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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 09.06.2011 

 
Prítomní: 10 
Neprítomní: 2 
 
 Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo 
spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta, Ing. Ján Rybárik. 
 
Overovatelia:  Martin Matejka 
  Ing. Jozefa Blažeková 
   
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným programom: 

1. Zloženie sľubu poslanca 
2. Stanoviská oslovených inštitúcií k osobe JUDr. Ferdinanda Ďurčanského 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Záverečné správy a návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2010: 

a) Inventarizácia k 31.12.2010 – správa UIK 
b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za r. 2010 
c) Poznámky k 31.12.2010 
d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2010 

Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu Mesta Rajec 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 
2010 

e) Výročná správa Mesta Rajec 
Správa nezávislého audítora k výročnej správe Mesta Rajec 

5. Návrh dodatku k VZN č. 13/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2011 

6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2010 o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku 
(odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone 
samosprávnych činností 

7. Návrh dodatku č. 1 k VZN Mesta Rajec č. 2/2009 o podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec 

8. Návrh VZN Mesta Rajec č. 1/2011 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií 
a verejných priestranstiev 

9. Prejednanie a schválenie vytvorenia a zriadenia novej triedy v budove Materskej školy, 
Mudrochova 930/10, Rajec od 1.9.2011 

10. Návrh VZN Mesta Rajec č. 2/2011 o zákaze užívania alkoholických nápojov na 
vymedzených verejne prístupných miestach 

11. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 2 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 
a programového rozpočtu MsKS Rajec 
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 3 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 
a programového rozpočtu Mesta Rajec 

12. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 MsKS Rajec 
rozpočtovým opatrením č. 15/2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu MsKS na rok 2011 – RO č. 15/2011 
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13. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 Mesta Rajec 
rozpočtovým opatrením č. 16/2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011 – RO č. 16/2011 

14. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 DV Rajec rozpočtovým 
opatrením č. 17/2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu DV na rok 2011 – RO č. 17/2011 

15. Dexia – čerpanie municipálneho úveru 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky k schváleniu čerpania municipálneho úveru 

16. Zmena Územného plánu mesta Rajec – Krivín 
17. Verejno-obchodná súťaž – dom č.s. 288 (WC) 
18. Autobusové nástupište – kúpa pozemku 
19. Verejno-obchodná súťaž – kuchyňa v kultúrnom dome 
20. Žiadosť ZCŠ sv. J. Vianneyho 
21. Žiadosť o prenájom pozemku – p. Filo 
22. Odpredaj nehnuteľností 

a) Byt p. Katrenu 
b) Byt na ul. S.Chalupku (dražba) 

23. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2.polrok 2011 
24. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta (apríl – máj 2011) 
25. Žiadosť spoločnosti Bineko, s.r.o. 
26. Interpelácie 
27. Diskusia 
28. Rôzne 

a) Plat primátora 
b) Odmena riaditeľke MsKS za mesiace január – máj 2011 
c) Odmena hl. kontrolórke za mesiace január – máj 2011 
d) Odmena primátorovi mesta za mesiace január – máj 2011 

 
Mgr. Baďura požiadal o doplnenie programu o bod 28 e) – schválenie odmeny riaditeľke DV. 
Primátor dal teda hlasovať o programe rokovania tak, ako bol navrhnutý a doplnený. 
 
Program bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 1 
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 
Čerňanská, p. Špánik, p. 
Albert, Mgr. Baďura, Mgr. 
Šupka 

 Ing. Blažeková 

 
Schválené uznesenia: 
68/2011 – zloženie sľubu poslanca MZ 
69/2011 – stanoviská k osobe Dr. Ďurčanského 
70/2011 – kontrola plnenia uznesení 
71/2011 – správa UIK k 31.12.2010 
72/2011 – správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec za rok 2010 
73/2011 – Poznámky k 31.12.2010 
74/2011 – Záverečný účet mesta za rok 2010 



3 

 

75/2011 – Výročná správa Mesta Rajec za rok 2010 
76/2011 – Dodatok č. 1 k VZN č. 13/2010 
77/2011 – Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2010 
78/2010 – Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2009 
79/2011 – VZN č. 1/2011 – zvláštne užívanie ciest 
80/2011 – zriadenie novej triedy v MŠ, ul. Mudrochova, Rajec 
81/2011 – VZN č. 2/2011 – zákaz užívania alkoholu na verejných priestranstvách 
82/2011 – oznámenie č. 2 a č. 3 k zmene rozpočtu – MsKS Rajec a Mesto Rajec 
83/2011 – rozpočtové opatrenie č. 15/2011 – MsKS 
84/2011 – rozpočtové opatrenie č. 16/2011 – Mesto Rajec 
85/2011 – rozpočtové opatrenie č. 17/2011 – DV Rajec 
86/2011 – čerpanie municipálneho úveru 
87/2011 – zmena Územného plánu Rajec - Krivín 
88/2011 – verejno-obchodná súťaž (WC) 
89/2011 – autobusové nástupište 
90/2011 – verejno-obchodná súťaž – kuchyňa v kultúrnom dome 
91/2011 – stredisko záujmovej činnosti – žiadosť ZCŠ 
92/2011 – prenájom pozemku – p. Filo a JUDr. Majerčiaková 
93/2011 – byt p. Katrenu – dobrovoľná dražba 
94/2011 – byt na ul. S.Chalupku – informácia o dražbe 
95/2011 – plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2.polrok 2011 
96/2011 – správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou 
97/2011 – žiadosť spoločnosti Bineko, s.r.o. – zmena termínu splátok 
98/2011 – činnosť MsKS – informácia riaditeľky MsKS 
99/2011 – plat primátora mesta 
100/2011 – odmena riaditeľke MsKS 
101/2011 – odmena hl. kontrolórke 
102/2011 – odmena primátorovi mesta 
103/2011 – odmena riaditeľke DV 
 
R o k o v a n i e : 
1. Zloženie sľubu poslanca 
 Uznesením MZ v Rajci č. 65/2011 zo dňa 31.3.2011 bolo vyhlásené nastúpenie 
náhradníka p. Jaroslava Smiešku za poslanca MZ v Rajci vo volebnom obvode 02. P. 
Jaroslavovi Smieškovi bola zaslaná pozvánka na rokovanie MZ.  
Na rokovanie MZ sa p. Jaroslav Smieško dostavil. Primátor ho požiadal o zloženie zákonom 
predpísaného sľubu poslanca MZ. Následne tak p. Jaroslav Smieško učinil. 
Zložením sľubu p. Jaroslava Smiešku sa počet poslancov zvýšil na 11. 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, 
1. že p. Jaroslav Smieško zložil zákonom predpísaný sľub poslanca MZ 
2. že p. Jaroslav Smieško podpísal Čestné prehlásenie o tom, že nevykonáva funkciu 

nezlučiteľnú s funkciou poslanca MZ. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 
Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 
Čerňanská, p. Špánik, p. 
Albert, Mgr. Baďura, Mgr. 
Šupka, Ing. Blažeková, p. 
Smieško 

  

 
2. Stanoviská oslovených inštitúcií k osobe JUDr. Ferdinanda Ďurčanského 
 Uznesením č. 26/2011 zo dňa 24.februára 2011 bolo primátorovi mesta odporučené 
požiadať o stanovisko k osobe JUDr. Ferdinanda Ďurčanského Historický ústav Matice 
Slovenskej a Historický ústav Slovenskej akadémie vied. 
Spomínané inštitúcie boli oslovené, odpoveď zaslal Slovenský historický ústav Matice 
Slovenskej a predseda Matice Slovenskej, ďalej Ústav pamäti národa. Historický ústav SAV 
oficiálnu odpoveď nezaslal, poslanci obdržali v prílohe interného materiálu len publikované 
vyhlásenie, ktoré Historický ústav SAV zverejnil v médiách. Ďalej bolo poslancom MZ 
predložené uznesenie MZ v Rajci č. 26/93 zo dňa 5.februára 1993, ktorým MZ súhlasilo 
s umiestnením tabule Dr. Tisovi na budove fary aj s konkrétnym znením. Je zaujímavé, že tí, 
ktorí vtedy pôsobili ako poslanci, resp. primátor mesta schválili takéto uznesenie a dnes sa 
pohoršujú nad uznesením, ktoré prijalo MZ v roku 2009 ohľadom osadenia busty Dr. 
Ďurčanského. Primátor informoval poslancov MZ o priložených dokladoch. Odporučil 
každému poslancovi vytvoriť si svoj úsudok, či bolo rozhodnutie MZ z roku 1993 správne 
alebo nesprávne. 
Mestská rada prerokovala odborné stanoviská a odporúča MZ ich zobrať na vedomie. 
 
      Počas rokovania o 16.18 h prišiel Mgr. Jonek 
      a Mgr. Augustín – počet poslancov 13. 
 
Primátor otvoril diskusiu k danému bodu programu. 
Ako prvý požiadal o slovo p. Marianek z hnutia Human. Uviedol, že chce predniesť len list 
prezidenta. Primátor mu slovo udelil. 
P. Marianek uviedol, že hnutie Human zverejnilo výzvu na odstránenie pamätníka Dr. 
Ďurčanskému na changenete, kampaň začali pred 4 mesiacmi. Čakajú, že mesto odstúpi od 
svojho zámeru postaviť pamätník vojnovému zločincovi, čakajú, že mesto urobí akt zmierenia 
voči občanom, ktorých sa tento akt citlivo osobne dotkol. Podľa neho je potrebné verejné 
ospravedlnenie zo strany mesta. 
Vo februári hnutie Human oboznámilo mesto so stavom, že Dr. Ďurčanský je vojnovým 
zločincom, bol odsúdený, poukázali na skutočnosť, že umiestniť takýto pamätník na Námestí 
SNP je zneuctením účastníkov povstania a padlých v povstaní. Podľa hnutia Human je neetické 
pamätníkom oslavovať rodáka, ktorý dobrovoľne ochotne vykonával službu totalitnému 
boľševickému systému, politickému činiteľovi, ktorý vytvoril podmienky na väznenie, 
pripravil občanov o majetky, nenávistnou rasistickou propagandou ich zbavil ľudskej 
dôstojnosti, vylúčil ich z verejného života. Hrozí vytvorenie kultového miesta, akéhosi 



