia maratónskych nadšencov spra-
ví všetko pre to, aby sa náš 37. 
ročník Rajeckého maratónu mohol 
uskutočniť v tradičnej veľkolepej 
atmosfére. Prípravy na augustový 
športový sviatok sú už v plnom 
prúde. Prihlasovanie bolo nedáv-
no spustené a behom prvých dní 
sa nám prihlásilo viac než 250 
účastníkov. Pokiaľ sa rozhodujete 
či sa prihlásiť, tak nie je dôvod na 
váhanie. Prihláste sa ihneď a máte 
motiváciu a aj viac času na tréno-
vanie. Odporúčame tak urobiť čím 
skôr, kým sa nenaplní účastnícky 
limit. V prípade neuskutočnenia 
sa podujatia z dôvodu pandémie 
vám bude, samozrejme, štartovné 
vrátené v plnej výške. My však 
myslíme pozitívne a veríme, že sa 
uvidíme v auguste na štarte.

ŽIADNE PRETEKY, ALE FORMA 
JE

Ak si niekto myslel, že bez 
pretekov budeme sedieť na gauči 
a vyjedať čipsy, tak sa veľmi mýlil. 
Prvý májový víkend sa uskutočnilo 
charitatívne bežecké podujatie 
s názvom Wings for Life Run, kto-
rého sa zúčastnilo 77 103 účast-
níkov zo 104 krajín a všetci spolu 
nabehali 924 960 km. Vyzbierať sa 

podarilo až 2,8 milióna eur, ktoré 
pôjdu v plnej výške nadácii Wings 
for Life. Tá podporuje výskumy 
zamerané na liečbu poranenej 
miechy.

AKO SME TO MOHLI BEŽAŤ, KEĎ 
SÚ MOMENTÁLNE ŠPORTOVÉ 
AKCIE ZAKÁZANÉ?

Jednoducho, každý si stiahol 
aplikáciu do mobilu a mohol si 
svoju trať odbehnúť kde len chcel. 
Princípom týchto pretekov je, že 
celý svet odštartuje naraz (bežalo 
sa 3. mája o 13:00 nášho času) 
a po pol hodine za vami vyštartuje 
auto (tento rok virtuálne v mobil-
nej aplikácii), keď vás dobehne, 
tak končíte. 
Aj Rajeckí bežci išli behom pod-
poriť tých, ktorí behať nemôžu. 
Lukáš Janík odbehol 32,70 km 
a umiestnil sa ako 17-ty Slovák (5. 
v kategórii), Patrik Holeša zdolal 
32,04 km, 26-ty Slovák 
(7. v kat.), Miroslav Hájek 15,50 
km – 296-ty Slovák (32. v kat.).

RAJECKÝ BOROŠOVEC
Naša obľúbená jarná klasika – 

Rajecký Borošovec sa tento rok 
nekonal (presunutý je na jeseň), 
tak sme si dali aspoň časov-
ku. Počas apríla sme si vytvorili 
spôsob ako si medzi sebou na 
diaľku zasúťažiť. Vo výzve išlo 
o to, zdolať v čo najlepšom čase 
trať Rajeckého Borošovca behom 
a aj na bicykli (každý mal možnosť 
troch pokusov).

Poradie prvých troch: MTB (bi-
cykel) muži: 1. Filip Rybár – 30:31, 
2. Michal Galovič – 30:46, 3. Patrik 
Holeša – 30:49. MTB (bicykel) 
ženy: 1. Klára Rybárová – 41:52, 2. 
Petra Cibulková – 42:27. BEH: 1. 
Patrik Holeša – 57:15, 2. Miroslav 
Hájek – 1:01:13, 3. Marek Kasman 
– 1:01:19. MTB + BEH: 1. Patrik 
Holeša – 1:28:04, 2. Marek Kasman 
– 1:34:53, 3. Lukáš Janík – 1:43:53.

