Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 06.09.2012
Prítomní: 9
Neprítomní: 4
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: Mgr. Michal Šupka
Ing. Peter Pekara
Zapisovateľka: Alena Uríková
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2011
3. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa
na
plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2012/2013 a o výške
príspevku
a o spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
4. Prerokovanie návrhu VZN č.3/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za tieto služby v zariadení sociálnych
služieb
5. Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec
6. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 5 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu ZŠ Rajec
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 6 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového
rozpočtu ZUŠ Rajec
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 7 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového
rozpočtu ZUŠ Rajec
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 8 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového
rozpočtu MsKS Rajec
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 9 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového
rozpočtu MsKS Rajec
7. Prerokovanie rozborov hospodárenia k 30.6.2012 rozpočtových a príspevkových
organizácií Mesta Rajec
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k rozborom hospodárenia k 30.6.2012
rozpočtových a príspevkových organizácií Mesta Rajec
8. Prerokovanie Monitorovacej správy programového rozpočtu za prvý polrok 2012
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe programového rozpočtu
za prvý polrok 2012
9. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č.
19/2012 – ZŠ, ZUŠ
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 19/2012
10. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS rozpočtovým opatrením č.
20/2012
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Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu MsKS rozpočtovým opatrením č. 20/2012
11. Návrh VZN Mesta Rajec č. 5/2012 o zákaze užívania alkoholických nápojov na
vymedzených verejne prístupných miestach
12. Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
13. Pomník – Kompánek
14. Prísediaci na Okresnom súde Žilina
15. Smernica č. …/2012 o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych
orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec a náčelníka Mestskej polície
v Rajci
Personálne otázky
16. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta (jún – september 2012)
17. Interpelácie
18. Diskusia
19. Rôzne
a) Predpoklad čerpania nákladov do 31.12.2012 v DV
b) Odvolanie člena Komisie výstavby a životného prostredia
Počas rokovania o 16.10 h prišiel Mgr.
Augustín – počet poslancov 10.
Takto navrhnutý program bol schválený počtom hlasov:
za: 9
proti: 0
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

zdržal sa: 1
Mgr. Augustín

Schválené uznesenia:
77/2012 – kontrola plnenia uznesení
78/2012 – konsolidovaná účtovná závierka mesta
79/2012 – Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012
80/2012 – VZN č. 3/2012
81/2012 – VZN č. 4/2012
82/2012 – oznámenia o zmene rozpočtu
83/2012 – rozbory hospodárenia k 30.6.2012
84/2012 – monitorovacia správa mesta
85/2012 – zmena rozpočtu – Mesto Rajec - RO 19/2012
86/2012 – zmena rozpočtu – MsKS – RO 20/2012
87/2012 – VZN č. 5/2012 – zákaz užívania alkoholu
88/2012 – MUDr. Palenčárová - Chovancová
89/2012 – neuplatnenie predkupného práva – NP po MUDr. Rybárikovi
90/2012 – dom po p. Šebanovi
91/2012 – pamätník p. Kompánkovi
92/2012 – prísediaci na Okresnom súde Žilina
93/2012 – smernica č. 2/2012 – riaditelia PO a náčelník MsP
94/2012 – odvolanie riaditeľov PO a náčelníka MsP
95/2012 – správa o výsledku uskutočnených kontrol
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96/2012 – informácia o čerpaní fin.prostriedkov – DV
97/2012 – odvolanie člena komisie výstavby a ŽP
Rokovanie:
1. Kontrola plnenia uznesení
Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla poslancom hl. kontrolórka, Ing. Sekáčová.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Prehľad plnenia uznesení č. 57 – 73/2012, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 6.
júna 2012.
2. Prehľad plnenia uznesení č. 74 – 76/2012, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa
26.júla 2012.
3. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 6. júna 2012.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

2. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2011
P. Záborská, ved.finančného oddelenia oboznámila poslancov s konsolidovanou účtovnou
závierkou mesta Rajec k 31.12.2011. Túto najskôr prerokovala finančná komisia a následne
mestská rada, ktoré ju odporúčajú mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie.
Počas rokovania o 16.30 h prišiel
Mgr. Jonek – počet poslancov 11.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Konsolidovanú účtovnú závierku mesta Rajec k 31.12.2011
b) Výročnú správu Mesta Rajec za rok 2011
c) Výrok audítora k výročnej správe
d) Správu nezávislého audítora z overenej konsolidovanej ročnej účtovnej závierky
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Špánik, Ing.

proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. Jonek
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Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín
3. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky pre šk.rok 2012/2013 a o výške príspevku a spôsobe
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
P. Záborská, ved.finančného odd. predniesla poslancom návrh Dodatku č. 1 k VZN č.
2/2012. Tento dodatok najskôr prerokovala mestská rada, ktorá ju mestskému zastupiteľstvu
odporučila
na schválenie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky pre šk. rok 2012/2013 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. Augustín

Počas rokovania o 16.40 h prišiel p.
Matejka – počet poslancov 12.
4. Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za tieto služby v zariadení sociálnych služieb
P. Záborská informovala poslancov s návrhom VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za tieto služby v zariadení sociálnych
služieb. Mestská rada tento návrh VZN prerokovala a odporučila ho MZ schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Návrh VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a
výške úhrad za tieto služby v zariadení sociálnych služieb.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.