5 

 

zhromaždišťa pre extrémistické skupiny. O dialóg sa hnutie Human všemožne usilovalo, „vo 
vašu vôľu sme vtedy ešte verili, petíciou sme sa obrátili na verejnosť – získali sme 1000 
podpisov.“ Doručili rozsudok nad Ferdinandom Ďurčanským, žiadali o jeho zverejnenie. 
Reakciou primátora Jána Rybárika bol oficiálny list verifikovaný pečiatkou mesta a zavesený 
na elektronickú úradnú tabuľu a zároveň distribuovaný občanom do domácností, v ktorých 
protesty označil ako útoky na samosprávu mesta. Argumenty Humanu osočil ako kontroverzné 
a na vytvorenie objektívneho názoru zverejnil listy dvoch nevzdelaných laikov historikov. 
Hnutie Human má podozrenie, či fakty zamlčujú zámerne alebo z nevedomosti. Aj toto bolo 
doručené na radnicu a každému poslancovi osobne. V záujme zabezpečenia verejného dialógu 
hnutie navrhlo MsKS spoluprácu pre verejné diskusné podujatie. Pozvánka bola doručená 
každému poslancovi, ale reakcia bola podľa vzoru Rybárik. Diskusia sa konala pod názvom 
„Historická pamäť národa a pamätihodnosť“, kde historik Zálešák uviedol, že Ferdinand 
Ďurčanský nepatrí k takým, ktorým by bolo treba stavať pamätníky. 
Na marcovom zasadnutí MZ nebolo hnutiu Human udelené slovo a bolo im znemožnené 
predniesť stanovisko prezidenta SR, „zabránili ste nám podať informácie o priebežnom stave 
kampane. Takýto prístup si vyžiadal zahájenie druhého stupňa kampane založeným na ďalšom 
zberaní informácií, vyjadrení inštitúcií, oslovovaním historikov a pod. Ku dnešnému dňu 
máme dostatok odborných posudkov dokladujúcich správnosť nášho tvrdenia.“ Vyjadrenia 
inštitúcií a expertných ústavov má hnutie Human samozrejme k dispozícii, ale nebude ich 
zbytočne distribuovať ako dodnes, sú k nahliadnutiu. Stručne – Ferdinand Durčanský je 
vojnovým zločincom kategórie A pod číslom 44 na str. 19 bežné číslo 110  zapísaný na 
zozname vojnových zločincov vystavený OSN. Potvrdzuje to ministerstvo zahraničných vecí, 
dokladá to aj niekoľko zahraničných odborných publikácií, ale aj vyjadrenia viacerých 
expertov z ústavu práva SAV. Ferdinand Ďurčanský bol odsúdený národným súdom 
v Bratislave.  
Nakoľko príspevok p. Marianka presiahol rokovacím poriadkom ustanovenú minutáž diskusie, 
primátor sa niekoľkokrát pokúsil osloviť p. Marianeka – ale bezúspešne. 
P. Marianek bezohľadne pokračoval vo svojom diskusnom príspevku. Nakoniec k nemu 
pristúpil občan mesta Rajec, ktorý sa zasadnutia zúčastnil a vytrhol mu písomne pripravený 
diskusný príspevok z rúk. Zároveň povedal p. Marianekovi, že všetko, čo uviedol, sú 
nehorázne klamstvá a osočovanie Dr. Ďurčanského. 
Primátor uviedol, že sa snažil päťkrát spýtať p. Marianeka, ako dlho chce rozprávať, ale p. 
Marianek bol neodbytný a neustále pokračoval v príspevku. Primátor zdôraznil, že musí byť 
kultúra rokovania a je treba dodržiavať Rokovací poriadok MZ. Vzhľadom k tomu, že p. 
Marianek nerešpektoval primátora ako predsedajúceho, ani Rokovací poriadok MZ, slovo mu 
už udelené nebude. 
 
Na zasadnutie sa dostavil p. Grman, ktorý v úvode pozdravil primátora a poslancov MZ. 
Uviedol, že p. Marianek svojimi slovami otrávil toto spoločenstvo, hovoril samé klamstvá. Je 
potrebné si uvedomiť, že toto je demokratická spoločnosť a všetci musia nájsť pravdu 
a spravodlivosť. Oslovil poslancov, aby si uvedomili, že toto čo doteraz z úst p. Marianeka 
počúvali, je klamstvo. Nie je pravda, že Ferdinand Ďurčanský je vojnový zločinec.  
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O slovo následne požiadal JUDr. Ján Bulla. Uviedol, že je absolvent práva Slovenskej 
univerzity v Bratislave a zažil Dr. Ďurčanského. Pozdravil primátora a poslancov MZ. Trochu 
sa oneskoril, takže nezachytil celý prednes p. Marianeka, ale to, čo zachytil, to už stačí urobiť 
si obraz o tom, čo obhajuje hnutie Human. Nebude sa o jeho prejave zmieňovať, dovolí si len 
si upozorniť, že Dr. Ferdinand Ďurčanský bol osobnosť, ktorý reprezentoval Slovensko už od 
času, keď pôsobil ako vysokoškolský profesor medzinárodného práva, ako reprezentant 
slovenskej inteligencie ešte za bývalej Československej republiky do roku 1938, samozrejme aj 
po tomto roku. V prvej slovenskej vláde bol minister zahraničia. Všetci veľmi dobre vedia, že 
po Salzburgu v roku 1940 musel byť odvolaný pre svoj radikálny slovenský postoj z postu 
ministra zahraničia a musel sa utiecť čisto na svoje profesionálne pôsobisko ako reprezentant 
medzinárodného práva, ktoré študoval na Sorbone. Po roku1945 neúnavne bojoval za slobodu 
slovenského národa, za oslobodenie. O ňom sa nedá hovoriť, že bol v spojení s tými alebo 
onými, on zastával stanovisko slovenského ľudu, absolútnu slovenskú suverenitu, aby 
nepodliehala pod iné vplyvy. A to, ako sa on v zahraničí zapájal, koľko on poslal petícií, 
memoránd na rôzne svetové inštitúcie, koľko bolo jeho ohlasov uverejnených v svetových 
a európskych časopisoch – to všetko je zásluha Ferdinanda Ďurčanského. Myslím, že rajeckí 
občania a vôbec vážené zastupiteľstvo môže byť hrdé, že malo takého syna, ako bol Dr. 
Ferdinand Ďurčanský, nekompromisný bojovník za slovenské právo a za slovenskú 
samostatnosť. To, že sme dnes samostatní, môžeme sčasti ďakovať aj Ferdinandovi 
Ďurčanskému a jeho pôsobeniu. Následne poďakoval primátorovi za udelené slovo. 
 
O slovo sa prihlásil občan mesta - p. Bellan. Primátor mu slovo udelil. P. Bellan uviedol, že 
chce len informovať o tom, že sa zúčastnil na kolokviu, ktoré bolo 24.2.2011. Myslí si, že si 
všetci môžu sami utvoriť obraz o tom, či má mať Ferdinand Ďurčanský bustu alebo nie. 
Nehovorí, že bol radikálne taký alebo taký, ale bol veľmi rozporuplnou osobnosťou, preto si p. 
Bellan myslí, že si túto bustu nezaslúži. V závere svojho príspevku predniesol citát zo 
záverečnej reči z kolokvia: „Slovenská verejnosť a to iste uznáte všetci nepočúva nič pozitívne 
o Ďurčanskom, iba negatívne“. Následne poďakoval za pozornosť. 
 
O slovo sa prihlásil p. Uhrin z Matice Slovenskej. Primátor mu slovo udelil. P. Uhrin uviedol, 
že Dr. Ďurčanský mal veľkú obľubu medzi vysokoškolákmi, bol neustále medzi nich 
pozývaný. Človek v určitom veku si vie urobiť úsudok, študenti ho počúvali. Ak sa niekto 
prostredníctvom Humanu dnes odvoláva na súdny proces, ktorý bol politický, ak sa niekto 
dovolí hlásiť k tomuto procesu, tak sa hlási k boľševickému režimu.  
Zdôraznil, že všetci vedia, ako to vyzeralo na Slovensku, keď sa Slovensnko druhýkrát 
osamostatnilo. Tiež nášmu štátu kadečo vytýkali. Treba povedať jedno – Ďurčanský sa vedel 
postaviť aj Hitlerovi. Treba povedať aj to, koľko bol v tej politike. Veď on v roku 1940 musel 
skončiť a práve na príkaz Hitlera. Takéto sú záležitosti. P. Uhrin si myslí jedno, že kto sa cíti 
byť Rajčanom, Slovákom, ten vie oceniť ľudí, ktorí bojovali za našu štátnosť. A Dr. Ďurčanský 
si úctu zaslúži. Vzápätí poďakoval za udelené slovo. 
 
O slovo ďalej požiadal p.Kajan, ktorý uviedol na margo hnutia Human, že je zvrhlosť, čo na 
zasadnutí prečítal p. Marianek – konkrétne jeho odvolávka na slovenské inštitúty. Spýtal sa p. 
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Marianek, prečo nespomenul ďalších historikov? P. Marianek mu neodpovedal. P. Kajan 
dodal, že osobne zažil Dr. Ďurčanského a získal cenné materiály od samotnej p. Ďurčanskej. 
 
O slovo sa opäť prihlásil p. Bellan, ktorý spomenul výrok p. Letza – Ďurčanský sa vyjadril, že 
je potrebné sa spojiť hoci aj s Nemeckom, aby sme dosiahli slovenskú štátnosť. Bolo mu jedno, 
že obetuje demokratický systém, že sa siahne na práva slovenského národa. 
 
O slovo sa opäť prihlásil p. Uhrin, ktorý uviedol, že sa zúčastnil kolokvia. Veľmi dobre vie, 
aké príspevky tam odzneli. Čo sa týka profesora Letza, on nepovedal to, čo uviedol p. Bellan. 
Prof. Letz veľmi dobre hovoril, hovoril pravdivo. Na kolokviu odznelo veľa príspevkov. 
Hovorí sa, že podľa peria poznáš vtáka a veľa vtákov tam prišlo. Tuto však ide o rozštiepenie 
Rajca. Je osadená tabuľa Dr. Tisovi na fare a nikto ju neprelepuje. Na adresu p. Bellana 
uviedol, že keby toľko nerozvracali Rajčanov, mohol byť kľud. Žiaľbohu, vy ste matičiar 
a v zákone o matici je v prvom rade vystupovať ako vlastenec. Vy tak vystupujete? Môžete sa 
hanbiť. 
 
V závere JUDr. Bulla uviedol, že primátor dal slovo p. Marianekovi z hnutia Human, ktorý 
však hovoril 20 minút klamstvá. JUDr. Bulla však chce zdôrazniť len toľko - takého múdreho 
Slováka ako je Dr. Ďurčanský v Európe nemáme. Mal sa stať tajomníkom OSN. A my ho tu 
chceme biť? 
 
Následne primátor skonštatoval, že všetkým diskutujúcim bolo slovo udelené, ukončil diskusiu 
a predniesol návrh na uznesenie tak, ako ho odporučila mestská rada. 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
odborné stanoviská oslovených inštitúcií – Ústav pamäti národa, SAV, Matica Slovenská 
a historický ústav Matice Slovenskej k osobe Dr. Ferdinanda Ďurčanského. 
 
