Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 13.12.2012
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: Stanislav Albert
Mgr. Michal Šupka
Zapisovateľka: Alena Uríková
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Odpredaj nehnuteľností
3. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 14 a č. 15
4. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č.
36/2012
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 36/2012
5. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV rozpočtovým opatrením č. 37/2012
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu DV rozpočtovým opatrením č. 37/2012
6. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS rozpočtovým opatrením č.
38/2012
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu MsKS rozpočtovým opatrením č. 38/2012
7. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Rajec, návrh zmeny rozpočtu
a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 39/2012
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu na použitie prostriedkov rezervného
fondu mesta a k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
rozpočtovým opatrením č. 39/2012
8. Návrhy VZN
- Prevádzkový poriadok mestského pohrebiska v Rajci
- Prevádzkový poriadok evanjelického cintorína v Rajci
- Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2011 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií
a verejných priestranstiev, ktorým sa mení príloha č. 1 – sadzobník správnych
poplatkov za zriaďovanie podzemných vedení v miestnych komunikáciách, cestách
a na verejných priestranstvách
- VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka
ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec
- VZN o dani z nehnuteľností
- VZN o dani za ubytovanie
- VZN o dani za psa
- VZN o dani za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty
- VZN o dani za užívanie verejného priestranstva
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- VZN o poplatku za komunálny odpad
- VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
9. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2013 Mesta Rajec
Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2013, 2014 a 2015
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013
10. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok 2013
Návrh rozpočtu a programového rozpočtu DV na roky 2013, 2014 a 2015
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu DV na rok 2013
11. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu MsKS na rok 2013
Návrh rozpočtu a programového rozpočtu MsKS na roky 2013, 2014 a 2015
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu MsKS na rok 2013
12. Návrh Smernice o postupe výkonu správy miestnych daní a postup Mesta Rajec ako
správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra mesta Rajec na I. polrok 2013
14. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta za obdobie november
2012
15. Interpelácie
16. Diskusia
17. Rôzne
a) Odmena p. Tordovej, poverenej vedením MsKS
b) Odmena Mgr. Jasenovcovej, poverenej vedením DV
c) Odmena hl. kontrolórke za II.polrok 2012
Primátor informoval prítomných poslancov MZ o tom, že bod Personálne otázky bude
v programe mimoriadneho rokovania MZ, ktoré bude zvolané na deň 17.12.2012 o 16.30 h.
Ing. Pekara sa spýtal na informáciu o výsledku výberovej komisie. Primátor odpovedal, že túto
informáciu prednesie predsedníčka komisie na mimoriadnom zasadnutí MZ.
P. Albert uviedol, že informácia mala byť podaná už na tomto zasadnutí MZ, t.z. 13.12.2012
a poslanci ju nedostali.
Na to primátor vysvetlil, že dnešné rokovanie má bohatý program, preto mestská rada
odporučila, aby bolo zvolané mimoriadne zasadnutie MZ
Mgr. Jonek sa spýtal, či v pozvánke na mimoriadne zasadnutie bude uvedené niečo viac.
Mgr. Baďura poukázal na to, že poslanci majú mať tri dni vopred materiály k zasadaniu MZ.
Podľa Mgr. Baďuru mohol primátor povedať 3 mená víťazov výberového konania a poslanci to
mohli za 5 minút odsúhlasiť.
Primátor zdôraznil, že v právomoci primátora je zvolávať mestské zastupiteľstvo. Na to Mgr.
Baďura reagoval, že v právomoci primátora je aj informovať včas poslancov. Primátor sa teda
spýtal Mgr. Baďuru, či niekedy dostal materiály v rozpore s rokovacím poriadkom. Mgr.
Baďura odpovedal, že nie.
Následne dal primátor hlasovať o navrhovanom programe rokovania MZ.
Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov:
za: 5
Proti: 3
zdržal sa: 1
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, Mgr. Jonek, Mgr. Augustín, p. Albert
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p. Mgr. Baďura
Špánik
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Schválené uznesenia
121/2012 – kontrola plnenia uznesení
122/2012 – odpredaj pozemku – CS PS Rajec
123/2012 – oznámenie o zmene rozpočtu č. 14, 15 a 16/2012
124/2012 – zmena rozpočtu Mesta Rajec – RO č. 36/2012
125/2012 – zmena rozpočtu DV – RO č. 37/2012
126/2012 – zmena rozpočtu MsKS – RO č. 38/2012
127/2012 – použitie prostriedkov rezervného fondu – RO č. 39/2012
128/2012 – VZN č. 6/2012 – mestské pohrebisko
129/2012 – VZN č. 7/2012 – evanjelické pohrebisko
130/2012 – Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011
131/2012 – VZN č. 8/2012 o určení fin.prostriedkov
132/2012 – VZN č. 9/2012 o dani z nehnuteľností
133/2012 – VZN č. 10/2012 o dani za ubytovanie
134/2012 – VZN č. 11/2012 o dani za psa
135/2012 – VZN č. 12/2012 o dani za nevýherné hracie prístroje
136/2012 – VZN č. 13/2012 o dani za užívanie ver.priestranstva
137/2012 – VZN č. 14/2012 o poplatku za KO
138/2012 – VZN č. 15/2012 o niektorých podmienkach držania psov
139/2012 – návrh rozpočtu mesta Rajec na rok 2013
140/2012 – návrh rozpočtu DV na rok 2013
141/2012 – návrh rozpočtu MsKS na rok 2013
142/2012 – smernica o postupe výkonu správy miestnych daní
143/2012 – plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na I.polrok 2013
144/2012 – správa o výsledku uskutočnených kontrol
145/2012 – odmena – MsKS
146/2012 – odmena – DV
147/2012 – odmena hl. kontrolórke mesta
Rokovanie:
1. Kontrola plnenia uznesení
Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla poslancom MZ hl. kontrolórka mesta,
Ing.Sekáčová.
Mgr. Jonek sa spýtal, či v roku 2012 nevyšla zo strany ministerstva výzva, aby sa športová hala
mohla dostavať. Hl. kontrolórka odpovedala, že mesto všetky výzvy sleduje, ale na tento
konkrétny účel v posledných rokoch výzva nebola.
Mgr. Jonek sa ďalej spýtal k pozemku pre p. Kecera (viď uznesenie č. 101/2008). Mesto
vhodný pozemok pre neho nemá, a či on nejako aktívne vystupuje, že by mal záujem
o pozemok.
Primátor vysvetlil, že p. Kecer odstúpil od pôvodne schváleného pozemku, teoreticky má
vytipované, že by chcel náhradný pozemok pri Vinute. Ale vzhľadom k tomu, že mesto nemá
dostatok peňazí na výkup pozemkov pri Vinute, pretože požiadavky niektorých vlastníkov
pozemkov boli veľké, mesto zatiaľ nepokračuje vo vykupovaní. Právnická kancelária
pripravila zoznam ďalších pozemkov, ktoré by mesto odkúpilo. Ale v dnešnej finančnej situácii
mesta sa nemôže pokračovať v ich vykupovaní.
Mgr. Augustín sa spýtal, či už prišla nejaká ponuka na odkúpenie „Šebanového domu.“
Bc. Tomčíková, ved.odd. výstavby uviedla, že k dnešnému dňu ešte žiadna ponuka neprišla.
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Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
1. Prehľad plnenia uznesení č. 98 – 120/2012, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 15.
novembra 2012.
2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 15. novembra 2012.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín, Mgr. Baďura, p.
Albert

