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Zápisnica z mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 04. júna 2020 

 

Prítomní: 11 

Neprítomní: 2 

 

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. Personálne otázky – menovanie náčelníka MsP v Rajci 

3. Informácia o Organizačnom poriadku MsÚ 

4. Návrh zmeny zapisovateľky Komisie pre školstvo, kultúru a šport 

 

Takto prednesený program bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, p. Rybár, p. Matejka, 

PaedDr. Mihalec, Ing. Pekara, Mgr. 

Šupka, Mgr. Augustín, p. Kavec, Bc. 

Repková, Ing. Žideková, JUDr. Gelatka 

  

 

Schválené uznesenia: 

64/2020 – menovanie náčelníka MsP 

65/2020 – informácia o novom Organizačnom poriadku MsÚ 

66/2020 – zmena zapisovateľky KŠKŠ 

 

R o k o v a n i e : 

 

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

Primátor mesta určil za overovateľov zápisnice Ing. Zuzanu Židekovú a Vladimíra Rybára. 

Za zapisovateľku určil Alenu Uríkovú. 

 

2. Personálne otázky – Menovanie náčelníka MsP v Rajci 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 113/2019 zo dňa 12. decembra 2019 bola 

schválená komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka MsP v Rajci. Táto 

výberová komisia bola zložená zo všetkých poslancov MZ. 

Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka MsP bolo vyhlásené a zverejnené na úradnej 

tabuli mesta, webovej stránke mesta Rajec, v týždenníku Žilinský večerník, na webovom sídle 

Profesia.sk a istp.sk. Na výberové konanie boli pozvaní dvaja uchádzači, ktorí spĺňali schválené 

kritériá výberového konania. 

 Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 26. mája 2020 formou osobného pohovoru. Na 

tento osobný pohovor sa dostavil len jeden uchádzač. 

Výberová komisia na svojom zasadnutí vyhodnotila výsledok výberového konania a odporučila 

do funkcie náčelníka MsP v Rajci vymenovať Mgr. Adriana Begáňa. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
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 Mestské zastupiteľstvo v Rajci v zmysle § 2 ods. 3 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii v platnom znení 

 I. menuje 

Mgr. Adriana Begáňa, nar. ................., trvale bytom ....................., Žilina, do funkcie náčelníka 

Mestskej polície v Rajci, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec dňom 01. augusta 2020. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 1 

Mgr. Hanus, p. Rybár, p. Matejka, 

PaedDr. Mihalec, Ing. Pekara, Mgr. 

Šupka, Mgr. Augustín, p. Kavec, Bc. 

Repková, JUDr. Gelatka 

 Ing. Žideková 

 

Primátor požiadal, aby bolo uvedené v zápisnici, že po roku  činnosti vo funkcii náčelníka MsP 

mestské zastupiteľstvo prehodnotí pôsobenie nového náčelníka MsP a jeho činnosť.  

Ing. Žideková požiadala, aby sa uzatvorila pracovná zmluva s Mgr. Begáňom na obdobie jeden 

rok a následne sa jeho činnosť prehodnotí. 

 

3. Informácia o Organizačnom poriadku MsÚ Rajec 

Dňa 29. mája 2020 bol primátorom vydaný nový Organizačný poriadok MsÚ Rajec vrátane 

novej Organizačnej štruktúry MsÚ. O novom vydanom Organizačnom poriadku MsÚ 

poslancov v zmysle § 13 ods. 4 písm. d) Zákona č. 369/1990 Zb. zákon o obecnom zriadení 

v platnom znení poslancov podrobne informoval primátor mesta formou prezentácie. Taktiež 

poslancom predstavil novú organizačnú štruktúru MsÚ. 

JUDr. Gelatka uviedol, že pozitívne vníma zredukovanie MsÚ. Taktiež sa mu páči 

myšlienka zriadenia technických služieb, bolo by dobré, aby sa toto uskutočnilo čo najskôr. 

Primátor uviedol, že so zriadením technických služieb rozhodne otáľať nebude, chce ich zriadiť 

v čo najkratšom čase. Musí však mať predložený súhrn úplne všetkých možných rizík aj pozitív. 

Každý občan vznik technických služieb určite uvíta. Upozornil však, že problém môže nastať 

v nedostatku priestorov. 