proti: 0

zdržal sa: 0
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Baďura, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín, p. Matejka, Mgr.
Jonek
5. Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec
Primátor predložil poslancom návrh VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec. Komisia sociálnozdravotná a následne mestská rada tento návrh VZN prerokovali a odporučili ho MZ na
schválenie.
Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za tieto služby v Meste Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín, p. Matejka, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 5 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a
programového rozpočtu ZŠ Rajec
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 6 v príjmovej a výdavkovej častii rozpočtu a
programového rozpočtu ZUŠ
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 7 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu ZUŠ Rajec
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 8 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu MsKS Rajec
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 9 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu MsKS Rajec
P. Záborská, ved. finančného oddelenia informovala poslancov o oznámeniach rozpočtu
tak mesta ako aj MsKS, ZŠ a ZUŠ. Jednotlivé oznámenia o zmene rozpočtu prerokovala
finančná komisia a následne mestská rada, ktoré ich odporučili MZ zobrať na vedomie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 5 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu ZŠ Rajec
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b) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 6 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu ZUŠ Rajec
c) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 7 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu ZUŠ Rajec
d) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 8 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu MsKS Rajec
e) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 9 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu MsKS Rajec
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín, p. Matejka, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Prerokovanie rozborov hospodárenia k 30.6.2012 rozpočtových a príspevkových
organizácií Mesta Rajec
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k rozborom hospodárenia k 30.6.2012
rozpočtových a príspevkových organizácií Mesta Rajec
P. Záborská predložila poslancom rozbory hospodárenia rozpočtových a príspevkových
organizácií Mesta Rajec k 30.6.2012. Finančná komisia a následne mestská rada tieto rozbory
prerokovali a odporučili ich MZ zobrať na vedomie.
Následne predložila odborné stanovisko k rozborom hospodárenia hl. kontrolórka mesta, Ing.
Sekáčová. Taktiež odporučila mestskému zastupiteľstvu tieto rozbory zobrať na vedomie.
Mgr. Jonek sa spýtal, čím vznikol pokles príjmov v ZUŠ. Hl. kontrolórka odpovedala, že
jednou z príčin bol aj pokles žiakov, a tým následne aj pokles príjmov. Jedná sa o druhý polrok
minulého školského roka, v ktorom niektorí žiaci prestali ZUŠ navštevovať.
P. Tordová, riaditeľka MsKS uviedla, že MsKS sa darí napĺňať príjem finančných prostriedkov
zo štátu viac ako bolo plánované. Celkové príjmy k 30.6. sú plnené na 49 %, výdavky na 45 %.
Dodala, že plánujú získať ďalšie iné zdroje financovania organizácie.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozborom hospodárenia k 30.6.212 rozpočtových
a príspevkových organizácií Mesta Rajec
b) Správu z prerokovania rozborov hospodárenia k 30.6.2012 rozpočtových a príspevkových
organizácií Mesta Rajec
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín, p. Matejka, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

8. Prerokovanie Monitorovacej správy programového rozpočtu za prvý polrok 2012
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe programového
rozpočtu za prvý polrok 2012
P. Záborská oboznámila poslancov s Monitorovacou správu programového rozpočtu za
prvý polrok 2012. Túto prerokovala finančná komisia a následne mestská rada, ktoré ju MZ
odporučili zobrať na vedomie.
Hlavná kontrolórka mesta predložila odborné stanovisko k monitorovacej správe.
Odporučila zobrať na vedomie hospodárenie mesta k I.polroku, ako aj monitorovaciu správu.
Ing. Pekara sa spýtal, či bude vyššie čerpanie kapitálových výdavkov v II.polroku, nakoľko za
I.polrok bolo ich čerpanie len 20 – 25% z celkových plánovaných ročných výdavkov.
P. Záborská odpovedala, že vzhľadom k neistote naplnenia príjmovej časti rozpočtu nemohlo
mesto viac čerpať z kapitálových výdavkov.
Primátor následne informoval o zrealizovaných investičných akciách. Mnohé práce sú už
zrealizované, ale ešte nie sú vyfakturované.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Monitorovacej správe mesta za prvý polrok 2012
b) hospodárenie Mesta Rajec za I. polrok 2012 podľa členenia finančného rozpočtu :
- príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 1 665 553,05 €, pri plnení na 50,4%
k upravenému rozpočtu 3 303 538,00 € a výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo
výške 1 427 693,45 € pri plnení na 44,2 % k upravenému rozpočtu 3 230 119,00 €,
s výsledkom hospodárenia + 237 859,60 €
- príjmy kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 477 930,38 €, pri plnení na 63,8 %
k upravenému rozpočtu 749 229,00 € a výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané
vo výške 76 170,63 €, pri plnení na 25,27 % k upravenému rozpočtu 301 480,00 €,
s výsledkom hospodárenia + 401 759,75 €
- príjmové finančné operácie boli realizované vo výške 33 817,13 €, pri plnení na 12,18 %
k upravenému rozpočtu vo výške 277 605,00 €, výdavkové finančné operácie vo výške
443 925,00 € pri plnení na 59,98 % k upravenému rozpočtu 752 694,00 €.
c) monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec k 30.6.2012
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín, p. Matejka, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

9. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením
č. 19/2012 – ZŠ, ZUŠ
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 19/2012
P. Záborská predložila poslancom návrh zmeny rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým
opatrením č. 19/2012. Finančná komisia a následne mestská rada tento návrh prerokovali a
odporúčajú ho MZ schváliť.
Počas rokovania o 18.00 h odišiel p.
Špánik – počet poslancov 11.
Mgr. Baďura sa spýtal na správnosť fakturácie MsKS z oblastnej organizácie cestovného
ruchu.
Primátor uviedol, že táto organizácia združila finančné prostriedky na obnovu cestovného
ruchu (OOCR). V čase zasielania finančných prostriedkov ešte nebolo dané, akým spôsobom
bude následné čerpanie týchto prostriedkov. Ministerstvo podpísalo zmluvu s OOCR a na
základe tejto zmluvy môže výdavky realizovať len OOCR. Čiže faktúry môžu preplácať len tie,
ktoré sú na OOCR vystavené. Boli stanovené podmienky zo strany ministerstva. Mesto sa
muselo tejto forme prispôsobiť, aby mohlo čerpať finančné prostriedky, ktoré OOCR poskytlo.
Ing. Pekara sa spýtal, či faktúra, ktorá príde na OOCR, nie je v nákladoch MsKS. P. Záborská
odpovedala, že mesto ponižuje príspevok MsKS o čiastku, ktorú dalo OOCR. P. Tordová
bližšie vysvetlila systém financovania.
Následne hlavná kontrolórka mesta predniesla poslancom odborné stanovisko k návrhu
zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 19/2012.
Odporučila ho MZ 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
mesta Rajec na rok 2012 – rozpočtové opatrenie č. 19/2012.
II. schvaľuje
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 rozpočtovým
opatrením č. 19/2012.
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Rozpočet Mesta Rajec na rok 2012 - rozpočtové opatrenie č.
19/2012
Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia

Schválený

Schválené

Rozpočtové
Rozpočet na rok
opatrenie č.18/2012,
2012 v EUR
ozn.č.7

Návrh

Návrh

Zmena v
EUR

Rozpočtové
opatrenie č.
19/2012

Bežné príjmy spolu:

3 114 936

3 303 538

13 883

3 317 421

Bežné výdavky spolu:

3 114 711

3 233 119

6 908

3 240 027

225

70 419

6 975

77 394

Kapitálové príjmy spolu:

765 011

749 229

2 520

751 749

Kapitálové výdavky spolu:

285 781

298 481

8 218

306 699

479 230

450 748

-5 698

445 050

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):

3 879 947

4 052 767

16 403

4 069 170

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):

3 400 492

3 531 600

15 126

3 546 726

479 455

521 167

1 277

522 444

Príjmy

254 833

277 605

0

277 605

Výdavky

733 554

752 694

0

752 694

-478 721

-475 089

0

-475 089

734

46 078

1 277

47 355

Schodok/prebytok
bežného rozpočtu:

Schodok/prebytok
kapitálového rozpočtu:

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

Schodok/prebytok
Výsledok hospodárenia
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Augustín, p.
Matejka, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor v zmysle rokovacieho poriadku prestávku (od
18.20 h do 18.40 h).
Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 9 poslancov (odišiel Mgr. Baďura, p.
Albert).
10. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS rozpočtovým opatrením č.
20/2012
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu MsKS rozpočtovým opatrením č. 20/2012
P. Záborská predniesla poslancom návrh zmeny rozpočtu MsKS. Finančná komisia a
následne mestská rada návrh zmeny rozpočtu prerokovali a odporučili ho mestskému
zastupiteľstvu na schválenie.
Odborné stanovisko predniesla k zmene rozpočtu hl. kontrolórka mesta, ktorá ho odporučila
schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Odborné stanovisko hl. kontrolórky města k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
MsKS na rok 2012 – rozpočtové opatrenie č. 20/2012
II. schvaľuje
Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS na rok 2012 rozpočtovým opatrením č.
20/2012.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Augustín, p.
Matejka, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

11. Návrh VZN Mesta Rajec č. 5/2012 o zákaze užívania alkoholických nápojov na
vymedzených verejne prístupných miestach
Dňa 8.júna 212 bol na MsÚ v Rajci doručený protest prokurátora proti VZN Mesta
Rajec č. 2/2011, v ktorom prokurátor JUDr. Ľorko navrhoval zrušiť niektoré ustanovenia
tohoto VZN. Po osobnej konzultácii s prokurátorom, na ktorej sa zúčastnil predseda KOVP
Ing. Mucha a p. Uríková, boli navrhované zmeny s prokurátorom prerokované. Následne bol
vypracovaný nový návrh VZN o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených
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verejne prístupných miestach, tento bol prerokovaný na zasadnutí Komisie na ochranu
verejného poriadku dňa 20. júna 2012.
Vzhľadom k rozsiahlym zmenám, ktoré by mali byť zapracované do pôvodného VZN a tým by
sa VZN č. 2/2011 stalo neprehľadným, komisia na ochranu verejného poriadku odporúča
mestskému zastupiteľstvu zrušiť pôvodné VZN č. 2/2011 a schváliť nové VZN. Mestská rada
návrh VZN prerokovala a po zapracovaní niektorých pripomienok ho odporúča MZ schváliť.
Počas rokovania o 18.45 h prišiel
p. Albert, Mgr. Baďura a p. Špánik – počet
poslancov 12.
Bližšie informácie podal Ing. Mucha – predseda KOVP.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN č. 2/2011 o zákaze užívania
alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
II. ruší
VZN Mesta Rajec č. 2/2011 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne
prístupných miestach schválené uznesením MZ v Rajci č. 81/2011 zo dňa 9.6.2011
III. schvaľuje
VZN Mesta Rajec č. 5/2012 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne
prístupných miestach.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Augustín, p.
Matejka, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 1
p. Špánik