Mgr. Augustín predniesol protinávrh, aby poslanci hlasovali, kto je za odstránenie busty 
a dočasné preloženie busty na MsKS. Primátor ho upozornil, že toto nie je formulácia 
uznesenia a vyzval ho na riadne formulovaný protinávrh. 
Mgr. Augustín teda predniesol protinávrh: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
odstránenie busty Dr. Ďurčanského na Námestí SNP v Rajci. 
 
Primátor dal najskôr hlasovať o protinávrhu Mgr. Augustína. Tento protinávrh nebol prijatý 
počtom hlasov: 
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za: 1 proti: 2 zdržal sa: 10 
Mgr. Augustín p. Matejka, p. Špánik Mgr. Jonek, Mgr. Baďura, 

Mgr. Čerňanská, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Albert, Ing. 
Mucha, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková, p. Smieško 

 
Primátor dal teda hlasovať o pôvodnom návrhu na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
odborné stanoviská oslovených inštitúcií – Ústav pamäti národa, Historický ústav Slovenskej 
akadémie vied, Historický ústav Matice Slovenskej k osobe Dr. Ferdinanda Ďurčanského. 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 2 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, p. 
Smieško 

 Mgr. Šupka, Mgr. Augustín 

 
 Primátor skonštatoval, že tento bod je uzatvorený s tým, že po šesťmesačnom 
diskutovaní k osobe Dr. Ďurčanského platí uznesenie z roku 2009, ktoré prijalo predchádzajúce 
MZ. 
Následne vyhlásil 10-minútovú prestávku na presun z veľkej zasadačky do rokovacej 
miestnosti v malej zasadačke MsÚ Rajec. 
 
3. Kontrola plnenia uznesení 
Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla hlavná kontrolórka mesta. 
V diskusii primátor k uzneseniu č. 112/2010 uviedol, že ak do budúceho zasadnutia MZ p. 
Čanda neuhradí celú sumu za odkúpený pozemok, primátor dá návrh na zrušenie kúpnej 
zmluvy. Finančné prostriedky sa p. Čandovi vrátia, prípadne sa tam započítajú nejaké penále 
spôsobené neplatením. Primátor s ním rokoval, ale p. Čanda neustále odďaľuje splátky za 
pozemok. 
Mgr. Jonek sa spýtal, či je niečo nové ohľadom využitia športovej haly. 
Primátor odpovedal, že zatiaľ nič nové nie je, primátor minulý týždeň bol v kontakte s jedným 
záujemcom - ten je však momentálne odcestovaný, ale ďalší týždeň s ním bude primátor 
rokovať. 
P. Špánik sa spýtal, či nevyšla nová výzva ohľadom európskych fondov. Primátor odpovedal, 
že už dlhšiu dobu žiadne výzvy nevyšli. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
1. Prehľad plnenia uznesení č. 41 - 65/2011, ktoré boli prijaté na riadnom zasadnutí MZ 

dňa 31.marca 2011. 
2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 31.marca 2011. 
3. Prehľad plnenia uznesení č. 66 – 67/2011, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 

5.mája 2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, p. 
Smieško, Mgr. Šupka, Mgr. 
Augustín 

  

 
4. Záverečné správy a návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2010 

a) Inventarizácia k 31.12.2010 – správa UIK 
b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za r. 2010 
c) Poznámky k 31.12.2010 
d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2010 
e) Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu Mesta Rajec 

 Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 
 2010 

f) Výročná správa Mesta Rajec 
 Správa nezávislého audítora k výročnej správe Mesta Rajec 
 
 Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali záverečné správy a návrh 
záverečného účtu za rok 2010 a odporučili návrhy na uznesenie tak, ako poslanci obdržali 
v internom materiáli.  
 

a) Inventarizácia k 31.12.2010 – správa UIK 
 P. Záborská informovala o Inventarizácii k 31.12.2010 a správe UIK. Nakoľko sa do 
diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
správu UIK k 31.12.2010. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
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za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, p. 
Smieško, Mgr. Šupka, Mgr. 
Augustín 

  

 
b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za r. 2010 

 P. Záborská informovala o správe o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Mesta 
Rajec za rok 2010. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na 
uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
správu o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec za rok 2010 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, p. 
Smieško, Mgr. Šupka, Mgr. 
Augustín 

  

 
c) Poznámky k 31.12.2010 

 P. Záborská informovala o Poznámkach k 31.12.2010, ktoré sú súčasťou záverečného 
účtu mesta. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
Poznámky k 31.12.2010 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, p. 
Smieško, Mgr. Šupka, Mgr. 
Augustín 

  

 



11 

 

d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2010 
Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu Mesta Rajec 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec za 
rok 2010 

 P. Záborská informovala o návrhu záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2010 
a o správe nezávislého audítora k záverečnému účtu Mesta Rajec. 
Odborné stanovisko k záverečnému účtu predložila hlavná kontrolórka mesta. Odporučila 
schváliť záverečný účet mesta bez výhrad, nakoľko je takéto znenie stanovené zákonom. 
V diskusii sa Mgr. Jonek spýtal na časť Prehľad o stave a vývoji dlhu, konkrétne na iný 
záväzok voči spoločnosti Mikomix – čo tento záväzok predstavuje. Primátor mu tento záväzok 
vysvetlil. Ďalej sa Mgr. Jonek spýtal na stav preklenovacieho úveru. Primátor odpovedal, že 
preklenovací úver je krátkodobý, mesto ho berie na 1 rok a otočí ho niekedy aj trikrát do roka. 
Vysvetlil to na prípade zametacích vozov. Jedná sa o preklenovacie obdobie, kým mesto mesto 
dostane zo štátu finančné prostriedky z projektov. 
Mgr. Jonek mal otázku aj k investičnému úveru, čo to je za úver. P. Záborská odpovedala, že 
tento úver sa zobral na rekonštrukciu hasičskej stanice. Primátor doplnil p. Záborskú, 
informoval, že mesto bralo cca 400 tis. € úver, celá stavba stála cca 664 tis. €. Zo štátu mesto 
dostalo 266 tis. €, zvyšok muselo mesto dofinancovať z vlastných zdrojov. Úver bol schválený 
v MZ. Teraz má mesto 3 úvery – prvý municipálny, úver na skládku odpadov a úver na 
hasičskú stanicu. Z toho úver na skládku odpadov mesto spláca spolu s ostatnými členmi 
združenia (SORR).  
Ing. Pekara sa spýtal, ako dlho bude mesto splácať investičný úver. P. Záborská odpovedala, že 
do roku 2018, úver na skládku odpadov do roku 2016. Všetko je uvedené v Poznámkach 
k 31.12.2010. 
 Primátor dodal, že mesto Rajec ešte nezažilo taký rok, 50% celého rozpočtu sa 
preinvestovalo a 50% sa minulo na prevádzku. Vyjadril prianie, aby sa takýto rok ešte 
zopakoval a aby sa mesto mohlo zapojiť do ďalších výziev. Rok 2010 priniesol do mesta 
obrovské príjmy.  
Väčšina finančných prostriedkov išla do školstva. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
1. správu nezávislého audítora z overenej ročnej účtovnej uzávierky a hospodárenia mesta 

za rok 2010 
2. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 2010 
3. výsledok hospodárenia Mesta Rajec za rok 2010 

 
II. schvaľuje 

Záverečný účet Mesta Rajec a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
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za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín 

 p. Smieško 

 
e) Výročná správa Mesta Rajec 
 Správa nezávislého audítora k výročnej správe Mesta Rajec 

O Výročnej správe Mesta Rajec informovala p. Záborská. Taktiež oboznámila poslancov so 
správou nezávislého audítora k Výročnej správe Mesta Rajec. Túto správu poslanci obdržali aj 
v písomnej forme. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na 
uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
1. Správu nezávislého audítora z overenej výročnej správy Mesta Rajec za rok 2010 
2. Výročnú správu Mesta Rajec za rok 2010. 

 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín 

 p. Smieško 

 
Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor v zmysle rokovacieho poriadku 15-minútovú 
prestávku (od 18.20 h do 18.35 h). Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 13 
poslancov. 
 
5. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 13/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2011 
 Pri schvaľovaní VZN č. 13/2010 sa vychádzalo z rozpočtu roku 2010, nakoľko neboli 
zverejnené východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2011, tieto 
údaje boli zverejnené až dňa 21.12.2010. Navrhovaným dodatkom č. 1 sa vo VZN upravuje 
výška dotácie na mzdy a prevádzku žiaka školy a školského zariadenia pre neštátne školské 
zariadenia tak, že Mesto Rajec poskytne školským zariadeniam dotáciu pre neštátne školstvo 
na základe výšky dotácie na 1 žiaka na rok 61,39 € so zvýšenými koeficientmi platnými od 
1.1.2011 a aby bolo dodržané, že Mesto Rajec musí neštátnym zariadeniam prideliť dotáciu 
najmenej vo výške 88% z dotácie na žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. 
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P. Záborská detailnejšie vysvetlila potrebu dodatku č. 1 k danému VZN. Mestská rada 
odporúča schváliť Dodatok č. 1 k VZN č. 13/2010 o určení výšky dotácie na žiaka ZUŠ, dieťa 
MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2011. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
Dodatok č. 1 k VZN č. 13/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 
dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, p. Smieško 

 Mgr. Augustín 

 
6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2010 o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku 

(odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone 
samosprávnych činností 

 Dôvodová správa uvedená v prílohe č. 5 interného materiálu popisuje dôvody 
vypracovania návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 3/2010. Mestská rada prerokovala uvedený návrh 
dodatku a odporučila ho MZ na schválenie. P. Záborská podrobnejšie vysvetlila návrh dodatku 
k VZN č. 3/2010. 
V diskusii sa Ing. Pekara spýtal, ako dlho bolo VZN v nesúlade s legislatívou. Primátor 
odpovedal, že prijaté VZN nebolo v rozpore so zákonom, ale bola potreba túto vec (odvolanie 
voči rozhodnutiu) ošetriť v navrhovanom dodatku k VZN. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2010 o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) 
proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych činností. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín, p. 
Smieško 
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7. Návrh dodatku č. 1 k VZN Mesta Rajec č. 2/2009 o podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec 

 Sociálno-zdravotná komisia vypracovala tento dodatok na základe doterajších 
požiadaviek z radov občanov. VZN č. 2/2009 sa týmto dodatkom dopĺňa o poskytovanie, 
spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanie nových druhov sociálnych 
služieb. Nimi sú: sociálne služby na podporu rodiny s deťmi – pomoc pri osobnej starostlivosti 
o dieťa, podporné služby – odľahčovacia služba. Povinnosť poskytovania týchto sociálnych 
služieb vyplýva obciam a mestám zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení, preto je 
potrebné adresne spresniť podmienky ich poskytovania a tiež spôsob úhrady a výšku úhrady za 
tieto služby v Meste Rajec. Návrh dodatku prerokovala mestská rada a tá ho odporučila 
mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Predseda komisie sociálno-zdravotnej, Mgr. Hanus 
doplnil informáciu primátora. Odľahčovaciu službu v meste zatiaľ nikto nevyužíva, ale 
v minulosti požiadavka bola. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
Dodatok č. 1 k VZN Mesta Rajec č. 2/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o 
spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín, p. 
Smieško 