Proti: 0

zdržal sa: 0

2. Odpredaj nehnuteľností
Cenzuálne spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo so sídlom Rajec, Sládkovičova
686 na základe ústnych rokovaní zo dňa 28.11.2012 podalo opätovnú žiadosť veci odkúpenia
pozemkov parcely č. 2082/19 KNC – ostatné plochy o výmere 2561 m2 a p.č. 2082/20 KNC –
ostané plochy o výmere 48 m2 (prístupová cesta).
Pozemky sa nachádzajú za bývalým smetiskom Skotňa, sú užívané ako plocha na ktorej sa
spracováva, nakladá a skladuje drevná hmota. Cena za uvedené pozemky by bola zaplatená
v dvoch splátkach.
Mestská rada návrh odpredaja pozemku prerokovala a odporúča ho MZ schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.schvaľuje
1. odpredaj pozemku parcela č. 2082/19 KNC– ostatné plochy o výmere 2561 m2
a parcela č. 2082/20 KNC – ostané plochy o výmere 48 m2 (prístupová cesta), ktoré
vznikli odčlenením od parcely č. 2082/1 KNC – ostatné plochy z pôvodnej
pozemnoknižnej parcely č. 5064/2 evidovanej na PKN vložke 280 vlastníka Mestečko
Rajec podľa geometrického plánu č. 24/2012 vyhotoveného dňa 17.2.2012
spoločnosťou BV PLAN s.r.o. Fačkov, overeného Správou katastra Žilina dňa
18.3.2012 pod č. 309/2012 do vlastníctva Cenzuálneho spolumajiteľstva, pozemkového
spoločenstva, IČO: 30232074, DIČ: 2020448595, IČ DPH: SK 2020448595 so sídlom
Rajec, Sládkovičova 686 za celkovú kúpnu cenu 25 600 eur určenú znaleckým
posudkom č. 09/2012 vyhotoveným znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Milanom
Bohdalom dňa 5.3.2012 v zmysle §9a, ods. 8 pís. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný
tým že,
spoločenstvo užíva pozemky právnym titulom nájmu od roku 1996 na
základe Zmluvy o dočasnom užívaní pozemku uzavretej dňa 26.6.1996 a dodatku č. 1
zo dňa 2.9.2002 a novej Zmluvy o nájme uzavretej dňa 8.8.2012. Predmetné pozemky
sa nachádzajú v extraviláne mesta v blízkosti bývalého smetiska Skotňa. Spoločnosť
pozemky užíva za účelom spracovania, nakladania a dočasného skladovania drevnej
hmoty, v užívaní ju počas celého obdobia trvania nájmu nikto nerušil
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Zámer prevodu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta od
28.11.2012 do dňa konania rokovania mestského zastupiteľstva vrátane tohto dňa.
2. Schvaľuje zaplatenie kúpnej ceny v dvoch splátkach, pri podpise zmluvy zaplatenie
prvej splátky vo výške 12 800 eur, do 31.12.2013 zaplatenie druhej splátky vo výške
12 800 eur. Návrh na vklad kúpnej zmluvy bude podaný do katastra nehnuteľností až
po zaplatení kúpnej ceny.
3. Ukladá kupujúcemu zaplatiť všetky výdavky spojené s vkladom kúpnej zmluvy do
katastra nehnuteľností podľa vyúčtovania predloženého v deň podpisu kúpnej zmluvy
a to hlavne náklady na vypracovanie znaleckého posudku a správne poplatky spojené
s vkladom.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín, Mgr. Baďura, p.
Albert