12. Kúpa,predaj a prenájom nehnuteľností
a) MUDr. Palenčárová
Bc. Tomčíková, ved.odd. výstavby predniesla žiadosť MUDr. Chovancovej, rod.
Palenčárovej, ktorú MUDr. Chovancová podala dňa 24.8.2012 ako žiadosť o zmenu Zmluvy
o nájme pre nebytový priestor č. 21 nachádzajúci sa na I. poschodí budovy polikliniky č.s. 200
na ul. Hollého v Rajci z dôvodu prechodu z fyzickej osoby na právnickú osobu. Výmera
nebytového priestoru je 17,30 m2.
Nebytový priestor užíva MUDr. Chovancová na základe Zmluvy o nájme nebytových
priestorov, v nebytovom priestore sú poskytované zdravotnícke služby – poskytovanie
stomatologickej starostlivosti, dentálnej hygieny.
MUDr. Chovancová má ďalej záujem užívať nebytový priestor č. 9-15 nachádzajúci sa oproti
ambulancii dentálnej hygieny. V minulosti nebytový priestor užívala MUDr. Maťaťová ako
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odpočiváreň. Výmera nebytového priestoru je 4,7 m2. MUDr. Chovancová tento nebytový
priestor príležitostne používa na základe súhlasu správcu polikliniky.
Dňom 26.06.2012 vznikla zápisom v obchodnom registri spoločnosť DENTAL PREVENT
s.r.o. so sídlom Hollého 200, 015 01 Rajec, IČO: 46735305. Jedinou vlastníčkou a konateľkou
je MUDr. Zuzana Chovancová. MUDr. Chovancová má záujem uzatvoriť Zmluvu o nájme pre
nebytový priestor č. 9-21 a č. 9-15 na spoločnosť DENTAL PREVENT s.r.o. Rajec. Pri
prenechaní nebytového priestoru do nájmu je možné použiť §9, ods. 9, pís. c) zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov dôvod hodný osobitného zreteľa. Osobitný
zreteľ je možné definovať tým, že doteraz užívala MUDr. Chovancová rod. Palenčárová
nebytové priestory ako fyzická osoba – podnikateľ na základe zmluvy o nájme, od 10/2012
má záujem nebytové priestory užívať pod spoločnosťou DENTAL PREVENT s.r.o., ktorej je
jedinou vlastníčkou a konateľkou. V užívaní nebytových priestorov ju nikto nerušil.
Cena nájmu je stanovená na 24,90/m2/rok. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru sú
hradené spoločenstvu Život – spoločenstvo vlastníkov budovy č.s. 200.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo:
I.
súhlasí
s prenechaním nebytového priestoru č. 9-21 o výmere 17,30 m2 a č. 9-15 o výmere 4,70
m2 nachádzajúcich sa na I. poschodí polikliniky č.s. 200 na ul. Hollého v Rajci do
nájmu spoločnosti DENTAL PREVENT s.r.o. , IČO: 46735305 so sídlom Hollého
200 Rajec za nasledovných podmienok:
a/ účel : stomatologická ambulancia
b/ cena nájmu: 24,90 eur/m2/rok + zvyšovanie o mieru inflácie
c/ doba nájmu: neurčitú
d/ výpovedná doba: 3 mesiace
z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9, ods. 9, pís. c) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že nebytové priestory
doteraz užívala MUDr. Chovancová rod. Palenčárová ako fyzická osoba – podnikateľ
na základe zmluvy o nájme, od 10/2012 ich bude užívať pod spoločnosťou DENTAL
PREVENT s.r.o., ktorej je jedinou vlastníčkou a konateľkou. V užívaní nebytových
priestorov ju doteraz nikto nerušil. Nebytové priestory budú využívané pre potreby
stomatologickej ambulancie – dentálnej hygieny pre občanov mesta a okolia.
II.
konštatuje, že
zámer prenechania nebytových priestorov do nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli
mesta a na webovej stránke mesta od 23.8.2012 do konania zasadnutia MZ vrátane
tohto dňa.
III. odporúča
MsÚ pripraviť zmluvu o nájme do 30.9.2012.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Augustín, p.
Matejka, Mgr. Jonek, p.
Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