  

 
8. Návrh VZN Mesta Rajec č. 1/2011 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a 

verejných priestranstiev. 
 Oddelenie výstavby MsÚ a komisia výstavby a ŽP vypracovali návrh VZN Mesta 
Rajec č. 1/2011 o zvláštnom užívaní ciest, t.j. vydávanie súhlasu na rozkopanie komunikácií, 
chodníkov a verejných priestranstiev. Mestská rada návrh VZN prerokovala a odporúča ho MZ 
schváliť. 
Bc. Júlia Tomčíková bližšie informovala o navrhnutom VZN. Nakoľko sa do diskusie nikto 
neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
VZN Mesta Rajec č. 1/2011 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných 
priestranstiev. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín 

 p. Smieško 

 
9. Prejednanie a schválenie vytvorenia a zriadenia novej triedy v budove Materskej školy, 

Mudrochova 930/10, Rajec od 1.9.2011 
 Súčasný stav v materských školách kapacitne neumožňuje uspokojiť izvýšený záujem 
rodičov o predškolskú výchovu detí od 1.9.2011. Z toho dôvodu bolo zvolané stretnutie 
s rodičmi, ktorých deti neboli prijaté do MŠ v počte 27. Na tomto stretnutí bol podpísaný 
záväzný súhlas s prijatím a nástupom detí do novovytvorenej triedy v MŠ, ul. Mudrochova s 15 
rodičmi. V prípade zriadenia novovytvorenej triedy od 1.9.2011 môže byť prijatých všetkých 
15 detí, čím bude naplnená kapacita triedy. Náklady na realizáciu stavebných prác a mzudové 
prostriedky pre dvoch pedagogických zamestnancov, jedného ostatného zamestnanca, 
interiérového vybavenia, učebných pomôcok, čistiacich prostriedkov, osobných ochranných 
prostriedkov, kancelárskych prostriedkov by pritom mali predstavovať približne 24 448,- €. 
 Mestské zastupiteľstvo bolo na poslednom zasadnutí informované o tom, že 
prevádzkovateľ posilňovne, ktorá sídli v budove MŠ, ul. Mudrochova, dostal výpoveď 
z priestorov. K dnešnému dňu môžeme konštatovať, že prevádzkovateľ si našiel náhradné 
priestory v meste Rajec, ktoré toho času rekonštruuje tak, aby 31.7.2011 uvoľnil priestory 
v budove MŠ, ul. Mudrochova, Rajec. Mesto Rajec toho času dalo vypracovať projektovú 
dokumentáciu na  rekonštrukciu priestorov fitness pre potreby triedy MŠ. Následne v auguste 
by mesto chcelo túto rekonštrukciu vykonať a zabezpečiť personálne aj materiálne vybavenie 
novej triedy tak, aby od septembra mohla trieda fungovať.  
 V diskusii sa p. Albert spýtal, čo priniesla pre mesto rekonštrukcia priestorov na 
fitnescentrum, keď dnes bude mesto stáť nemalé finančné prostriedky na zrekonštruovanie späť 
na triedu MŠ. 
Primátor odpovedal, že dnes je už iný štandard na vybavenie triedy v MŠ. V čase, keď MZ 
schválilo zriadenie posilňovne, bola takáto požiadavka z radov občanov a nebol veľký počet 
detí. 
 P. Albert sa spýtal, či sa nemusia opäť kupovať umývadlá, postieľky a pod. Primátor 
odpovedal, že staré postieľky boli v dezolátnom stave, umývadielka mesto postupne 
zrekonštruovalo v oboch škôlkach. Mesto sa bude snažiť zachovať štandard, aký je v oboch 
škôlkach. Dnes neustále chodia kontroly z hygieny, inšpektorátu práce a pod. 
Prednosta doplnil informáciu primátora. Priestory v danom čase boli pre mesto zbytočne veľké, 
zo strany občanov prišla požiadavka zriadenia posilňovne, preto sa mesto snažilo vyjsť 
v ústrety týmto občanom. 
Primátor upozornil, že v mnohých mestách na Slovensku si mestá alebo obce predali budovy 
MŠ, ktoré by v súčasnosti potrebovali. 



16 

 

P. Matejka sa spýtal na riešenie sťažnosti v MŠ, ktoré sa týkali zatvorenia MŠ počas letných 
prázdnin. Primátor navrhol, aby sa tento problém riešil v interpeláciách. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
1. zvýšený počet žiadostí o prijatie do materských škôl od 1.9.2011 
2. počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do materských škôl v počte 27 
II. schvaľuje 

vytvorenie a zriadenie novej triedy v budove Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec od 
1.9.2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín, p. 
Smieško 

  

 
10. Návrh VZN Mesta Rajec č. 2/2011 o zákaze užívania alkoholických nápojov na 

vymedzených verejne prístupných miestach 
 Mestská polícia v spolupráci s KOVP vypracovali návrh VZN o zákaze užívania 
alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach. Mestská rada návrh 
VZN prerokovala a po dopracovaní ho odporúča MZ schváliť. Po krátkej diskusii, v ktorej 
poslanci navrhli doplniť do VZN aj areál námestia, kde bude zákaz užívania alkoholických 
nápojov a taktiež upresnenie hodín, počas ktorých sa nesmie užívať alkohol na verejných 
miestach, predniesol primátor návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
VZN č. 2/2011 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných 
miestach. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín, p. 
Smieško 
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11. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 2 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a 
programového rozpočtu MsKS Rajec 

     Oznámenie o zmene rozpočtu č. 3 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a   
     programového rozpočtu Mesta Rajec 
 Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali oznámenie o zmene rozpočtu č. 
2 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu MsKS a taktiež oznámenie č. 3 v príjmovej a 
výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a odporúča ho MZ zobrať na 
vedomie. Oznámenie č. 2 zahŕňa zakomponovanie finančného príspevku na chránenú dielňu do 
rozpočtu MsKS na rok 2011. Oznámenie č. 3 sa týka zakomponovania finančného príspevku 
na sčítanie obyvateľov, domov a bytov, taktiež finančné prostriedky na skvalitnenie podmienok 
na výchovu a vzdelávanie žiakov so SZP a poskytnutie dotácie na výkon samosprávnych 
funkcií mesta. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
1. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 2 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a 

programového rozpočtu MsKS Rajec 
2. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 3 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a 

programového rozpočtu Mesta Rajec. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín, p. 
Smieško 

  

 
12. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 MsKS Rajec rozpočtovým 

opatrením č. 15/2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu MsKS Rajec na rok 2011 – RO č. 15/2011 

 Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh zmeny rozpočtu a 
programového rozpočtu MsKS Rajec rozpočtovým opatrením č. 15/2011 a odporučili ho MZ 
schváliť. Návrh zmeny rozpočtu bol predložený z dôvodu príjmu z príjmových operácií vo 
výške 3 880,- €, do rozpočtu a programového rozpočtu sa zapájajú zostatky finančných 
prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Ďalej je to oznámenie KŠKŠ o priznaní dotácie 1 000,-
€ na realizáciu akcie 3.ročník rockového festivalu pre mladých - Rajrockfest.  
 V návrhu zmeny rozpočtu sa taktiež jedná o zabezpečenie prevádzky MŠ počas letných 
prázdnin. V diskusii sa Ing. Blažeková spýtala, či chcú učiteľky pracovať počas letných 
prázdnin. Primátor informoval, že dve učiteľky sú ochotné počas letných prázdnin pracovať na 
dohodu o vykonaní práce, resp. na dohodu o pracovnej činnosti.  
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Mgr. Hanus navrhol, aby sa poslanci zamysleli nad tým, že by mali v budúcnosti obe materské 
škôlky len jednu riaditeľku. A tiež, aby sa v budúcnosti nečerpala celá dovolenka počas letných 
prázdnin.  
Primátor uviedol, že v MŠ na ul. Obr. Mieru boli na dlhodobej PN dve učiteľky, bolo potrebné 
vyriešiť ich zástup. Okrem toho učiteľky chcú chodiť na všetky ponúkané školenia. To 
znamená, že školiacu sa učiteľku zastupuje niekto iný, ktorému vznikajú nadčasy. Nech sa 
mesto snaží akokoľvek, nedokáže zabrániť veľkému počtu nevyčerpanej dovolenky učiteliek. 
Mgr. Jonek skonštatoval, že učiteľky aj napriek školeniam neuplatňujú vedomosti v praxi 
(používanie novej techniky a pod.).  
Primátor navrhol, aby rada školy pri MŠ a taktiež komisia pre školstvo, kultúru a šport dali 
mestu návrhy na riešenie situácie v MŠ. Učiteľky v MŠ na ul. Obr. mieru sú 
v preddôchodkovom veku a donútia každého riaditeľa, aby sa zariadil podľa nich. Problémy na 
MŠ na ul. Mudrochovej nie sú, pretože všetky učiteľky rešpektujú svoju riaditeľku. V MŠ na 
ul. Obr. mieru si učiteľky sami vybrali riaditeľku, napriek tomu ju nerešpektovali. 
Mgr. Jonek navrhol, aby p. Zbýňovcová dala návrh riešenia otvorenia MŠ počas letných 
prázdnin v lete 2012. Je potrebné prehodnocovať hodnotiacu zložku mzdy. 
Primátor súhlasil, p. Zbýňovcová pripraví návrh riešenia. Celý systém však zlyháva na 
dlhodobých PN-kach učiteliek. 

Po rozsiahlej diskusii predniesla hl. kontrolórka mesta odborné stanovisko k návrhu 
zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS, ktoré odporučila schváliť. 