Proti: 0

zdržal sa: 0

3. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 14,č. 15 a č. 16
P. Záborská, ved.finančného oddelenia predložila poslancom Oznámenia o zmene
rozpočtu č. 14, 15 a 16. Tieto oznámenia prerokovala finančná komisia a následne mestská
rada, ktoré ich odporúčajú MZ zobrať na vedomie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 14 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec - ZŠ
2. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 15 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového
rozpočtu MsKS
3. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 16 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec - ZŠ
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín, Mgr. Baďura, p.
Albert

Proti: 0

zdržal sa: 0
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4. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým
opatrením č. 36/2012
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu uzmeny rozpočtu a
programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 36/2012
Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením
č. 36/2012 predložila poslancom p. Záborská. Finančná komisia a následne mestská rada ho
prerokovali a odporúčajú mestskému zastupiteľstvu navrhovanú zmenu schváliť.
Počas rokovania o 16.45 h prišla Mgr.
Jakubesová – počet poslancov 10.
Po krátkej diskusii zo strany poslancov primátor odovzdal slovo hl. kontrolórke, ktorá
predložila odborné stanovisko k navrhovanej zmene rozpočtu.
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. 36/2012
II. schvaľuje
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 rozpočtovým
opatrením č. 36/2012
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Rozpočet Mesta Rajec na rok 2012 - rozpočtové opatrenie č.
36/2012
Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia

Schválený

Schválené

Návrh

Návrh

Rozpočet na rok
2012 v EUR

Rozpočtové
opatrenie
č.35/2012,ozn.č.16

Zmena v
EUR

Rozpočtové
opatrenie č.
36/2012

Bežné príjmy spolu:

3 114 936

3 326 887

-50 924

3 275 963

Bežné výdavky spolu:

3 114 711

3 248 033

-35 317

3 212 716

225

78 854

-15 607

63 247

Kapitálové príjmy spolu:

765 011

751 749

-66 280

685 469

Kapitálové výdavky spolu:

285 781

308 159

-95 980

212 179

479 230

443 590

29 700

473 290

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):

3 879 947

4 078 636

-117 204

3 961 432

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):