b) Predkupné právo
Dňa 17.8.2012 bola doručená na MsÚ ponuka na využitie predkupného práva Ing.
Jánom Rybárikom, Mudrochova 908/1, Rajec – synom po neb. MUDr. Jánovi Rybárikovi.
Vzhľadom k tomu, že vlastníci nebytových priestorov uvedených v žiadosti uvažujú o predaji
týchto priestorov oslovili Mesto Rajec svojou žiadosťou, či má Mesto Rajec záujem o využitie
predkupného práva. Mestská rada žiadosť prerokovala a odporúča ju MZ zobrať na vedomie a
nevyužiť predkupné právo mesta.
Ing. Blažeková sa spýtala, či sa tam budú naďalej prevádzkovať zdravotnícke služby. Primátor
odpovedal, že toto je podmienené aj na katastri, bez súhlasu MZ nie je možné iné služby
v týchto priestoroch prevádzkovať.
Primátor dodal, že mesto si v minulosti uplatnilo predkupné právo po malej ambulancii po
MUDr. Maťaťovej. Po neb. MUDr. Rybárikovi však zostalo veľa nebytových priestorov, bolo
by to finančne náročnejšie. Keďže mesto tam má ďalšiu podmienku, že tieto priestory sa môžu
využívať len na zdravotnícke ciele, tak pokiaľ má niekto záujem o ich využitie, mesto to len
uvíta.
Ing. Pekara sa spýtal, či po odpredaní týchto priestorov zanikne predkupné právo mesto.
Primátor odpovedal, že pokiaľ mesto už nebude účastníkom zmluvy, tak si predkupné právo
uplatniť nemôže. Ale podmienka zachovania zdravotníckych služieb v týchto priestoroch
zostáva.
Mgr. Augustín sa spýtal, za akú finančnú čiastku chcú tieto priestory odpredať. Primátor
odpovedal, že mestu nebola táto suma oznámená, z pôvodnej kúpno-predajnej zmluvy
uzatvorenej medzi Mestom Rajec a MUDr. Rybárikom mestu vyplýva to, že tieto priestory by
mesto mohlo odkúpiť za pôvodnú cenu plus zhodnotenie v zmysle znaleckého posudku.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje,
aby si Mesto Rajec so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO: 321 575 neuplatnilo
predkupné právo na kúpu:
- nebytového priestoru č. 9-1, podiel 142/7550 na spoločných častiach a zariadeniach domu
a podiel 142/7550 na pozemku,
- nebytového priestoru č. 9-2, podiel 196/7550 na spoločných častiach a zariadeniach domu
a podiel 196/7550 na pozemku,
- nebytového priestoru č. 9-3, podiel 187/7550 na spoločných častiach a zariadeniach domu
a podiel 187/7550 na pozemku,
- nebytového priestoru 9-6, podiel 167/7550 na spoločných častiach a zariadeniach domu
a podiel 167/7550 na pozemku,
- nebytového priestoru č. 9-7, podiel 92/7550 na spoločných častiach a zariadeniach domu
a podiel 92/7550 na pozemku
13

nachádzajúcich sa v prvom vchode na prízemí budovy polikliniky č.s. 200, postavenej na KNC
parcele č. 1102-zastavané plochy a nádvoria o výmere 764 m2, evidované na liste vlastníctva
č. 2410 k.ú. Rajec, ktoré bolo zriadené zmluvou registrovanou Správou katastra Žilina pod
číslom vkladu V 193/04 uzavretou dňa 15.01.2004.
Podmienka vecného bremena zriadená v prospech Mesta Rajec spočívajúca užívať alebo
strpieť užívanie nebytových priestorov výlučne pre účel prevádzkovania zdravotníckej
ambulancie zostáva nezmenená.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Augustín, p.
Matejka, Mgr. Jonek, p.
Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

c) Dom po p. Šebanovi
Mestský úrad pripravil geometrický plán, ktorým odčleňuje pozemok k „Šebanovmu
domčeku“ a následne ho predložil na prerokovanie stavebnej komisii a mestskej rade.
Medzičasom bola mestu doručená žiadosť Spojenej katolíckej škole o prenájom týchto
priestorov. Mestská rada sa žiadosťou zaoberala a odporúča MZ vyhlásiť obchodno-verejnú
súťaž na odpredaj domu.
Návrh obchodno-verejnej súťaže predložila na rokovaní MZ Bc. Tomčíková,
ved.odd.výstavby.
Ing. Pekara sa spýtal, či boli rokovania so spojenou katolíckou školou.
Primátor odpovedal, že žiadne rokovania sa neuskutočnili. Predaj je z princípu nadbytočného
majetku mesta, preto mesto dom ponúka na odpredaj.
Mgr. Augustín uviedol, že ZCŠ by mala záujem vykonávať v priestoroch tohto domu činnosť
strediska záujmovej činnosti, napr. krúžková činnosť.
Ing. Pekara sa spýtal, aký bude účel využitia tohto domu. Primátor odpovedal, že potenciálny
záujemca navrhne účel využitia a mesto bude tento účel posudzovať a vyhodnotí, či ho bude
alebo nebude akceptovať.
Bc. Tomčíková doplnila, že tento účel je daný všeobecne, len pri odpredaji bývalých WC bola
stanovená podmienka, na čo sa budova má využiť.
P. Albert sa spýtal, či mesto nerozmýšľalo o rozšírení kapacity DV, napr. by sa táto budova
prihradila k DV a rozšírili by sa priestory.
Primátor odpovedal, že toto by bola veľká investícia pre mesto, navyše riaditeľka DV má ešte
rezervy v podkroví.
Mgr. Augustín nesúhlasil s odpredajom budovy, uviedol, že je škoda rozpredávať majetok
mesta, radšej nech túto budovu dá mesto do nájmu a predať to až neskôr, keď to mesto bude
potrebovať. Pozemok sa pomaly skracuje tak, že nevie, či sa do školy ešte dostane. Primátor
uviedol, že ZCŠ tieto pozemky ani doteraz nevyužívala.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na odpredaj domu č.s. 37 a ním zastavaného
pozemku parcela č. 703/2 KNC – zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2 a pozemku
parcela č. 703/5 KNC – zastavané plochy a nádvoria o výmere 995 m2 podľa GP č. 4343261116/2012 z 24.7.2012 vyhotoveného Ing. Radomír Blažek – Geodetic Rajec.
2. Členov komisie pre otváranie a hodnotenie predložených súťažných návrhov pre vypísanú
obchodnú verejnú súťaž členov mestskej rady, a to: Ing. Jozefa Blažeková, Mgr. Peter Hanus,
Ing. Gustáv Mucha, Gabriel Špánik, Mgr. Michal Šupka.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
proti: 2
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. Augustín, Mgr. Jonek
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, Ing. Blažeková, p.
Matejka, p. Špánik