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

I. berie na vedomie 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 
MsKS Rajec na rok 2011– RO č. 15/2011 

II. schvaľuje 
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 MsKS Rajec rozpočtovým 
opatrením č. 15/2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín, p. 
Smieško 
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13. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 Mesta Rajec rozpočtovým 
opatrením č.16/2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011 – RO č. 16/2011 

 Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh zmeny rozpočtu a 
programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 16/2011 a odporučili ho MZ 
schváliť. S návrhom zmeny rozpočtu oboznámila poslancov p. Záborská, ved.finančného 
oddelenia. 
 V prílohe interného materiálu predložila písomne odborné stanovisko k návrhu zmeny 
rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec hlavná kontrolórka mesta. Toto odborné 
stanovisko ústne predniesla aj na zasadnutí MZ. Odporučila zmenu rozpočtu schváliť. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 
Mesta Rajec na rok 2011– RO č. 16/2011  

II. schvaľuje 
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 Mesta Rajec rozpočtovým 
opatrením č. 16/2011. 
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  Rozpočet mesta Rajec na rok 2011 - rozpočtové opatrenie č. 16 

Bežný, kapitálový rozpočet - sumarizácia Schválený Schválené Návrh Návrh 

  Rozpočet  Rozpočtové  Zmena Rozpočtové 

  na rok 2011 opatrenie   opatrenie 

  v EUR č. 14 v EUR č. 16 

Bežné príjmy spolu: 3 029 368 3 196 888 3 400 3 200 288

Bežné výdavky spolu: 3 028 563 3 111 695 26 053 3 137 748

Schodok/prebytok         

bežného rozpočtu: 805 85 193 -22 653 62 540

Kapitálové príjmy spolu: 1 487 986 1 478 986 16 000 1 494 986

Kapitálové výdavky spolu:  1 810 270 1 991 060 8 399 1 999 459

Schodok/prebytok         

kapitálového rozpočtu: -322 284 -512 074 7 601 -504 473

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 4 517 354 4 675 874 19 400 4 695 274

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 4 838 833 5 102 755 34 452 5 137 207

Schodok/prebytok -321 479 -426 881 -15 052 -441 933

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

Príjmy* 1 973 138 2 205 219 -101 601 2 103 618

Výdavky* 1 651 073 1 651 073 0 1 651 073

Schodok/prebytok 322 065 554 146 -101 601 452 545

Výsledok hospodárenia 586 127 265 -116653 10 612
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín 

 p. Smieško 

 
14. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 DV Rajec rozpočtovým 

opatrením č. 17/2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu DV na rok 2011 – RO č. 17/2011 

 Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh zmeny rozpočtu a 
programového rozpočtu DV Rajec rozpočtovým opatrením č. 17/2011 a odporučili ho MZ 
schváliť. P. Záborská podrobne vysvetlila návrh zmeny rozpočtu DV. 
 V prílohe interného materiálu písomne predložila odborné stanovisko k návrhu zmeny 
rozpočtu a programového rozpočtu DV Rajec hlavná kontrolórka mesta, ústne ho predniesla 
poslancom na zasadnutí MZ. Odporučila návrh zmeny rozpočtu DV schváliť. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 
DV Rajec na rok 2011– RO č. 17/2011 

II. schvaľuje 
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 DV Rajec rozpočtovým 
opatrením č. 17/2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín 

 p. Smieško 

 
15. Dexia – čerpanie municipálneho úveru 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky k schváleniu čerpania municipáleího úveru 
 Mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu v roku 2010 na rok 2011 uvažovalo 
s čerpaním úveru. Vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu a stav s neuhradenými faktúrami na 
rekonštrukciu pamiatkovej zóny mesta primátor navrhol čerpať municipálny úver vo výške 
100.tis. € na dočasné preklenutie finančnej situácie. 
P. Záborská podrobne informovala o čerpaní municipálneho úveru. Doplnil ju primátor mesta. 
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V prílohe interného materiálu predložila hlavná kontrolórka odborné stanovisko k schváleniu 
čerpania municipálneho úveru.  
 Mestská rada odporúča schváliť čerpanie prvého municipálneho úveru v objeme 100.tis. 
€. Odporúčacie stanovisko dala aj hlavná kontrolórka mesta. 
Ing. Pekara sa spýtal, či je možné vrátiť celú nesplatenú časť úveru bez pokuty. Primátor 
odpovedal, že mesto môže peniaze vrátiť kedykoľvek bez akýchkoľvek sankcií. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
čerpanie municipálneho úveru do výšky 100.tis. € na investičný projekt – pamiatková zóna 
Rajec – úpravy spevnených plôch, zelene, verejné osvetlenie, drobná architektúra. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín, p. 
Smieško 

  

 
16. Zmena Územného plánu mesta Rajec – Krivín 

Bc. Tomčíková predniesla poslancom návrh zmeny Územného plánu mesta v lokalite 
Rajec-Krivín. Na vypracovaní zmeny územného plánu dohliadala odborne spôsobilá osoba – 
Ing. Burian. Zmena územného plánu bola na pripomienkovaní v mesiacoch február – máj 2011. 
Územný plán sa vyhodnotil, celá dokumentácia bola odoslaná na krajský stavebný úrad, ktorý 
dal kladné stanovisko, to znamená, že územný plán je v súlade so zákonom.  
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že 
a) Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Mesta Rajec bol po dobu viac ako 30 

dní zverejnený na úradnej tabuli mesta Rajec a prerokovaný s dotknutými orgánmi 
štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade 
s ustanovením § 22 Stavebného zákona. 

b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy  a 
právnických osôb sú zapracované v Návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu 
Mesta Rajec, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania ďalších stupňov 
územnoplánovacej a projektovej dokumentácie 

c) Verejnosť ani fyzické osoby nevzniesli k prerokovanému návrhu Zmeny a Doplnku č. 
1 Územného plánu Mesta Rajec pripomienky ani námietky  

d) Krajský stavebný úrad v Žiline preskúmal po prerokovaní a dopracovaní v zmysle 
akceptovaných pripomienok Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Mesta 
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Rajec podľa § 25 Stavebného zákona a vydal k nemu súhlasné stanovisko listom 
č.2011/00686/TOM zo dňa 28.4.2011 s odporúčaním Mestskému zastupiteľstvu 
v Rajci schváliť predmetnú zmenu a doplnok územného plánu.   
 

II. súhlasí 
a) s Vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a 

právnických osôb k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Mesta Rajec 
b) s Vyhodnotením pripomienok občianskych združení a fyzických osôb k Návrhu 

Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Mesta Rajec 
 
III.  schvaľuje 

a) Zmenu a Doplnok č. 1 Územného plánu Mesta Rajec podľa ustanovenia § 26, ods. 3) 
Stavebného zákona  

b) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 1 
Územného plánu Mesta Rajec podľa ustanovenia § 27, ods. 3) Stavebného zákona 

 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, p. Smieško 

 Mgr. Augustín 

 
Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor 10-minútovú prestávku (od 20.10 do 20.20 h). Po 
prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 13 poslancov. 
 
17. Verejno-obchodná súťaž – dom č.s. 288 (WC) 
Uznesením č. 16/2011 bola vyhlásená verejno-obchodná súťaž na odpredaj domu s.č. 288 
(budova verejných WC).  Následne boli uznesením č. 56/2011 schválené podmienky VOS. 
Primátor informoval, že znalecký posudok na danú nehnuteľnosť bol vypracovaný na sumu 
20.tis.€. Uzávierka doručenia obálok bola 29.4.2011. Do tohto dátumu neboli do podateľne 
MsÚ Rajec doručené žiadne obálky s označením „Verejná obchodná súťaž – dom s.č. 2988 
a pacela č. 1221/2 KNC k.ú. Rajec – NEOTVÁRAŤ.“ Primátor skonštatoval, že do vyhlásenej 
verejno-obchodnej súťaže sa neprihlásil žiaden záujemca a súťaž musela skončiť bez výberu 
najvhodnejšej ponuky z dôvodu, že žiadna ponuka neprišla. Neprihlásil sa ani pôvodný 
záujemca. 
Mestská prerokovala výsledok verejno-obchodnej súťaže, zobrala ho na vedomie a odporučila 
MZ túto nehnuteľnosť zverejniť na internetovej stránke mesta ako nadbytočný majetok. 
Hlavná kontrolórka mesta upozornila, že je potrebné zrušiť pôvodné uznesenie MZ – 28/2011. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
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výsledok verejno-obchodnej súťaže na predloženie najvhodnejšej ponuky na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva domu č.s. 288 a ním zastavaného 
pozemku 1221/2 KNC k.ú. Rajec, ktorá skončila bez výberu, nakoľko do súťaže nebol 
doručený žiadny súťažný návrh. 

II. ruší 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 28/2011 zo dňa 24.2.2011v časti I. 
a v časti III. 

III. ukladá 
MsÚ zverejniť oznam o voľnom majetku mesta Rajec formou ponuky na webovej 
stránke mesta, úradnej tabuli mesta. 
Text oznamu: 
Mesto Rajec ponúka na odpredaj alebo prenájom dom s.č. 288 (bývalé WC) a ním 
zastavaný pozemok parcela č. 1221/2 KNC o výmere 117 m2, druh pozemok zastavané 
plochy nádvoria, zapísaný na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v podiele 1/1. 
Bližšie informácie a podklady je možné získať na oddelení výstavby č.d. 5 MsÚ Rajec, 
tel. 5076522, kontaktná osoba: Bc. Júlia Tomčíková, vedúca oddelenia výstavby. 

 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín, p. 
Smieško 

  

 
18. Autobusové nástupište – kúpa pozemku 
V roku 1993 vybudovalo mesto Rajec autobusové nástupište na časti pozemku p.č. 1385 KNC 
o výmere 1250 m2. Nachádza na pozemkoch Železníc SR. Mesto Rajec tento pozemok užíva 
na základe zmluvy o nájme. V roku 2009 bolo podľa zamerania upravené parcelné číslo 
pozemku na 1385/9 a upravená výmera pozemku na 1369 m2. Cena nájmu predstavuje čiastku 
273,80 € + % miery inflácie. Zmluva o nájme je uzatvorená na dobu neurčitú.  
Železnice SR chcú tento pozemok odpredať ako nadbytočný majetok, preto ho ponúkli mestu 
na odpredaj. Mestská rada odporučila odkúpiť daný pozemok za cenu znaleckého posudku, tj. 
20,38 €/m2 bez DPH. Podrobnejšie o tejto ponuke informovala Bc. Tomčíková, 
ved.odd.výstavby. 
Primátor následne doplnil podané informácie. Nástupné ostrovčeky patria mestu, ŽSR sú si 
toho vedomé. Mestská rada aj primátor odporúčajú odkúpenie autobusového nástupišťa. Cena 
je daná znaleckým posudkom, je objektívna. Ide o to, aby tento pozemok nepredali iným 
záujemcom. Primátor však nesúhlasí s tým, aby mesto znášalo všetky náklady spojené 
s prevodom nehnuteľnosti. 
Poslanci súhlasili, a tak primátor predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo 
I. prijíma 

ponuku Železníc SR na odpredaj pozemku parcela č. 1385/9 KNC o výmere 1369 m2 
zapísanú na liste vlastníctva č. 1847 v Správe katastra Žilina vlastníka SR – Železnice 
Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava, SR v podiele 1/1 za ponukovú cenu 
20,38 €/m2 bez DPH. 
 