Ing. Žideková sa spýtala, či je zriadenie technických služieb aktuálne, nakoľko primátor 

minulý rok uviedol, že na základe vypracovaných analýz nie je jednoduché tieto technické 

služby zriadiť. Primátor odpovedal, že vlani dal p. Záborskej, bývalej vedúcej finančného 

oddelenia, vypracovať analýzu, na základe ktorej takúto informáciu povedal. Tu však 

poznamenal, že dnes by už nebral do úvahy túto predloženú analýzu, resp. v budúcnosti ju 

nebude brať ako nosnú informáciu. 

Ing. Žideková pripomenula, že pri nových pracovných zmluvách, ktoré sa pripravujú pre 

zamestnancov mesta, by sa mali ukončiť pôvodné pracovné zmluvy. Primátor odpovedal, že 

pôvodné pracovné zmluvy sa preklopia do jednotnej formy novej pracovnej zmluvy. Všetko sa 

pripravuje v spolupráci s právničkou. 

JUDr. Gelatka sa spýtal, akou formou a k akému dátumu bol ukončený pracovný pomer 

s niektorými zamestnancami. Primátor odpovedal, že po personálnom audite a po rozhodnutí 

primátora mesta o organizačnej zmene sa stali 4 zamestnanci nadbytoční a všetci ukončili 

pracovný pomer dohodou. Dodal, že v máji bol ukončený pracovný pomer s p. Kalmom a p. 

Domanickou. S p. Rybárikovou a p. Tomčíkovou bol ukončený pracovný pomer k 30.6.2020, 

nakoľko si musia ešte vyčerpať dovolenku. Taktiež bol znížený úväzok rozpočtárke z 1,0 na 

0,8.  
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Ing. Pekara uviedol, že pri nových pracovných zmluvách pre zamestnancov sa štandardne 

nerobí ukončenie pôvodného pracovného pomeru, ale sa vypracuje nová pracovná zmluva, kde 

budú rovnaké náležitosti pre všetkých. Obsahová náplň zmlúv bola iná napr. v roku 1995 a iná 

je dnes. 

Ďalej sa Ing. Žideková spýtala, vzhľadom k tomu, že ku koncu roka boli odvolaní všetci 

vedúci, kedy budú výberové konania. Pokiaľ vie, tak zatiaľ bolo výberové konanie len na 

vedúcu finančného. Primátor odpovedal, že z tohto výberového konania bola vybratá 

uchádzačka, tej sa však medzičasom zmenili podmienky a nemohla nastúpiť. Dodal, že ostatné 

uchádzačky neboli vhodné na túto pozíciu. Počas korony nebolo dobré vyhlasovať výberové 

konanie vzhľadom k mnohým obmedzeniam. V najbližšej dobe bude vyhlásené nové výberové 

konanie na obsadenie funkcie vedúcej finančného oddelenia a cca v auguste na obsadenie 

funkcie vedúcej organizačno-administratívneho oddelenia a oddelenia kultúry. 

Ing. Žideková sa spýtala, kde nájde novú organizačnú štruktúru. Prednosta MsÚ vysvetlil, že 

bude zverejnená na webovom sídle. Primátor dodal, že ak momentálne nie je organizačná 

štruktúra zverejnená, v dohľadnej dobe zverejnená bude. 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Rajci 

I. berie na vedomie 

informáciu primátora mesta o novom Organizačnom poriadku MsÚ Rajec účinnom od 

29.5.2020 vrátane organizačnej štruktúry. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, p. Rybár, p. Matejka, 

PaedDr. Mihalec, Ing. Pekara, Mgr. 

Šupka, Mgr. Augustín, p. Kavec, Bc. 

Repková, JUDr. Gelatka, Ing. Žideková 

  

 

4. Návrh zmeny zapisovateľky Komisie pre školstvo, kultúru a šport 
Vzhľadom na organizačné zmeny a organizačný poriadok MsÚ Rajec primátor mesta 

navrhol odvolať p. Blanku Porubčanskú z funkcie zapisovateľky Komisie pre školstvo, kultúru 

a šport a na jej miesto menovať p. Annu Tordovú. Dodal, že túto funkciu by mala vykonávať 

vedúca oddelenia kultúry, ktorou je momentálne p. Tordová. 

P. Kavec uviedol, že úzko spolupracuje aj so súčasnou zapisovateľkou, p. Porubčanskou. 

Osobne dobre pozná aj p. Tordovú, pozná jej prácu z minulosti aj zo súčasnosti. Jeho postoj je 

historicky známy, nemohol sa stotožniť s týmto návrhom. Avšak na základe informácií, ktoré 

si s primátorom vzájomne vymenil, prehodnotil svoj postoj a súhlasí s organizačnými zmenami 

aj s navrhovanou zmenou zapisovateľky. 