zdržal sa: 1
Ing. Pekara

13. Pomník – Kompánek
Dňa 23.7.2012 bola na MsÚ doručená písomná žiadosť aktivistov z radov architektov
o výstavbu pomníka na počesť p. Vladimíra Kompánka na Námestí SNP v Rajci. Prílohou
žiadosti je aj vyobrazenie pamätníka, ktorý by bol žulový kameň a na žulovom kameni by bol
odliatok. K tomuto pamätníku by boli umiestnené aj tri drevorezby z dielne pána Vladimíra
Kompánka, pamätník navrhujú postaviť oproti soche sv. Trojice cez cestu. Mesto však musí
mať najskôr súhlas od Ing. arch. Ruženy Mihálikovej, ktorá sa stala dedičkou autorských práv
na Nám. SNP.
Ing. Blažeková sa spýtala, či sú navrhované pamätníky originály a aká bude ich údržba.
Primátor odpovedal, že týmito otázkami by sa mali poslanci zaoberať až neskôr, po vyjadrení
sa krajského pamiatkového úradu.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. odporúča
MsÚ v spolupráci s prípravným výborom k iniciatíve postavenia pomníka požiadať
o vyjadrenie Krajský pamiatkový úrad a Ing. arch. Ruženu Mihálikovú.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Augustín, p.
Matejka, Mgr. Jonek, p.
Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0
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14. Prísediaci na Okresnom súde Žilina
Primátor oboznámil poslancov so žiadosťou Okresného súdu Žilina o schválenie
prísediacich na tomto súde. Nakoľko na zasadnutí MR nikto neprejavil záujem prísediaceho na
okresnom súde, tento záujem neprejavil ani nikto z poslancov MZ, primátor navrhol, aby sa
táto žiadosť zobrala na vedomie. Poslanci súhlasili, a tak primátor predniesol návrh na
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
žiadosť Okresného súdu Žilina zo dňa 14.8.2012 ohľadom zabezpečenia prísediacich na
Okresnom súde Žilina.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Augustín, p.
Matejka, Mgr. Jonek, p.
Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

15. Smernica o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych
orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec a náčelníka Mestskej polície
v Rajci
Personálne otázky
Mestská rada sa na viacerých rokovaniach zaoberala takou myšlienkou, že riaditelia
príspevkových organizácií, resp. náčelník MsP nemajú funkčné obdobie. Preto mestská rada
navrhuje, aby sa podmienky funkčného obdobia navrhli tak, aby boli pre všetkých riaditeľov
organizácií podobné, a to preto, aby každý riaditeľ vedel, že jeho funkčné obdobie je
ohraničené. Samozrejme, každý riaditeľ sa môže opätovne uchádzať o funkciu riaditeľa. Vo
výberovom konaní predloží uchádzač o funkciu riaditeľa projekt, plán, čo by chcel na
organizácii vylepšovať, viesť a pod. Mestská rada odporučila, aby bolo funkčné obdobie
rovnaké – 5 rokov. Takže smernica bola vypracovaná, bola zaslaná poslancom na
prerokovanie. Predpokladá sa, že členovia výberovej komisie by mohli byť v zložení mestskej
rady, prípadne môžu byť schválení ďalší.
Mgr. Jonek sa spýtal na termín výberového konania po prípadnom schválení smernice.
Primátor odpovedal, že po prípadnom schválení smernice nasleduje ďalší bod programu,
v ktorom budú riaditelia organizácií odvolaní vrátane náčelníka MsP. Následne budú poverení
vedením organizácie do vymenovania nového riaditeľa, resp. staronového riaditeľa. Bude
vyhlásené výberové konanie s lehotami, do ktorého sa môže prihlásiť aj doterajší riaditeľ.
Uskutoční sa výberové konanie, následne bude výsledok výberového konania predložený
primátorovi a primátor navrhne MZ vymenovanie riaditeľov s tým, že funkčné obdobie pre
nového riaditeľa, resp. náčelníka MsP bude 5 rokov.
Ing. Pekara sa spýtal na funkčné obdobie riaditeľov ZŠ a ZUŠ. Primátor odpovedal, že títo
riaditelia sú volení podľa školského zákona, na nich sa smernica vzťahovať nebude.
Mgr. Jonek navrhoval, aby funkčné obdobie riaditeľov organizácií bolo 4 alebo 6-ročné.
Primátor odpovedal, že navrhované 5-ročné funkčné obdobie je z toho dôvodu, aby sa toto
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politicky nejakým spôsobom nezneužívalo. Samozrejme, keď bude niekto chcieť politicky
ublížiť, tak riaditeľa odvolá aj v strede funkčného obdobia. Odvolávanie a menovanie
riaditeľov príspevkových organizácií, ako aj náčelníka MsP je v právomoci mestského
zastupiteľstva.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
1. Smernicu č. 2/2012 o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych
orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec a náčelníka Mestskej polície
v Rajci
2. V zmysle čl. V ods. 1 Smernice č. 2/2012 o postupe pri realizácii výberových konaní na
funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
a náčelníka Mestskej polície v Rajci výberovú komisiu v zložení: Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
p.Špánik, Ing. Mucha, Ing. Blažeková
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Augustín,
Mgr. Jonek, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 1
p. Matejka