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

Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín, p. 
Smieško 

  

 
19. Verejno-obchodná súťaž – kuchyňa v kultúrnom dome 
 Mesto Rajec uznesením č. 16/2011 zo dňa 20.1.2011 vyhlásilo verejno-obchodnú súťaž 
na prenájom kuchyne v Kultúrnom dome v Rajci. Do tejto súťaže predložili súťažný návrh 
dvaja záujemcovia – Vladimír Jakubský, bytom Rajecká Lesná 453 a RAJKA - Jozefína 
Kollárová, stravovacie služby so sídlom Rajec, ul. 1.mája 412. V hodnotiacom kole ako 
víťazný uspel návrh č. 2 – RAJKA – Jozefína Kollárová. V zmysle súťažných podmienok 
súťaž končí prijatím (schválením) najvhodnejšieho návrhu mestským zastupiteľstvom na 
základe odporučenia výberovej komisie. 
 Mestská rada odporučila MZ zobrať na vedomie výsledok verejno-obchodnej súťaže a 
schváliť nového nájomcu tak, ako bol odporučený komisiou. Bližšie informácie o verejno-
obchodnej súťaži podala poslancom Bc. Tomčíková. 
Ing. Pekara sa spýtal, aká bola výška nájmu doteraz. Primátor odpovedal, že cca 400 €. P. 
Kollárová podala lepší podnikateľský návrh, v budúcich obdobiach je ochotná platiť vyšší 
nájom v prípade, že mesto zainvestuje do rekonštrukcie kuchyne. Otázne je, či ten nájom 
zvládne, ale sama si ho navrhla. Mgr. Hanus, člen komisie dodal, že p. Kollárová chcela nájom 
na dobu 15 rokov, komisia sa však uzniesla na tom, že 10 rokov postačuje. 
Bc. Tomčíková informovala poslancov, že ostatní uchádzači boli vyrozumení v tom, či uspeli 
alebo neuspeli v súťaži. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. prijíma 
výsledok obchodnej verejnej súťaže o výber najvhodnejšieho záujemcu o nájom nebytových 
priestorov - kuchyňa s príslušenstvom nachádzajúce sa v dome s.č. 412 na ul. 1.mája v Rajci, 
ktorý predložil uchádzač RAJKA – Jozefína Kollárová, stravovacie služby so sídlom Rajec, ul. 
1.mája 412. 
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II. ukladá 
1. MsÚ pripraviť zmluvu o nájme do 60 dní. 
2. MsÚ oboznámiť víťaza OVS s výsledkom do 10 dní. 
 

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

Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín, p. 
Smieško 

  

 
20. Žiadosť ZCŠ sv. J.Vianneyho 
 Cirkevná základná škola sv. J.Vianneyho žiada Mesto Rajec o vyjadrenie súhlasu 
k vytvoreniu školského strediska záujmovej činnosti pre deti do 15 rokov s činnosťou strediska 
do 1.9.2012. Bližšie informoval primátor mesta. 
Predpokladá sa, že tam bude cca 100 detí. V prípade, že mesto bude na túto činnosť doplácať 
zo svojich financií, tak CZŠ sama požiada o zrušenie. Toto však mesto môže brať len ako 
prísľub, nie je to možné nikde zmluvne zakotviť. Tento prísľub bol daný v dobrej viere. 
Ak nedôjde k napĺňaniu finančnej garancie, na návrh cirkevnej školy bude stredisko zrušené. 
Finančné prostriedky na činnosť strediska bude mesto dostávať v podielových daniach. 
 Mestská rada prerokovala túto žiadosť, primátor informoval MR o rokovaniach 
s riaditeľom cirkevnej školy aj so zástupcom farského úradu a následne MR odporučila vydať 
súhlas na zriadenie strediska záujmovej činnosti. 
Mestská rada odporučila riaditeľovi školy na ul. Lipovej, aby sa taktiež strediskom záujmovej 
činnosti začal zaoberať. 
 Primátor informoval, že v roku 2010 bola žiadosť zo strany CZŠ na zriadenie centra 
voľného času predložená, MZ ju však nepodporilo, nakoľko by mesto na činnosť centra 
voľného času finančne doplácalo. Finančné prostriedky boli mestu dávané len na krúžkovú 
činnosť a nie na všeobecnú činnosť centra. Ing. Pekara vysvetlil rozdiel medzi centrom 
voľného času a strediskom záujmovej činnosti. Stredisko záujmovej činnosti môžu 
navštevovať len deti do 15 rokov veku. Je to ustanovené zákonom.  
Prednosta upozornil, že žiadateľom je cirkevná základná škola a tá žiada zriadenie strediska 
záujmovej činnosti pre spojenú katolícku školu. V tomto vidí právny rozkol. 
Ing. Pekara namietal, že spojená katolícka škola v Rajci predsa preberá všetky právne záväzky 
dvoch škôl. Podľa neho môže byť žiadateľom. Mgr. Jonek dodal, že CZŠ potrebuje výpis 
z uznesenia na zriadenie strediska záujmovej činnosti, aby sa mohli zaradiť do siete škôl. 
Primátor uviedol, že mesto môže dať stanovisko len cirkevnej základnej škole a nie spojenej 
katolíckej škole. Právny rozkol si už musia vyriešiť oni. 
Poslanci súhlasili, a tak primátor predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo 
I. súhlasí 

so zriadením Strediska záujmovej činnosti pre žiadateľa CZŠ sv. J.Vianneyho, Nám. 
A.Škrábika 5, Rajec s činnosťou od 1.9.2012. 

Školské stredisko záujmovej činnosti bude vytvorené pri Spojenej katolíckej škole v Rajci, 
ktorá vznikne 1.1.2012 spojením Cirkevnej základnej školy sv. J.Vianneyho, Nám. A.Škrábika 
5, Rajec a Gymnázia A.Škrábika, Nám. A.Škrábika 5, Rajec. 

 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín, p. 
Smieško 

  

 
21. Žiadosť o prenájom pozemku – p. Filo 
 P. Filo a JUDr. Majerčiaková ako právni nástupcovia po zosnulej p. Cádrikovej ponúkli 
Mestu Rajec do prenájmu parcelu na ul. M.R.Štefánika (vypieskovaná plocha pri hlavnej ceste 
pri ul. Hollého).  O tejto žiadosti podrobnejšie informoval primátor mesta. Mestská rada 
odporučila zobrať na vedomie ich návrh a odporúča MZ schváliť prenájom pozemku od p. Filu 
a od JUDr. Majerčiakovej. 
Mgr. Hanus sa spýtal, či bude potrebné vykonať špeciálne úpravy na parkovisku. Primátor 
odpovedal, že táto plocha bude vypieskovaná a označená dopravným značením, že sa jedná o 
platené parkovisko. 
       Počas rokovania o 21.05 odišiel Ing. Pekara 
       – počet poslancov 12. 
 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
prenájom parcely registra C č. 73 o výmere 130 m2, parcely registra C č. 75 o výmere 
353 m2 a parcely registra C č. 93 o výmere 123 m2 od p. Júliusa Filu a JUDr. Aleny 
Majerčiakovej pre potreby zriadenia parkovacích plôch za symbolickú cenu 10,00 
€/rok. 

II. odporúča 
primátorovi mesta podpísať nájomnú zmluvu. 
 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
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za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Blažeková, Mgr. 
Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín, p. 
Smieško 

  

 
22. Odpredaj nehnuteľností 

a) Byt p. Katrenu 
 Mesto Rajec predkladá mestskému zastupiteľstvu po niekoľkoročnom úsilí návrh na 
odpredaj bytu po p. Katrenovi na ul. Hollého formou dražby. Mestská rada prerokovala tento 
návrh a odporúča ho MZ schváliť. 
Primátor informoval, že Mesto Rajec kúpnou zmluvou uzatvorenou 8.4.2011 medzi 
Jaroslavom Katrenom ako predávajúcim a Mestom Rajec ako kupujúcim odkúpilo podiel ½ 
trojizbového bytu č. 28 na ul. Hollého 160 v Rajci. Druhú polovicu mesto nadobudlo v rámci 
exekučného konania príklepom vydražiteľovi Mestu Rajec v novembri 2010. Na Okresnom 
súde v Žiline je podaná žiadosť o schválenie príklepu bytu, doteraz však súd vo veci 
nerozhodol, príklep neschválil napriek tomu, že bol písomne opätovne požiadaný. 
Primátor navrhol schváliť odpredaj bytu formou dobrovoľnej dražby, a to po schválení 
príklepu na Okresnom súde v Žiline. 
 
       Počas rokovania o 21.10 h prišiel Ing. 
       Pekara – počet poslancov 13. 
 
Poslanci súhlasili s dobrovoľnou dražbou, a tak primátor predniesol návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
vykonať odpredaj bytu č. 28 nachádzajúcom sa vo vchode č. 1 na 2.poschodí bytového 
domu č. 160 v Rajci postaveného na pozemku parcela č. 1040/24 KNC – zastavané 
plochy a nádvoria a podiel 70/2676 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu formou dobrovoľnej dražby v zmysle § 9a ods. 1 písm. b) Zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 

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

Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín, p. 
Smieško 
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b) Byt na ul. S.Chalupku 
 Primátor informoval o vykonaní dražby bytu na ul. S.Chalupku, ktorá sa uskutočnila 
dňa 7.6.2011 o 10.00 h. Byt bol vydražený za cenu 20.500 € a kúpila p. Mičudová – bývalá 
manželka p. Mičudu, ktorý v danom byte býval. Do 15 dní musí byť úhrada za byt zaplatená 
a podpísaná kúpna zmluva. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
výsledok dražby bytu na ul. S.Chalupku. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín, p. 
Smieško 

  

 
23. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2.polrok 2011 
Hlavná kontrolórka mesta predniesla poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 
2011. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Rajec na 2.polrok 2011 

II. berie na vedomie 
Orientačný časový harmonogram kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajec 
na 2.polrok 2011. 

III. poveruje 
Ing. Bibianu Sekáčovú, hlavnú kontrolórku Mesta Rajec, vykonať kontroly v súlade so 
schváleným „Plánom kontrolnej činnosti na 2.polrok 2011.“ 
 

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

Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín 

 p. Smieško 
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24. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnou kontrolorkou mesta (apríl - máj 2011) 
 Hlavná kontrolórka predniesla na rokovaní MZ správu o výsledku uskutočnených 
kontrol za mesiace apríl – máj 2011. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor 
predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
správu o výsledku uskutočnených kontrol hlavnou kontrolórkou mesta za mesiace apríl 
– máj 2011. 
 