Nesedíme teda doma a naďalej 
trénujeme, či už pre dobrý pocit, 
udržanie formy, alebo vyvetranie 
hlavy. Určite máme v pláne aj ďal-
šie výzvy napr. 
duatlonový okruh (pod Dubovou), 
ktorý je taktiež možné ísť ako 
na bicykli, tak aj behom. Pokiaľ 
sa chcete zúčastniť a porovnať 
si svoje sily s ostatnými, ozvite 
sa nám na Facebookej stránke 
Rajeckého maratónu, kde vám 
veľmi radi poskytneme detailné 
info k aktuálnym výzvam. Trénuj-
te, športujte, hýbte sa, podporujte 
imunitu, čoskoro sa vidíme opäť 
na pretekoch (úsmev)

Aktualizovaná termínovka 
rajeckých podujatí (samozrejme, 
iba za podmienky, že to umožnia 
opatrenia vlády):

18.7.2020 – Rajecký kros triatlon 
(rybník Košiare),

8.8.2020 – Rajecký maratón,
15.9.2020 – Kros duatlon (Kúpa-

lisko Veronika – Dubová),
24.10.2020 – Rajecký Borošo-

vec.
 Maratón klub Rajec
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SLÁDKOVIČOVA UL. 691 (bývalá predajňa AGROSEVA)

V TERMÍNE .OD 1.8.2020
BLIŽŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE NA TEL. ČÍSLE:

0908 526 488

inzercia

AKCIA -20% do 30.6.2020 

RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU 
VÁM PONÚKA ČISTÉ RIEŠENIE PRE VAŠE 

STARÉ DVERE, ZÁRUBNE, VSTAVANÉ SKRINE 
A KUCHYNSKÉ LINKY. 

VŠETKO V ŠIROKEJ ŠKÁLE FARIEB A ŠTRUKTÚR. 

Tel. 0907 422 113
Web: www.renovovanie.szm.sk

inzercia

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MIER

PONÚKA DO PRENÁJMU 

VOĽNÉ PRIESTORY V RAJCI
SLÁDKOVIČOVA UL. 691 (bývalá predajňa AGROSEVA)

V TERMÍNE .OD 1.8.2020
BLIŽŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE NA TEL. ČÍSLE:

0908 526 488

inzercia

AKCIA -20% do 30.6.2020 

RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU 
VÁM PONÚKA ČISTÉ RIEŠENIE PRE VAŠE 

STARÉ DVERE, ZÁRUBNE, VSTAVANÉ SKRINE 
A KUCHYNSKÉ LINKY. 

VŠETKO V ŠIROKEJ ŠKÁLE FARIEB A ŠTRUKTÚR. 

Tel. 0907 422 113
Web: www.renovovanie.szm.sk

inzercia



Rajčan15www.rajec.sk
MESAČNÍK MESTSKÉHO 
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Na základe uznesenia výboru spoločenstva 
č. 7/20 zo dňa 6.4.2020, v súlade so zákonom 
o pozemkových spoločenstvách a stanovami 
spoločenstva, sa uskutočnilo valné zhromaž-
denie formou korešpondenčného hlasovania. 

Pozvánka spolu s materiálmi, o ktorých malo spoločen-
stvo rokovať, bola zaslaná všetkým členom spoločenstva 
a Slovenskému pozemkovému fondu.

Program valného zhromaždenia:
1. Správa výboru o činnosti za rok 2019
2. Správa Dozornej rady za rok 2019
3. Návrh plánu hospodárenia na rok 2020
4. Ročná účtovná závierka za rok 2019
5. Rozdelenie výsledku hospodárenia – zisku za rok 2019
6. Odmeňovanie členov výboru a dozornej rady

Výbor doručil ku každému bodu programu písomný 
materiál, ako prílohu pozvánku.

Prílohou pozvánky bol hlasovací lístok, v ktorom bolo 
uvedené meno spoluvlastníka, jeho spoluvlastnícky podiel 
a počet hlasov, ktorými disponuje, návrh na uznesenie 
z valného zhromaždenia. Vzor pozvánky, vrátane mate-
riálov rokovania a vzor hlasovacieho lístka je prílohou tejto 
zápisnice.

Celkový počet hlasov spoločenstva je 2 032,06. Sloven-
ský pozemkový fond spravuje hlasy neznámych vlastníkov 
v počte 161,35 a v prípade bodov, ktoré boli predmetom 
rokovania valného zhromaždenia, nevykonáva práva 
vlastníka, teda nehlasuje. Počet hlasov členov zomretých 
ku dňu odoslania pozvánok bol 48,92, na tieto hlasy sa 

INFORMÁCIE Z CENZUÁLU 
Zápisnica z valného zhromaždenia 
za rok 2019, ktoré sa konalo 
korešpondenčnou formou

PPRREERRÁÁBBAATTEE,,  RREEKKOONNŠŠTTRRUUUUJJEETTEE,,  VVYYKKOONNÁÁVVAATTEE  

DDRROOBBNNÉÉ  SSTTAAVVEEBBNNÉÉ  ÚÚPPRRAAVVYY,,  MMEENNÍÍTTEE  NNÁÁBBYYTTOOKK  

AA  NNEEVVIIEETTEE  ČČOO  SS  OODDPPAADDOOMM?? 