Následne primátor oboznámil poslancov MZ s postupom – najskôr odvolanie riaditeľov,
následné poverenie vedením organizácie a vyhlásenie výberového konania.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
na návrh primátora mesta v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení
I. odvoláva
dňom 30.09.2012
1. Mgr. Janku Jasenovcovú z funkcie riaditeľky Domova vďaky, Námestie Andreja Škrábika
38/3, 015 01 Rajec
2. Annu Tordovú z funkcie riaditeľky Mestského kultúrneho strediska Rajec, Námestie SNP 2/2,
015 01 Rajec
Mestské zastupiteľstvo
na návrh primátora mesta v súlade s § 2 ods. 3 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v platnom znení
II. odvoláva
Juraja Šimkuliča z funkcie náčelníka Mestskej polície Rajec.
Mestské zastupiteľstvo
dňom 1.októbra 2012
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III. poveruje
1. Mgr. Janku Jasenovcovú vedením organizácie Domova vďaky, Námestie Andreja Škrábika
38/3, 015 01 Rajec do vymenovania riaditeľa organizácie Domova vďaky, Námestie Andreja
Škrábika 38/3, 015 01 Rajec
2. Annu Tordovú vedením Mestského kultúrneho strediska Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01
Rajec do vymenovania riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Rajec, Námestie SNP 2/2, 015
01 Rajec
3. Juraja Šimkuliča vedením Mestskej polície Rajec do vymenovania náčelníka Mestskej polície
Rajec.
Mestské zastupiteľstvo
IV. odporúča
primátorovi mesta pripraviť výberové konanie na funkciu:
a) riaditeľa Domova vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3, 015 01 Rajec
b) riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
c) náčelníka Mestskej polície Rajec
v termíne do: 30.09.2012.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Augustín,
Mgr. Jonek, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 3
p. Albert, Mgr. Baďura, p.
Matejka

16. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta (jún – september
2012)
Hlavná kontrolórka predniesla poslancom správu o uskutočnených kontrolách za
obdobie jún - september 2012.
Počas rokovania o 20.00 h odišiel Ing.
Mucha – počet poslancov 11.
Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie jún –
september 2012.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr.
Hanus,
Mgr.
Jakubesová, Mgr. Šupka, p.
Albert, Mgr. Baďura, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín, p. Matejka, Mgr.
Jonek, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0
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Počas rokovania o 20.07 h prišiel Ing.
Mucha – počet poslancov 12.
17. Interpelácie
P. Albert sa spýtal, kedy bude opravený chodník na ul. Partizánskej. Primátor
odpovedal, že zatiaľ sa chodník nezakresľoval.
P. Albert navrhol, aby sa stanovil termín, dokedy bude tento chodník opravený. Ulica
Bystrická sa opravila pekne, ale na ul. Partizánskej sa zatiaľ nič nerobilo. Je to aj vizitka mesta
– nie je to len o 12 chalupách.
Primátor navrhol, aby sa týmto problémom zaoberala komisia výstavby a životného prostredia.
Mgr. Hanus dodal, že niektoré chodníky v meste sú v hroznom stave. Sú však aj oveľa
frekventovanejšie chodníky ako je na ul. Partizánskej. Bolo by dobré, aby túto situáciu
zanalyzovala stavebná komisia a dala nejaké odporúčacie stanovisko.
Mgr. Jonek doplnil, že aj z hľadiska bezpečnosti je potrebné niečo s tým chodníkom urobiť.
Prejsť cez cestu na ul. Partizánskej je veľké riziko.
Mgr. Baďura žiadal, aby sa materiály na rokovania MZ doručovali poslancom ešte o tri
dni skôr, ako sa zvyčajne doručujú. Požaduje to preto, aby sa poslanec, ak sa chce seriózne
týmto interným materiálom venovať, potrebuje viac času.
Primátor odpovedal, že MZ má schválený rokovací poriadok a v ňom stanovený určitý systém.
Mgr. Baďura po tejto informácii požadoval doručenie materiálov aspoň o deň skôr ako
zvyčajne.
Mgr. Baďura sa ďalej spýtal, čo mesto robí preto, aby mu neklesli podielové dane, to znamená,
doriešenie trvalý pobytu niektorých občanov.
Primátor odpovedal, že napr. pri všetkých mestských bytoch, kde občania nemali trvalý pobyt
v Rajci sa táto situácia riešila. Taktiež sa riešil trvalý pobyt niektorých občanov v DV.
Mgr. Baďura sa ďalej spýtal, či záujemcovi o športovú halu, ktorý bol, ale chcel väčšie
priestory, či mu primátor ponúkol spoluprácu s ľuďmi, ktorí takéto priestory vlastnia.
Primátor odpovedal, že záujemca o športovú halu, ktorý tu bol, sa zaoberá profesionálnym
športom, on chcel športovú halu vyslovene na športový účel. Nespĺňala kritériá, tak preto sa
o túto halu už nezaujíma.
P. Matejka sa spýtal, v akom štádiu je vykupovanie pozemkov pod bytový dom.
Primátor odpovedal, že toto vykupovanie zabezpečuje advokátska kancelária, je v kontakte
s majiteľmi pozemkov.
Ing. Mucha sa spýtal na situáciu okolo garáží na ul. Športovej. Bol mu doručený mail,
v ktorom majiteľ jednej z nich uviedol, že po daždi im do týchto garáží tečie voda.
V dohľadnej dobe ak sa nezjedná náprava, je nútený vykopať rigol, aby stiekla voda do
Rajčanky. Taktiež je tam len jedna lampa verejného osvetlenia.
Primátor odpovedal, že mesto pred dvoma rokmi celú cestu vyspravilo, oni sa však o tú cestu
nestarajú. Predstavujú si, že mesto im cestu vyasfaltuje, ale nie je na to dostatok finančných
prostriedkov. Mesto tú cestu každoročne upravuje. Možno mu zateká voda, ak nízko osadil
garáž.
Ing. Pekara požiadal s ohľadom na nižšie príjmy pre ZUŠ, či by bolo by možné na MZ,
ktoré bude v novembri, urobiť prehľad o počte prihlásených detí a čerpanie prostriedkov
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(náklady na prevádzku) za rok 2010, 2011, 2012, aby sa zistilo, či je pokles príjmov priamo
úmerný počtu detí, resp. či to spolu súvisí.
Primátor odpovedal, že príjmy ZUŠ nie sú závislé len od počtu detí.
P. Záborská uviedla, že v rámci rozpočtu mesto túto analýzu vykoná.
18. Diskusia
Mgr. Jasenovcová navrhla k počtu obyvateľov mesta, že DV má 5 „cudzích“ občanov,
taktiež je možné, aby sa aj im dal trvalý pobyt v Rajci, pretože aj zo zákona by ten trvalý pobyt
v meste, kde sa zariadenie nachádza, mali mať.
Mgr. Baďura uviedol, že zvýšené podielové dane by možno mohli pokryť pomaly celý
rozpočet DV.
Primátor odpovedal, že informáciu Mgr. Jasenovcovej zváži.
P. Albert vyvolal diskusiu o predaji potravín poľskými pestovateľmi. Jednak domáci
podnikatelia sa sťažujú, že toto je nekalá konkurencia, taktiež kvalita týchto potravín je zlá. Či
tým poľským dovozcom vlastne mesto nepomáha. Treba sa nad tým zamyslieť, či je to
správne.Žiadal, aby mesto tento predaj zakázalo, taktiež požadoval, aby sa im odmietlo
vyhlasovanie v mestskom rozhlase.
Primátor poukazoval na to, že mesto toto zakázať nemôže, títo dovozcovia by boli
diskriminovaní.
P. Albert sa spýtal, či dovozcovia spĺňajú všetky predpoklady, aj kvalitatívne. Primátor
odpovedal, že mesto kvalitu nekontroluje.
P. Albert oponoval, že mesto by sa malo nad touto situáciou zamyslieť, či je to správne. Oni
nám kalia vodu v rybníku. Tu za chvíľu dôjde k zavretiu zelovocu, pretože majitelia majú
veľké problémy prežiť. Poukázal na to, že on ako občan mesta, ktorý tu podniká a platí dane
zrazu počuje, že príde predávať nejaký poliak. Podľa p. Alberta toto nie je správne. Primátor
uviedol, že platná legislatíva tento predaj umožňuje, mesto nemôže zakázať, aby sem chodil
predávať cudzinec. Je na občanoch mesta, čo si kúpia a u akého dovozcu si tieto potraviny
zakúpia.
19. Rôzne
a) Predpoklad čerpania nákladov do 31.12.2012 v DV
Riaditeľka DV písomne predložila predpokladané čerpanie nákladov v DV do
31.12.2012.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Predložený predpoklad čerpania nákladov v DV do 31.12.2012.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr.
Hanus,
Mgr.
Jakubesová, Mgr. Šupka, p.
Albert, Mgr. Baďura, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín, p. Matejka, Mgr.
Jonek, p. Špánik, Ing. Mucha

proti: 0

zdržal sa: 0
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b) Odvolanie člena komisie výstavby a životného prostredia
RNDr. Eva Stanková písomne požiadala o zrušenie členstva v komisii výstavby
a životného prostredia. Komisia výstavby a ŽP žiadosť prerokovala, zobrala na vedomie,
odporučila MZ odvolať RNDr. Evu Stankovú z členstva komisie výstavby a ŽP. Ďalej neprijať
ďalšieho člena do tejto komisie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie žiadosť
Žiadosť o ukončenie členstva RNDr. Evy Stankovej v komisii výstavby a životného prostredia
pri MZ v Rajci.
II. odvoláva
RNDr. Evu Stankovú z členstva v komisii výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr.
Hanus,
Mgr.
Jakubesová, Mgr. Šupka, p.
Albert, Mgr. Baďura, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín, p. Matejka, Mgr.
Jonek, p. Špánik, Ing. Mucha

proti: 0

zdržal sa: 0

Týmto bodom bol prerokovaný program riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci.
Primátor poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 20.50 hodine 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: Mgr. Michal Šupka
Ing. Peter Pekara
Zapisovateľka: Alena Uríková
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