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

Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín 

 p. Smieško 

 
25. Žiadosť spoločnosti Bineko, s.r.o., Rajec 
 Spoločnosť Bineko, s.r.o., Rajec požiadala o zmenu termínu splátky za tepelné 
hospodárstvo, ktorá má byť vykonaná k 30.6.2011 vo výške 33.194,- €. O žiadosti informoval 
primátor mesta. 
Mestská prerokovala uvedenú žiadosť a vzhľadom na finančnú situáciu, keď mesto samo musí 
brať úver, aby zvládlo financovanie, neodporúča vyhovieť žiadosti spoločnosti Bineko, s.r.o., 
Rajec. Poslanci taktiež neodporučili odklad splátok, a tak primátor predniesol návrh na 
uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. nesúhlasí 
so zmenou splátkového kalendára spoločnosti Bineko, s.r.o., Rajec 

 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 4 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
p. Albert, Mgr. Hanus, Mgr. 
Čerňanská, Ing. Mucha, p. 
Matejka, Mgr. Šupka, p. 
Smieško 

 Mgr. Baďura, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Mgr. Jonek 

 
26. Interpelácie 

Mgr. Jonek sa spýtal, či boli spracované minimálne náklady na dokončenie športovej 
haly a či by sa s týmto materiálom mohli oboznámiť poslanci MZ, resp. obdržať takýto 
materiál na najbližšie zasadnutie MZ. Bc. Tomčíková odpovedala, že sa predbežný rozpočet na 
dokončenie športovej haly je v objeme cca 25 mil. Sk.  
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Mgr. Jonek sa spýtal, či by sa tie náklady nedali minimalizovať. Primátor navrhol, aby bol 
Mgr. Jonek prizvaný na zasadnutie komisie výstavby a ŽP, kde sa môžu zaoberať dokončením 
športovej haly. P. Špánik upozornil, že treba prebrať aj finančnú stránku projektu. 
 

Mgr. Jonek sa spýtal, prečo neboli upravené otváracie hodiny vinárne Kordovánok, 
napriek tomu, že KOVP dala návrh na úpravu týchto otváracích hodín. Primátor odpovedal, že 
bol posun otvárania o jednu hodinu, KOVP požadovala zmenu o 4 hodiny. Povolenie na 
otvorenie herne je vydané na nonstop prevádzku, toto sa nedá obmedziť. Je problém v tom, že 
v jednej prevádzke je aj herňa aj bar. Kto sa chce do herne dostať, tak musí zazvoniť na 
zvonček. Herňa bola v minulosti povolená, mesto toto nemôže zo dňa na deň zmeniť. Zmena je 
možné na prelome rokov, pretože majiteľ vinárne má na rok dopredu zazmluvnené automaty. 
V prípade, že mu to mesto zmení v priebehu roka, si majiteľ môže uplatňovať náhradu škody.  
 

Ing. Mucha sa spýtal na realizáciu mostu na ul. Vojtovej. Boli na to schválené finančné 
prostriedky z rezervného fondu. Ďalej sa spýtal, či sa budú prizývať aj súkromné firmy, ktoré 
pôsobia vo Vojtovej. 
Primátor odpovedal, že tento týždeň obdržal projektovú dokumentáciu na nový most v objeme 
33.tis. €. 
P. Špánik upozornil, že sa malo jednať len o rekonštrukciu. 
Primátor informoval, že projektant po statickej stránke odmieta za rekonštrukciu prebrať 
zodpovednosť v prípade, že po čase dôjde k deformáciám mostu. Predbežne bolo schválené 
10.tis. € na projektovú dokumentáciu, teraz mesto osloví ďalšie firmy. 
 

P. Albert poukázal na ošetrovanie a kosenie trávnatých pozemkov po Rajci. Spýtal sa, 
či je stanovený harmonogram kosenia, resp. či mesto stíha kosiť trávnaté plochy. Na sídlisku 
Juh sa ešte len teraz začalo kosiť, trávy sú tam vysoké. V minulosti kosenie zabezpečovala 
firma z Pov.Bystrice, vykonávala kosenie trikrát do roka a všetko stihla. 
Primátor odpovedal, že kosenie robí mesto prostredníctvom vlastných zamestnancov, nakoľko 
mesto šetrí finančné prostriedky, resp. kosenie stojí menej financií ako jeho zabezpečenie 
privátnou firmou. Pred desiatimi rokmi sa Rajec kosil raz, maximálne dva razy. Minulý rok sa 
Rajec kosil 4-krát. Dá sa to sledovať. Vždy sa začína na Severe, lebo je to najväčšie sídlisko – 
je tam najviac obyvateľov. Potom nasleduje cintorín, lebo sú sťažnosti od obyvateľov. Potom 
sa kosí na sídlisku Juh. Tri týždne trvalo pokosenie celého mesta. Tento týždeň by mal byť Juh 
nahrubo pokosený. Minulý týždeň sa kosilo štvorkolesovými kosačkami. Ak v piatok nebude 
pršať, tak 90% sídliska Juh bude dokosený. Kosenie vždy začína v polovici mája a trvá do 
októbra. Minimálne 4-krát sa kosí sídlisko. Prvá kosba je vždy zložitá, lebo v priebehu dvoch 
týždňov po dažďoch tráva vybehne veľmi rýchlo. 
 

Mgr. Hanus  sa spýtal na povolené otváracie hodiny Tesca do 22.00 h, či je to natrvalo 
alebo len na letnú sezónu, nakoľko toto komplikuje život na sídlisku. Ďalej sa spýtal, kedy 
bude postavený nový obchodný dom Kick? 
Primátor odpovedal, že čo sa týka Tesca, na mesto bola doručená oficiálna žiadosť z Tesca. 
V nej bolo uvedené, že na žiadosť občanov o dlhšie otváracie hodiny chcú tieto predĺžiť. Mesto 
nepreverovalo žiadosť občanov, boli podpísané nové otváracie hodiny. Ak sú sťažnosti zo 
strany občanov, túto sťažnosť treba podať na mesto, resp. podať petíciu občanov. Ak sa 
požaduje zmena otváracích hodín, je potreba iniciatíva zo strany obyvateľov mesta. 
Čo sa týka obchodného domu Kick, táto spoločnosť si momentálne vybavuje stavebné 
povolenie, resp. doklady k stavebnému povoleniu.  
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Mgr. Baďura uviedol, že býva dobrým zvykom doniesť investora do mesta, aby mnohí 
mladí ľudia neodchádzali preč z mesta za prácou. Spýtal sa, či mesto niečo plánuje. 
Primátor odpovedal, že mesto iniciovalo ďalšieho investora, ktorý by teoreticky mohol kúpiť 
Intimodu. Stav je taký, že v júni by mala byť podpísaná kúpno-predajná zmluva. V týchto 
priestoroch by mal byť nový investor s obalovou technikou. 
Mgr. Baďura sa spýtal, koľko pracovných miest sa môže vytvoriť. Primátor odpovedal, že to 
dnes ešte mesto nevie, ale predpoklad je cca 20 – 30 pracovných miest. Od roku 1994 – 1997 
sa mesto snažilo pritiahnuť investorov a nezamestnanosť v Rajci bola v určitých rokoch 3% – 
5%. Dotiahnutie všetkých investorov, ktorí prišli do mesta, bola zásluha mesta a nie úradu 
práce. Primátor taktiež informoval o hnedom parku – minulý týždeň mesto preukázalo záujem 
uchádzať sa o hnedý park, ktorý by bol vytvorený v bývalom areáli ZIPP. Následne vysvetlil 
filozofiu hnedých parkov. 
 

Mgr. Jonek sa spýtal, či mesto nemá voľné hojdačky, ktoré by sa umiestnili ku 
bytovkám na ul. S.Chalupku. 
Primátor odpovedal, že mesto momentálne nedisponuje voľnými hojdačkami. 
 
Vzhľadom k tomu, že hodina rokovania dosiahla 22.00 hodinu a v Rokovacom poriadku MZ sa 
uvádza, že rokovanie trvá do 22.00 hodiny, dal primátor hlasovať o tom, či poslanci chcú 
rokovať aj po 22.hodine. Poslanci jednohlasne odsúhlasili pokračovanie v rokovaní. 
 

Mgr. Čerňanská sa spýtala, či už je stály doktor po MUDr. Rybárikovi. Primátor 
odpovedal, že toto nerieši mesto, ale ŽSK, odbor zdravotnícky. Pozostalí po MUDr. 
Rybárikovi mali dohodnutú lekárku z Rajca, s ktorou sa po 3 mesiacoch nedohodla. Primátor 
telefonicky hovoril s p. Rybárikovou Ruženou, ktorá uviedla, že asi v priebehu mesiaca bude 
obvod zabezpečený jednou lekárkou. Doteraz bolo všetko zabezpečené zastupovaním. 
 

P. Smieško navrhol, aby sa poslanci intenzívne venovali dobudovaniu športovej haly, 
nakoľko časom bude hodnota nehnuteľnosti nulová. 
Primátor navrhol poslancom, že na budúce rokovanie sa môže do programu zahrnúť prehliadka 
športovej haly s tým, že kompetentná osoba z MsÚ im podá kompletné informácie. 
 

P. Smieško sa spýtal, či je v kompetencii mesta skontaktovať sa s majiteľmi starých 
chalúp, aby sa riešil stav nehnuteľnosti (zarastené trávou a pod.).  
Primátor odpovedal, že prinútiť majiteľa, aby dal zdevastovanú nehnuteľnosť odstrániť, resp. 
predať, nie je možné. Oslovovať ľudí, aby predali majetok, to nie je morálne. Ale mesto má 
zoznam neobývaných nehnuteľností. Ak má niekto z občanov záujem o nehnuteľnosť 
(pozemok, dom), mesto tento zoznam záujemcovi poskytne. Zoznam je síce neoverený, sú tam 
adresy vlastníkov. Mesto vychádza v ústrety každému vážnemu záujemcovi.  
 
27. Diskusia 
 Primátor udelil slovo riaditeľke MsKS, tá následne informovala o plánovaných akciách, 
ktoré MsKS pripravuje na letné prázdniny. Požiadala, aby bola stanovená záverečná hodina na 
Veľký Rajecký deň. Túto záverečnú hodinu by MsKS zverejnilo aj na plagáte. 
Ing. Pekara navrhol, aby toto bolo schválené uznesením. Navrhol ukončenie Veľkého 
Rajeckého dňa o 03.00 h. Poslanci súhlasili, a tak primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
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I. berie na vedomie 
informáciu riaditeľky MsKS o činnosti od 1.1.2011 a informáciu o pripravovaných 
kultúrnych akciách. 