3 400 492

3 556 192

-131 297

3 424 895

479 455

522 444

14 093

536 537

Príjmy

254 833

277 605

-10 000

267 605

Výdavky

733 554

752 694

0

752 694

-478 721

-475 089

-10 000

-485 089

734

47 355

4 093

51 448

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

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert

Proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. Augustín

5. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV rozpočtovým opatrením č.
37/2012
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu uzmeny rozpočtu a
programového rozpočtu DV rozpočtovým opatrením č. 37/2012
Poslancom MZ bol predložený návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV
rozpočtovým opatrením č. 37/2012. Mestská rada odporučila do tohto návrhu zapracovať
pripomienky, ktoré vzišli na rokovaní mestskej rady. Do návrhu zmeny rozpočtu DV, ktorý bol
poslancom MZ zaslaný, však pripomienky zapracované neboli, zo strany DV bolo doložené len
„Doplnenie údajov k zmene rozpočtu RO č. 37/2012.“
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Na rokovaní MZ predniesla Mgr. Jasenovcová s ekonómkou p. Dubcovou nový návrh zmeny
rozpočtu DV.
Mgr. Jasenovcová uviedla, že preto prišla na zasadnutie MZ so svojou ekonómkou, lebo v čase
distribuovania materiálov ešte zapracovávali do rozpočtu ďalšie zmeny. Požiadala p.
ekonómku Dubcovú, aby objasnila predložený materiál. Následne p. Dubcová predniesla
zmeny zapracované do najnovšej verzie zmeny rozpočtu DV.
Uviedla, že problém vznikol pri napojení peňažných prostriedky z rozpočtu 2011 na rozpočet
2012, lebo žiadne usmernenie k účtovníctvu príspevkových organizácií toto neriešilo. Na
školení, ktorého sa zúčastnila, bol odporučený spôsob, ako pripojiť tieto peňažné prostriedky
do rozpočtu nasledujúceho roka, takže museli znovu prehodnotiť príjmovú časť a prostriedky
z roku 2011napojili na rozpočet roku 2012. Prehodnotili aj výdavkovú časť rozpočtu tak, aby
bol vyrovnaný. Taktiež má DV havarijný stav kanalizácie, servis výťahu, revízie. Navrhujú
zvýšenie vo položke všeobecný materiál. Z rozpočtu mesta má DV schválených 10.tis. €, ale
požadujú len 6776 €, pretože navrhujú sumu 3234,- € vrátiť do rozpočtu mesta - to sú tie
ušetrené prostriedky.
P. Albert sa spýtal, či sa šetrenie týka peňazí, ktoré boli ušetrené na mzdách z dôvodu
nemocenských dávok.
P. Dubcová odpovedala záporne, bol to zostatok peňažných prostriedkov z roku 2011.
Primátor uviedol, že keby sa prostriedky, o ktorých DV vedel v decembri 2011, resp. v januári
2012 dali do rozpočtu v marci 2012, kedy sa upravoval rozpočet DV, tak, teoreticky, sa
pracovníci mesta ako aj poslanci nemuseli mnoho dní trápiť s rozpočtom pre DV.
P. Albert povedal, že informácie publikované v mesačníku Rajčan neboli správne podané. Bolo
vyčítané DV, že je neschopné vedenie zariadenia, pretože nevedelo odhadnúť šetrenie
mzdových prostriedkov.
P. Dubcová na to uviedla, že v DV sa museli trápiť s rozpočtom roku 2012, pretože na rok
2012 boli predpokladané oveľa nižšie príjmy, napr. príspevok zo štátu, v roku 2012 bol nižší
o 17900 €.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor odovzdal slovo hl. kontrolórke mesta,
ktorá predniesla odborné stanovisko k navrhovanej zmene rozpočtu DV. Vzhľadom k tomu, že
do návrhu zmeny rozpočtu DV neboli zapracované pripomienky odporučené MR, hl.
kontrolórka predložila písomné odborné stanovisko k navrhovanej zmene rozpočtu až priamo
na rokovaní MZ.
Primátor sa spýtal p. Dubcovej, či budú dodržané EON tak, ako boli stanovené na začiatku
roka.
P. Dubcová odpovedala, že EON nebudú prekročené, ale EON sa nedajú nijako stanoviť na
začiatku roka, ale vychádzajú z uzávierky roka predchádzajúceho.
Primátor dodal, že mesto zaviazalo DV, že v roku 2012 by nemali byť prekročené EON roku
2011.
P. Dubcová s Mgr. Jasenovcovu prisľúbili, že EON budú dodržané tak, ako ich mesto
zaviazalo.
Mgr. Jasenovcová uviedla, že EON nebudú na 100% prekročené. Čestne prehlásila, že EON
nebudú vyššie ako tento rok.
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
DV na rok 2012 – rozpočtové opatrenie č. 37/2012
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II. schvaľuje
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok 2012 rozpočtovým opatrením č.
37/2012.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín

Proti: 0

zdržal sa: 0

6. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS rozpočtovým opatrením č.
38/2012
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu uzmeny rozpočtu a
programového rozpočtu MsKS rozpočtovým opatrením č. 38/2012
Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS rozpočtovým opatrením č.
38/2012 prerokovala finančná komisia a následne mestská rada, ktoré ju odporúčajú
mestskému zastupiteľstvu schváliť.
Na rokovaní MZ návrh zmeny rozpočtu predniesla p. Záborská a následne p. Tordová,
poverená vedením MsKS.
P. Tordová uviedla, že počas roka dochádzalo k slabšiemu naplneniu príjmov. Predpokladaný
výpadok príjmov je o 4800 € s tým, že sa do rozpočtu zapája zostatok z predchádzajúcich
rokov vo výške 420 €. Programový rozpočet 2 – podporná činnosť sa ponižuje o 4370 €. Táto
suma musela byť upravená vo výdavkovej časti rozpočtu. Najväčšie zníženie je v položke 611
– Platy, kde došlo k šetreniu, pretože plánované pracovné miesto v múzeu nebolo obsadené.
Boli plánované mzdové prostriedky na pracovníka mestského múzea, ale toto pracovné miesto
bolo riešené len formou dohôd. Takže sme mohli ponížiť položku v platoch, odmeny boli
vyplatené v nižšej sume. Tá sa netýka zamestnancov, tí mali vyššiu odmenu ako v minulom
roku, ale nižšia odmena bola vyplatená riaditeľke. Šetrenie finančných prostriedkov bolo aj na
položkách cestovné, školenia.
Ing. Pekara sa spýtal, prečo sa plánovali finančné prostriedky na pracovné miesto, kde nebola
reálna istota, že bude aj obsadené. P. Tordová odpovedala, že MsKS chcelo toto miesto
obsadiť, ale pri žiadostiach o prijatie do zamestnania sa hlásili buď absolventi alebo ľudia bez
odbornej praxe. Ing. Pekara sa spýtal, či nebolo rozumnejšie najskôr nájsť človeka a potom
plánovať finančné prostriedky. Túto otázku položil aj hlavnej kontrolórke mesta. Myslí si, že
opak by mal byť pravdou – najskôr hľadať človeka a potom plánovať financie.
Hl. kontrolórka odpovedala, že podľa nej je postup MsKS správny z nasledovného dôvodu. Je
schválená organizačná štruktúra. Na MsKS je plánovaný človek, uvažuje sa, že by tam mal byť
s nejakým príjmom. Je fakt, že to pokrývajú dohodami už druhý rok - nezohnali človeka, ktorý
by prijal pozíciu na skrátený pracovný úväzok. Keby neboli plánované finančné prostriedky
v rozpočte, nemohli by byť vyplatené ani dohody o vykonaní práce.
Následne hl. kontrolórka predniesla poslancom odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a
programového rozpočtu MsKS - RO č. 38/2012.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
MsKS na rok 2012 – rozpočtové opatrenie č. 38/2012
II. schvaľuje
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok 2012 rozpočtovým opatrením č.
38/2012
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín

Proti: 0

zdržal sa: 0

7. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Rajec, návrh zmeny rozpočtu
a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 39/2012
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu na použitie prostriedkov rezervného
fondu mesta a k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
rozpočtovým opatrením č. 39/2012
P. Záborská, ved.finančného oddelenia predložila poslancom návrh na posúdenie
a schválenie zmeny rozpočtu - použitie prostriedkov rezervného fondu. Finančná komisie
a následne mestská rada návrh použitia prostriedkov rezervného fondu prerokovali
a odporúčajú ho MZ schváliť. Finančné prostriedky sa použili na rekonštrukciu verejného
osvetlenia na sídlisku Sever a rekonštrukciu zatekajúcej strechy na budove MsÚ.
Odborné stanovisko k použitiu prostriedkov rezervného fondu predniesla poslancom hl.
kontrolórka mesta.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu na použitie prostriedkov rezervného
fondu mesta a k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 –
rozpočtové opatrenie č. 39/2012
II. schvaľuje
1. použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Rajec na havarijný stav verejného osvetlenia
na ul. Jabloňovej v Rajci vo výške 2481,83 €
2. použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Rajec na havarijný stav zatekajúcej časti
strechy budovy MsÚ nad vchodom do veľkej zasadačky vo výške 1236,- €
3. predložený návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 –
rozpočtovým opatrením č. 39/2012.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín

Proti: 0

zdržal sa: 0

8. Návrhy VZN
Všetky predkladané návrhy VZN mesta Rajec prerokovala finančná komisia a následne
mestská rada, ktoré ich odporúčajú schváliť.
a) Prevádzkový poriadok mestského pohrebiska v Rajci
Návrh Prevádzkového poriadku mestského pohrebiska v Rajci predniesla poslancom
Bc. Tomčíková.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
VZN č. 6/2012 Prevádzkový poriadok mestského pohrebiska v Rajci.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín

Proti: 0

zdržal sa: 0

b) Prevádzkový poriadok evanjelického cintorína v Rajci
Návrh Prevádzkového poriadku evanjelického cintorína v Rajci predniesla poslancom
Bc. Tomčíková.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
VZN č. 7/2012 Prevádzkový poriadok evanjelického pohrebiska v Rajci.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín

Proti: 0

zdržal sa: 0
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c) Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2011 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a
verejných priestranstiev, ktorým sa mení príloha č. 1 – sadzobník správnych poplatkov za
zriaďovanie podzemných vedení v miestnych komunikáciách, cestách a na verejných
priestranstvách
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2011 predniesla poslancom MZ Bc. Tomčíková.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2011 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev, ktorým sa mení a dopĺňa príloha č. 1 k VZN č. 01/2011.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín

Proti: 0

zdržal sa: 0

d) VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ,
dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec
Návrh VZN predniesla poslancom p. Záborská, ved.finančného oddelenia.
V diskusii sa Ing. Pekara sa podrobnejšie zaujímal o výpočet sumy vo VZN. P. Záborská mu
tento výpočet vysvetlila.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
VZN č. 8/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka
ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert

Proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. Augustín

Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor v zmysle rokovacieho poriadku 30-minútovú
prestávku (od 18.10 h do 18.40 h).
Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 11 poslancov (prišiel p. Smieško).
e) VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013
Návrh VZN o dani z nehnuteľností predniesla poslancom p. Záborská.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
VZN č. 9/2012 z 13.12.2012 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín, p.
Smieško

Proti: 0

zdržal sa: 0

f) VZN o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2013
Návrh VZN o dani za ubytovanie predniesla poslancom p. Záborská.
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
VZN č. 10/2012 z 13.12.2012 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2013.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín, p.
Smieško

Proti: 0

zdržal sa: 0

g) VZN o dani za psa na kalendárny rok 2013
Návrh VZN o dani za psa predniesla p. Záborská
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
VZN č. 11/2012 z 13.12.2012 o dani za psa na kalendárny rok 2013.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín, p.
Smieško

Proti: 0

zdržal sa: 0
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h) VZN o dani za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty na kalendárny rok 2013
Návrh VZN o dani za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty predniesla
poslancom p. Záborská.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
VZN č. 12/2012 z 13.12.2012 o dani za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty na
kalendárny rok 2013.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín, p.
Smieško

Proti: 0

zdržal sa: 0

i) VZN o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2013
Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva predniesla poslancom p.
Záborská.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
VZN č. 13/2012 z 13.12.2012 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok
2013.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín, p.
Smieško