PORADÍME VÁM! 

Zaneste takýto odpad bezplatne 

DDOO  ZZBBEERRNNÉÉHHOO  DDVVOORRAA. 

Môžete tu odovzdať 

elektroodpad, starý ná-

bytok, drobný stavebný 

odpad, opotrebované 

pneumatiky, použitý olej 

z domácnosti, krabice či iné objemové a nad-

rozmerné odpady ako aj všetky druhy odpadov 

z obalov – papier, plasty, sklo, VKM, kovy.

RAJECKÝ ZBERNÝ DVOR, Fučíkova 339/6

pondelok až piatok      hod. 6.00 – 14.00

sobota            hod. 8.00 – 12.00 

RAJECKÉ KOMPOSTOVISKO

Rajecké 

kompostovisko 

je otvorené 

KAŽDÚ SOBOTU 

OD 9. DO 13. HODINY. 

Môžete tu odovzdať trávu, lístie, 

konáre, zvyšky zo záhrad, piliny, 

drevnú štiepku alebo akýkoľvek iný 

biologicky rozložiteľný odpad. 

Rajecké kompostovisko sa nachádza 

.NA KONCI KRIVÍNA VPRAVO
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INFORMÁCIE Z CENZUÁLU 

Zápisnica z valného zhromaždenia za rok 2019, ktoré sa konalo korešpondenčnou formou

Na základe uznesenia výboru spoločenstva č. 7/20 zo dňa 6.4.2020, v súlade so zákonom o pozemkových 
spoločenstvách a stanovami spoločenstva, sa uskutočnilo valné zhromaždenie formou korešpondenčného 
hlasovania. Pozvánka spolu s materiálmi, o ktorých malo spoločenstvo rokovať, bola zaslaná všetkým členom 
spoločenstva a Slovenskému pozemkovému fondu.

Program valného zhromaždenia:
1. Správa výboru o činnosti za rok 2019
2. Správa Dozornej rady za rok 2019
3. Návrh plánu hospodárenia na rok 2020
4. Ročná účtovná závierka za rok 2019
5. Rozdelenie výsledku hospodárenia – zisku za rok 2019
6. Odmeňovanie členov výboru a dozornej rady
Výbor doručil ku každému bodu programu písomný materiál, ako prílohu pozvánku.  

Prílohou pozvánky bol hlasovací lístok, v ktorom bolo uvedené meno spoluvlastníka, jeho spoluvlastnícky 
podiel a počet hlasov, ktorými disponuje, návrh na uznesenie z valného zhromaždenia. Vzor pozvánky, vrátane 
materiálov rokovania a vzor hlasovacieho lístka je prílohou tejto zápisnice. 

Celkový počet hlasov spoločenstva je 2 032,06. Slovenský pozemkový fond spravuje hlasy neznámych 
vlastníkov v počte 161,35 a v prípade bodov, ktoré boli predmetom rokovania valného zhromaždenia, nevykonáva 
práva vlastníka, teda nehlasuje. Počet hlasov členov zomretých ku dňu odoslania pozvánok bol 48,92, na tieto 
hlasy sa neprihliada. Vydané a zaslané boli teda hlasovacie lístky s počtom hlasov 1 821,79. V priebehu času 
hlasovania zomreli vlastníci s počtom hlasov 5,09, preto možný počet hlasov vrátených hlasovacích lístkov ku 
dňu vyhodnotenia je 1 816,70.  

Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina, t. j. 908,36 hlasov.
- Odovzdaných bolo 562 hlasovacích lístkov s počtom hlasov 1 393,42.
- Za prijatie uznesenia hlasovalo 532 členov s počtom hlasov 1 325,64.
- Proti prijatiu uznesenia hlasoval 1 člen s počtom hlasov 3,58.
- Hlasovania sa zdržalo 22 členov s počtom hlasov 43,66.
- Neplatných hlasovacích lístkov bolo odovzdaných 7 s počtom hlasov 20,54.
- Neodovzdané boli hlasovacie lístky s počtov hlasov 423,28.