II. odporúča 
riaditeľke MsKS kultúrny program na Veľkom rajeckom dni ukončiť 14.08.2011 
o 03.00 h. 
 

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

Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, p. Špánik, Mgr. 
Šupka, Mgr. Augustín, p. 
Smieško 

  

 
28. Rôzne 

a) Plat primátora 
 Novelou zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest bolo prijaté zníženie koeficientu podľa počtu obyvateľov a zároveň 
zrušené odmeny. Doteraz mal primátor mesta koeficient 2,6-násobok z priemernej mzdy 
v hospodárstve SR, novelou sa tento koeficient ponížil na 2,34. Je preto potrebné nanovo 
schváliť plat primátora mesta. V zmysle novely zákona č. 253/1994 Z.z. nie je možné 
v budúcnosti schvaľovať odmeny tak ako tomu bolo doteraz. Doterajší plat primátora 
schválený uznesením MZ č. 167/2010 bol vo výške 2.400,- € s možnosťou schválenia odmien 
až do výšky 50%, čo by predstavovalo sumu 3.600,- €. Doterajší priemerný plat primátora 
v rokoch 2008 – 2010 bol cca 3.000,- € vrátane odmien. 
 Vzhľadom na túto skutočnosť primátor predložil mestskej rade návrh na schválenie 
platu v celkovej výške 2.900,- €. Mestská rada odporučila tento návrh schváliť. Nakoľko sa do 
diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Rajci 
I. určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v platnom znení mesačný plat primátora mesta Rajec Ing. 
Jána Rybárika vo výške 2.900 €. 
 
Mgr. Baďura predniesol protinávrh – sumu 2.790,00 € z dôvodu šetrenia financií. Vychádzal 
z priemernej mzdy v hospodárstve SR a navýšil to o 55%. Protinávrh Mgr. Baďuru znel: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Rajci 

I. určuje 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v platnom znení mesačný plat primátora mesta Rajec Ing. 
Jána Rybárika vo výške 2.790 € s účinnosťou od 1.6.2011. 
Tento protinávrh bol prijatý počtom hlasov: 
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za: 11 proti: 0 zdržal sa: 2 
Ing. Pekara, Ing. Blažeková, 
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr. 
Hanus, Mgr. Čerňanská, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek, p. 
Matejka, Mgr. Šupka, Mgr. 
Augustín, 

 p. Smieško, p. Špánik 

 
b) Odmena riaditeľke MsKS za mesiace január – máj 2011 

 V zmysle Poriadku odmeňovania MsKS môže byť riaditeľke MsKS schválená odmena 
za mesiace január – máj 2011 do výšky 25% zo súčtu platov vyplatených v mesiacoch január – 
máj 2011. Primátor predniesol návrh na uznesenie: 
  
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
odmenu riaditeľke MsKS, Anne Tordovej za obdobie január – máj/2011 vo výške 25 % zo 
súčtu platov vyplatených v období január – máj 2011. 

Mgr. Hanus predniesol protinávrh – odmenu vo výške 20% zo súčtu platov. 
Primátor dal teda hlasovať najskôr o protinávrhu Mgr. Hanusa: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
odmenu riaditeľke MsKS, Anne Tordovej za obdobie január – máj/2011 vo výške 20 % zo 
súčtu platov vyplatených v období január – máj 2011. 

Tento protinávrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 11 proti: 0 zdržal sa: 2 

Mgr. Hanus, p. Albert, 
Ing.Mucha, Mgr. Čerňanská, 
Mgr. Baďura, p. Matejka, 
Mgr. Šupka, Mgr. Jonek, 
Mgr. Augustín, Ing. Pekara, 
Ing. Blažeková 

 p. Smieško, p. Špánik 

 
c) Odmena hl. kontrolórke za mesiace január - máj 2011 

 V zmysle § 18c ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
môže mestské zastupiteľstvo hlavnému  kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 
% z mesačného platu hlavného kontrolóra. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor 
predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
odmenu hlavnej kontrolórke mesta Ing. Bibiane Sekáčovej za obdobie január - máj/2011 vo 
výške 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra vyplateného v období január – máj/2011. 
 
Mgr. Hanus predložil protinávrh – výšku odmeny 25%. 
Primátor dal teda hlasovať najskôr o protinávrhu Mgr. Hanusa.  
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Mestské zastupiteľstvo 
I. schvaľuje 

odmenu hlavnej kontrolórke mesta Ing. Bibiane Sekáčovej za obdobie január - máj/2011 vo 
výške 25% z mesačného platu hlavného kontrolóra vyplateného v období január – máj/2011. 
 
Tento protinávrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 1 zdržal sa: 3 
Mgr. Hanus, Mgr. Baďura, 
Ing. Mucha, Mgr. Čerňanská, 
p. Matejka, Mgr. Šupka, Mgr. 
Jonek, Mgr. Augustín, Ing. 
Pekara 

p. Albert p. Smieško, p. Špánik, Ing. 
Blažeková 

 
d) Odmena primátorovi mesta za mesiace január – máj 2011  

 V zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest možno primátorovi poskytnúť odmenu až do 50 % 
súčtu platov za obdobie január - máj/2011. Primátor navrhol výšku odmeny 30%. Nakoľko sa 
do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za mesiace január – máj/2011 vo výške 
30% zo súčtu platov vyplatených v mesiacoch január – máj 2011. 
 
Mgr. Hanus predložil protinávrh – výšku odmeny 25%. 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi za mesiace január – máj/2011 vo výške 
25% zo súčtu platov vyplatených v mesiacoch január – máj 2011 
 
Primátor dal najskôr hlasovať o protinávrhu Mgr. Hanusa. 
 
Tento protinávrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 1 zdržal sa: 3 
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Čerňanská, p. Matejka, Mgr. 
Šupka, Mgr. Jonek, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara 

p. Albert p. Smieško, p. Špánik, Ing. 
Blažeková 

 
e) Odmena riaditeľke DV 

 Mgr. Baďura predložil tento bod. V ňom uviedol, že všetci vedia, aká je situácia v DV 
ťažká, ako peniaze zo štátu neprichádzajú, riaditeľka DV zháňa peniaze (sponzorsky a pod.). 
V roku 2009 jej bol upravený plat tak, aby sa jej už odmeny neschvaľovali. Za jej snahu, 
ochotu navrhol odmenu vo výške odmeny riaditeľky MsKS, t.j. 25% z tarifného platu. 
Primátor uviedol, že predchádzajúce MZ bolo informované o tom, prečo pri jednotlivých 
schvaľovaniach odmien nebol riešený DV, resp. odmena riaditeľke DV. Do roku 2009 bolo 
odmeňovanie pracovníkov v DV, na MsKS aj na Pk podľa určitých platových tabuliek a taríf, 
ktoré sledujú počet rokov praxe a následne triedu, do ktorej je zaradená. Mesto sa s týmto 
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problémom trápi od roku 1997, chceme, aby platy boli postavené na rovnakej úrovni. Aby sa 
nelíšili v organizáciách platy napr. o 40%. Nie je to otázka jedného roka, ale viacerých rokov. 
V roku 2009 novelou zákona došlo k zmene platových taríf pracovníkov v soc.zariadeniach 
a zariadeniach soc.starostlivosti. Platy išli dosť hore. 
Dnes je stav taký, že p. riaditeľka DV má o 26% vyšší plat od riaditeľky MsKS. A z tohto 
titulu od roku 2009 primátor nenavrhoval riaditeľke DV odmeny s tým, že riaditeľka DV 
o tomto vie. Tabuľky musí mesto dodržiavať.  
P. Špánik súhlasil s tým, že najlepšie vie posúdiť prácu riaditeľky primátor mesta. Primátor sa 
obáva toho, že nastane veľký platový rozdiel medzi riaditeľmi, pritom zodpovednosť má každý 
rovnakú. 
Mgr. Baďura navrhol stanoviť výšku odmeny 300 €. 
P. Albert informoval, že poslanci sa po poslednom zasadnutí MZ stretli s riaditeľkou DV, je to 
citlivá téma. Keď je plat základný, tak odmena je za niečo. Riaditeľka DV sa snaží zohnať 
nejakých sponzorov, finančné prostriedky a následne aj od toho sa odrazí to, či si zaslúži 
nejakú odmenu alebo nie. Mohlo by to byť odmenené. 
Primátor opäť zopakoval, že rozdiel v platoch dvoch riaditeliek je viac ako 26%-ný. Mesto sa 
snažilo, aby sa tieto platy vyrovnali. Mgr. Baďura navrhol, že pokiaľ riaditeľka MsKS dostane 
20% odmeny, tak sa takmer priblíži k platu riaditeľky DV. Myslí si, že raz za čas odmena 
môže byť mimoriadne schválená. 
Primátor sa nebránil schvaľovaniu odmeny, ale opätovne vysvetlil platový rozdiel medzi 
riaditeľkami. Prednosta MsÚ navrhol, aby poslanci zhodnotili aj prácu všetkých pracovníkov 
MsÚ, nech poslanci schvália polročné odmeny, pretože pracovníci robia veľa roboty 
a naprávajú veľa vecí po niekom inom. Prednosta s takýmto odmeňovaním riaditeľky DV 
nesúhlasí. Primátor dodal, že tu ide o to, aby mesto malo mieru nad tým, aby nedošlo 
k diferencovaniu, aby nedošlo k rozdielu medzi obdobnými funkciami. 
Mgr. Jonek  súhlasil s navrhovanou jednorazovou odmenou pre riaditeľku DV vo výške 300,- 
€.  
Primátor uviedol, že riaditeľka DV sa neustále so svojimi problémami obracia na MZ. Je to 
pritom samostatná príspevková organizácia. Mesto pomáha a usmerňuje tak DV ako aj MsKS. 
Ing. Pekara dodal, že odmeny riaditeľom schvaľuje MZ na návrh niekoho, pritom poslanci 
nevidia do činnosti riaditeľov a majú o niečom rozhodnúť. 
Primátor informoval, že vždy po rozboroch hospodárenia vzišiel návrh udeliť odmenu 
riaditeľom. Ale nikdy to nepresiahlo 10.tis. Sk. Keď sa poslanci dohodnú, že má primátor 
osobným príplatkom zdvihnúť riaditeľke MsKS plat, tak o odmenách riaditeľov sa môže 
rokovať vždy po rozboroch hospodárenia. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, Mgr. Baďura predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
jednorazovú odmenu vo výške 300,- € riaditeľke DV. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 6 
p. Albert, Mgr. Baďura, Mgr. 
Čerňanská, Mgr. Jonek, Mgr. 
Augustín, Ing. Pekara, Ing. 
Blažeková 

 Mgr. Hanus, Ing. Mucha, p. 
Špánik, p. Smieško, Mgr. 
Šupka, p. Matejka, 
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Prerokovaním tohto bodu bol vyčerpaný program zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Primátor poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 23.40 h ukončil. 
 
 
 
 
 
         Ing. Ján   R y b á r i k  
               primátor mesta 
 
         
         Mgr. Peter   H a n u s 
                 zástupca primátora mesta 
 
  
         Mgr. Jozef   P a u k o 
                prednosta MsÚ Rajec 
Overovatelia: Martin Matejka 
  Ing. Jozefa Blažeková 
 
 
Zapisovateľka: Alena Uríková 
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