Proti: 0

zdržal sa: 0

j) VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny
rok 2013
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady predniesla poslancom p.
Záborská. Podrobne vysvetlila úľavy na poplatku dané zákonom.
Ing. Pekara požiadal, či by nemohli byť platby za komunálny odpad vyššie ako 40 € rozložené
na tri splátky, aby, vzhľadom k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad, nebolo finančné
zaťaženie pre občanov veľké.
P. Záborská odpovedala, že je táto možnosť a platba bude rozdelená na tri splátky.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
VZN č. 14/2012 z 13.12.2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2013.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Proti: 1
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, Ing. Mucha
Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr.
Jonek, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr.
Augustín, p. Smieško

zdržal sa: 0

k) VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
V nadväznosti na protest prokurátora a v zmysle uznesenia MZ v Rajci č. 108/2012
bolo vypracované nové VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. P.
Záborská, ved. finančného oddelenia bližšie informovala o tomto novom návrhu.
Po krátkej diskusii predniesol primátor návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
VZN č. 15/2012z 13.12.2012, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín, p.
Smieško

Proti: 0

zdržal sa: 0

9. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013
Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2013, 2014 a 2015
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu
Mesta Rajec na rok 2013
Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013, ako aj návrh viacročného rozpočtu Mesta Rajec na roky
2013, 2014 a 2015 a odporúčajú ho MZ schváliť. Bližšie o návrhu rozpočtu informovala
poslancov p. Záborská.
Mgr. Jonek sa spýtal, či by mesto nemohlo využívať služby viacerých právnikov
a nezameriavať sa len na jednu právnickú kanceláriu.
P. Záborská odpovedala, že mesto má s JUDr. Kecerovou Veselou uzatvorenú zmluvu a ona
mestu vystavuje faktúru za svoje úkony.
Mgr. Jonek sa opäť spýtal, či na základe uzatvorenej zmluvy musí mesto využívať iba jej
služby.
Primátor odpovedal, že mesto môže využívať služby aj iných právnikov, ale právne služby
JUDr. Kecerovej Veselej sú dlhoročné, existujú služby, ktoré zabezpečuje dlhodobo, napr.
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exekúcie a tak nie je možnosť len tak zrušiť zmluvu. Teoreticky mesto môže začať spoluprácu
aj s niekým iným, ale treba si uvedomiť, aká bude následná flexibilita s iným právnikom.
Mgr. Jonek uviedol, že je potrebné zamyslieť sa, či MsÚ potrebuje všetky funkcie, ktoré tam
sú. Organizačná štruktúra MsÚ bola schvaľovaná dávno, treba sa nad tým zamyslieť.
Primátor odpovedal, že čo sa týka zamestnancov MsÚ, toto je v právomoci primátora. Dodal,k
že od roku 2002 ako prechádzajú kompetencie, tak mestu pribúda robota. Štát mestu nedá
naviac ani euro a mesto to musí zvládať s vlastnými finančnými prostriedkami.
Mgr. Jonek upresnil, že nemá na mysli radových zamestnancov (odborných referentov), ale
skôr funkcie ako zástupca primátora, prednosta.
Primáto uviedol, že v rokoch 1991 – 1994 bola na MsÚ funkcia prednostu MsÚ, zástupcu
primátora na plný úväzok a primátora. Dnes má MsÚ funkciu prednostu MsÚ a primátora.
Zástupca primátora je zo zákona a vykonáva len časť úväzku a časť činností prenesených
z primátora. Dodal, že fungovanie MsÚ zabezpečuje prednosta MsÚ.
Po diskusii odovzdal primátor slovo hl. kontrolórke mesta, ktorá predniesla poslancom odborné
stanovisko k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2013, 2014
a 2015.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu
mesta Rajec na rok 2013
2. návrh viacročného rozpočtu Mesta Rajec na roky 2013, 2014 a 2015.
II. schvaľuje
návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Smieško

Proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. Augustín

Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor v zmysle rokovacieho poriadku 10-minútovú
prestávku (od 20.45 h do 20.55 h). Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 11
poslancov.
10. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok 2013
Návrh rozpočtu a programového rozpočtu DV na roky 2013, 2014 a 2015
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu
DV na rok 2013
Návrh rozpočtu DV predniesla poslancom p. Záborská a taktiež Mgr. Jasenovcová.
Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh rozpočtu a programového
rozpočtu DV na rok 2013, ako aj návrh viacročného rozpočtu DV na roky 2013, 2014 a 2015 a
odporúčajú ho MZ schváliť.
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Nikto z poslancov nemal otázky, a tak primátor odovzdal slovo Ing. Sekáčovej, hl. kontrolórke
mesta, ktorá predniesla odborné stanovisko k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu DV na
rok 2013.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu DV
na rok 2013
2. návrh viacročného rozpočtu DV na roky 2013, 2014 a 2015.
II. schvaľuje
návrh rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok 2013.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín, p.
Smieško

Proti: 0

zdržal sa: 0

11. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu MsKS na rok 2013
Návrh rozpočtu a programového rozpočtu MsKS na roky 2013, 2014 a 2015
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu
MsKS na rok 2013
Návrh rozpočtu MsKS na rok 2013 predložila p. Záborská a následne p. Tordová, poverená
vedením MsKS.
Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh rozpočtu a programového
rozpočtu MsKS na rok 2013, ako aj návrh viacročného rozpočtu MsKS na roky 2013, 2014 a
2015 a odporúčajú ho MZ schváliť.
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu MsKS na roky 2013, 2014
a 2015 predniesla hl. kontrolórka mesta.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu
MsKS na rok 2013
2. návrh viacročného rozpočtu MsKS na roky 2013, 2014 a 2015.
II. schvaľuje
návrh rozpočtu a programového rozpočtu MsKS na rok 2013
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín, p.
Smieško