Mgr. Šupka uviedol, že spolupráca s p. Porubčanskou bola výborná, ale pokiaľ sa mení 

štruktúra, taktiež súhlasí s tým, že túto funkciu má vykonávať vedúca oddelenia kultúry.  Spýtal 

sa, či všetky dotácie bude spracovávať finančné oddelenie. Primátor odpovedal, že podklady 

spracuje oddelenie kultúry a finančné oddelenie zabezpečí vybavenie dotácie po finančnej 

stránke. Toto by mala spracúvať p. Zbýňovcová. Ing. Žideková sa spýtala, či doteraz robí p. 

Zbýňovcová agendu školstva aj výkon ved. finančného oddelenia. Primátor odpovedal, že p. 

Zbýňovcová mestu momentálne výrazne šetrí finančné prostriedky, nakoľko vykonáva obe 

agendy. 



4 
 

PaedDr. Mihalec sa spýtal, či sa v organizačnom poriadku niečo zmenilo aj vo vzťahu 

k SoCÚ. Primátor odpovedal, že sa menili len vzťahy, je presne definované, kto má aké práva 

a povinnosti. Doteraz nepopulárne veci riešila p. Zbýňovcová a populárne p. Záborská. Teraz 

je presne zadefinované, čo má kto na starosti. Ďalej PaedDr. Mihalca zaujímalo, či sa toto 

prerokovávalo aj s ostatnými obcami. Prednosta MsÚ, Ing. Jasenovec, PhD. odpovedal, že 

podľa zmluvných podmienok sú pracovníci SoCÚ začlenení do štruktúry MsÚ, na tom sa nič 

nemení. P. Zbýňovcová presne rozpočítava podiely na jednotlivé obce a toto musí robiť každý 

mesiac, je koordinátorom SoCÚ.  Ing. Žideková sa spýtala, či je otvorená otázka zrušenia SOcÚ 

Primátor odpovedal, že pre mesto je SoCÚ určite prínosom, skôr bude rokovať o jeho rozšírení. 

JUDr. Gelatka navrhol, aby sa urobila ekonomická analýza SoCÚ. Jeho cieľom nie je odstaviť 

obce, ale zdá sa mu, že z rozpočtu mesta ide veľa financií na chod SoCÚ. Primátor uviedol, že 

pri prerokovávaní rozpočtu bolo toto nesprávne interpretované. P. Zbýňovcová urobila prepočet 

na základe ktorého mesto neplatí viac do SoCÚ ako ostatné obce.  

Starostovia obcí taktiež požadujú znovu otvoriť pôvodnú zmluvu, niektorí požadujú aj finančnú 

analýzu, detailnejší podklad k rozpočtu.  

P. Matejka uviedol, že SoCÚ je pre mesto prínosom, okrem iného štát prispieva mestu a obciam 

na prenesený výkon štátnej správy (stavebný poriadok a miestne komunikácie). 

Bc. Repková sa v diskusii vrátila k pracovným zmluvám a spýtala sa, či sa budú meniť aj 

pracovné náplne zamestnancov. Primátor odpovedal, že bude vypracovaná tak nová pracovná 

zmluva, ako aj nové pracovné náplne a platové dekréty.  

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

 
Mestské zastupiteľstvo  

I. odvoláva  

Blanku Porubčanskú z funkcie zapisovateľky Komisie pre školstvo, kultúru a šport dňom 

04.06.2020 

II. menuje 

Annu Tordovú za zapisovateľku Komisie pre školstvo, kultúru a šport dňom 05.06.2020 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, p. Rybár, p. Matejka, 

PaedDr. Mihalec, Ing. Pekara, Mgr. 

Šupka, Mgr. Augustín, p. Kavec, Bc. 

Repková, JUDr. Gelatka, Ing. Žideková 

  

 

Týmto bodom bolo ukončené rokovanie mestského zastupiteľstva. Primátor poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie o 16.52 h ukončil. 

 

 

Ing. Milan   L i p k a 

                      primátor mesta 

 

 

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

                                prednosta MsÚ 

 

Overovatelia:  Ing. Zuzana Žideková 

  Vladimír Rybár 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 