UZNESENIE z valného zhromaždenia Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec, pozemkového spoločenstva 
za rok 2019 bolo prijaté počtom hlasov 1 325,64, čo je 72,97 %.

Výbor spoločenstva a dozorná rada spoločenstva CS PS Rajec
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Výbor spoločenstva a dozorná rada
spoločenstva CS PS Rajec

Môžete tu odovzdať elektro-
odpad, starý nábytok, drobný 

stavebný odpad, opotrebované 
pneumatiky, použitý olej 

z domácnosti, krabice či iné 
objemové a nadrozmerné 

odpady ako aj všetky druhy 
odpadov z obalov – papier, 

plasty, sklo, VKM, kovy.
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Jubilantka apríl 2020
90 rokov
Antónia Šimková

Jubilanti máj 2020

65 rokov
Štefánia Žitníková
Ladislav Tabaček
Ľubomír Goljer

70 rokov
Anna Janíková
Emil Rybár
Ján Huljak

80 rokov
Marta Štolbová

86 rokov
Marta Uhláriková
Oľga Najmanová 

88 rokov
Mária Krajčiová

91 rokov
Pavol Čerňanský

Jubilanti jún 2020

65 rokov
Jozefa Pekarová
Jozefa Mišová
Marta Vanáková
Juraj Vanák

70 rokov
Márie Mikolková

80 rokov
Jolana Gabajová

83 rokov
Anna Fraštiová 

85 rokov
Mária Rybárová
Marta Turská

92 rokov
Emília Rybárová

Srdečne blahoželáme!

Rajčan 16 MÁJ-JÚN / 2020
MESAČNÍK MESTSKÉHO 
ÚRADU V RAJCI

Narodili sa

Lukáš Ragula – február
Karolína Dorinská – marec
Natália Hanusková – apríl 
Kvetoslava Žideková – apríl
Karolína Prokopovičová – máj
Adam Smieško – máj 
Ema Švancárová – máj

Zosobášili sa v Rajci

Klaudia Dietrichová 
a Jozef Zemančík – 25.4.2020

Opustili nás

Anna Mišáková 1951 – 26.3.2020 
Ján Málik 1953 – 28.3.2020
Terézia Fučíková 1932 – 
29.3.2020 
Peter Tepličanec 1971 – 
31.3.2020 
Pavol Biely 1988 – 6.4.2020 
Simona Vysoká 1999 – 8.4.2020 
Milan Kozub 1960 – 11.4.2020 
Mária Koreňová 1933 – 
11.4.2020 
František Ručka 1960 – 
17.4.2020 
Pavol Tepličanec 1939 – 
30.4.2020
Mária Paulinyová 1945 – 
4.5.2020 
Jozefa Babjaková 1919 – 
12.5.2020

Uverejnené so súhlasom meno-
vaných osôb alebo rodinných 
príslušníkov.

SPOMIENKA
Dňa 28.5.2020  sme si pripomenuli 3. výročie 
úmrtia 

Josefa RÁLKA z Rajca.
S láskou a úctou spomína
manželka a celá rodina

Materskej škole 
na Mudrochovej ulici
Za výstavu prác detí 

MESTO RAJEC 
ĎAKUJE

Mestský úrad v Rajci 
oznamuje občanom, 
že od 1. júna 2020 sú 
úradné hodiny nasledovné:

Pondelok  08.00 – 11.00
  12.00 – 15.00 

Utorok   08.00 – 11.00 

Streda   08.00 – 11.00 
 12.00 – 16.00

Štvrtok   08.00 – 11.00 

Piatok   08.00 – 11.00
 12.00 – 14.00 

Pri vstupe do budovy MsÚ 
je potrebné použiť dezinfek-
ciu na ruky, ochranu tváre 
(rúško, šál alebo inú ochranu 
tváre), dodržiavať povolený 
maximálny počet osôb na 
chodbe, pokiaľ stojíte v rade 
treba dodržať dvojmetrový 
rozostup. 

ÚRADNÉ HODINY 
MESTSKÉHO ÚRADU 
V RAJCI