Proti: 0

zdržal sa: 0

12. Návrh Smernice o postupe výkonu správy miestnych daní a postup Mesta Rajec ako
správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov
Návrh smernice predložila poslancom p. Záborská, ved.finančného oddelenia. Finančná
komisia a následne mestská rada ju prerokovali a smernicu odporúčajú MZ schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Smernicu o postupe výkonu správy miestnych daní a postup Mesta Rajec ako správcu dane pri
vymáhaní daňových nedoplatkov
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín, p.
Smieško

Proti: 0

zdržal sa: 0

13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta na I.polrok 2013
Hlavná kontrolórka mesta predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na
I.polrok 2013. Mestská rada tento návrh prerokovala a odporúča ho MZ schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestké zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta na I. polrok 2013.
II. poveruje
Ing. Bibianu Sekáčovú, hl. kontrolórku mesta Rajec vykonať kontroly v súlade so schváleným
„Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2013.“
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín, p.
Smieško

Proti: 0

zdržal sa: 0

14. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta za obdobie
november 2012
Hl. kontrolórka mesta ústne predniesla správu o uskutočnených kontrolách za obdobie
november 2012.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta za obdobie november 2012.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín, p.
Smieško

Proti: 0

zdržal sa: 0

Vzhľadom k tomu, že bolo 22.00 h primátor navrhol poslancom, aby sa pokračovalo
v rokovaní aj po 22.00 h. Poslanci boli jednohlasne za tento návrh.
15. Interpelácie
Mgr. Šupka sa spýtal, aké má mesto plány ohľadom využitia športovej haly. Navrhol, či
by nebolo lepšie túto halu zbúrať a pozemok využiť inak. Alebo sa to nechá v pôvodnom stave
a mesto bude hľadať človeka, ktorý to odkúpi.
Primátor uviedol, že teoreticky môžu vyjsť zo strany ministerstva výzvy na čerpanie
eurofondov. Zatiaľ žiadne výzvy o ktoré by sa mesto mohlo oprieť, nevyšli. Za zbúranie haly
nie je. Ak by sa s dostavbou haly malo niečo robiť, mesto by to stálo veľmi veľké finančné
prostriedky, ktoré sú finančne nenávratné. Iné je zaúverovať sa pri výstavbe bytov, kde mestu
ľudia splácajú nájom a z neho sa hradí splátka za úver. V dnešnej dobe by mesto nemalo
pokrytý úver – resp. jeho splácanie. Týmto problémom sa MZ zaoberá od roku 1997. Na
začiatku to bolo naplánované s tým, že ŠH sa postaví z predaja kúpaliska, za ktoré až minulý
rok dostalo mesto konečne zaplatené všetky finančné prostriedky.
P. Albert sa spýtal, či by mesto nemohlo pri nejakom minimálnom záujme a pri dobrom
investorovi, športovú halu darovať na obdobie 10 alebo 20 rokov. Primátor odpovedal, že
mesto darovať majetok zo zákona nesmie a taktiež nie je možné darovať niekomu
nehnuteľnosť na obmedzené obdobie.
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Mgr. Baďura sa spýtal, či mesto robí aj konkrétne kroky alebo len čaká, kto príde.
Primátor odpovedal, že inzerát na využitie športovej haly bol zverejnený, sledujú sa výzvy. Ak
sa niektorý investor ozve, mesto halu ponúka na využitie. Mgr. Baďura sa ďalej spýtal, čo
hovorí zákon v prípade predaja.
Primátor odpovedal, že mesto môže majetok predať za cenu, ktorá je v účtovníctve. Stavba nie
je skolaudovaná, musia sa brať skutočné náklady.
Ing. Mucha sa spýtal, či by sa nemohli spojiť materské školy do jednej teraz, keď
riaditeľka MŠ na ul. Mudrochova ide do dôchodku. Primátor uviedol, že v MŠ je učiteľka
poverená vedením počas materskej dovolenky riaditeľky MŠ. Mesto vyhlásilo výberové
konanie, bolo zverejnené. Teraz je potrebné vybrať jednu riaditeľku, ktorá bude mať štatút
riaditeľa (nie poverená vedením). V priebehu niekoľkých mesiacov sa ukáže, či zvláda vedenie
MŠ a ak sa osvedčí, tak sa bude uvažovať nad tým, že by riadila aj druhú MŠ. Dnes, keď je
vyhlásené výberové konanie, je ťažko predstaviteľné spájanie materských škôl.
Ing. Pekara sa spýtal, aký význam má zapisovanie detí do MŠ počas zimných prázdnin
z pohľadu dočerpania starých dovoleniek učiteliek MŠ. Keby sa aj nejaké menšie množstvo
detí prihlásilo, budova sa musí vykurovať. Či by nebolo lepšie dať oznam, že sa MŠ počas
zimných prázdnin zatvorí.
Primátor odpovedal, že k takémuto riešeniu nemôže pristúpiť, pretože ako k tomu príde napr.
tých 5 – 6 rodičov, ktorí nemajú kam umiestniť svoje deti. Riaditeľka MŠ na ul. Obr. mieru
informovala primátora, že počas sviatkov má 3 deti prihlásené do MŠ a 2 deti po sviatkoch.
Dostala od primátora pokyn, aby sa porozprávala s každým rodičom, či nie je v ich
možnostiach zabezpečiť si dieťa iným spôsobom.
P. Albert sa spýtal, či mesto vie, do ktorých chodníkov bude na budúci rok investovať
(v prípade dostatku finančných prostriedkov). Primátor navrhol, nech stavebná komisia zváži,
na ktoré chodníky bude použité určených 50.tis. €.
Mgr. Jonek sa spýtal na poškodenie strechy na Radnici.
Primátor odpovedal, že momentálne mesto vybavuje peniaze na jej opravu. K 15.1.2013 mesto
podá projekt a ide žiadať o finančné prostriedky.
Mgr. Jonek sa prihovoril za petíciu na vyrezanie stromov na ul. Partizánskej pri
kaplnke. Primátor upresnil, že ide o žiadosť a nie o petíciu. Dodal, že kaplnka, ktorá má viac
ako 100 rokov je postavená na ul. Partizánskej. V jej blízkosti boli vysadené stromy. Dnes sú
tie stromy veľké a plot okolo kaplnky je vyhnutý a podlahu v kaplnke dvíha a je teoreticky
možné, že roztrhá aj obvodové základy. Mesto bude poskytovať v zmysle zákona, bude vydané
rozhodnutie.
16. Diskusia
Ing.Mucha informoval, že bol oslovený majiteľkou rehabilitácie v Pk v nasledovnom
probléme. Ľudia, ktorí navštevujú rehabilitáciu, sa sťažujú, že majú problém s výťahom, resp.
musia chodiť do priestorov rehabilitácie len výťahom. Nikto im nechce otvoriť bočný vchod –
východ v budove Pk. Spýtal sa, s kým by sa dalo rokovať o tomto probléme, lebo s MUDr.
Uhrinovou, správkyňou novej budovy, sa nedá.
20

Primátor odpovedal, že celá budova Pk je odpredaná privátnym lekárom. Do novej budovy je
vstup zľava, ktorý je stále zamknutý. Schodisko je hore aj dole. Týmto schodiskom by sa
pacient dostal na rehabilitáciu. Ale MUDr. Šenkárová musí hľadať aj chybu v sebe (lebo vchod
zo schodiska má uzavretý v telocvični). Ďalší vchod by sa dal cez kotolňu, ale združenie starej
Pk to zavrelo, lebo lekári v Pk sú takí, že pozamykali všetky soc. zariadenia a ľudia potrebu
vykonávali v kotolni. Spolumajitelia starej časti, ktorí to nepotrebovali mať otvorené, tak to
zatvorili. Sú tam viaceré možnosti, ale je to na vlastníkoch a spoluvlastníkoch. Tam je problém
iný – oni odmietajú medzi sebou rokovať, majú medzi sebou spory.
MUDr.Uhrinová je správkyňa združenia v novej časti budovy a p. Dubec je správcom
združenia v starej časti Pk. Oni sú zodpovední za ich chod.
P. Albert – kto im povolil zatvorenie vchodu.
Primátor odpovedal, že lekári si ho sami zatvorili. Sedem rokov si nezavolali požiarneho ani
bezpečnostného technika, až to požiarnikov nahnevalo, prišli na kontrolu a zistili tieto
skutočnosti – budova sa neprevádzkuje v zmysle kolaudačného rozhodnutia. A za to môžu
vlastníci budovy. Mesto tam nie je spoluvlastník.
P. Tordová sa spýtala poslancov, či si už dohodli pokyny ku kapustnici alebo sa chcú
teraz dohodnúť.
Mgr. Hanus odpovedal, že táto akcia je viac-menej dohodnutá. V piatok 21.12.2012 o cca
15.00 h by už mala byť kapustnica pripravená na podávanie, aj punč. Bude to niečo obdobné
ako minulý rok, príspevok bude dobrovoľný. Betlehemci budú vystupovať o 15.30 h. Účel
použitia fin. prostriedkov nie je stanovený, je to o dohode medzi poslancami. Uvítali by, ak by
bola propagácia zo strany MsKS.
P. Tordová odpovedala, že MsKS urobí propagáciu tejto akcie.
17. Rôzne
a) Odmena p. Tordovej, poverenej vedením MsKS
V zmysle Poriadku odmeňovania MsKS môže byť p. Tordovej, poverenej vedením
MsKS schválená odmena za mesiace jún 2012 – november 2012 do výšky 25% zo súčtu platov
vyplatených v mesiacoch jún 2012 – november 2012.
Primátor navrhol vyplatiť odmenu vo výške 10% za obdobie jún – november 2012 vzhľadom
k zložitej finančnej situácii.
Poslanci súhlasili, a tak primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
odmenu p. Anne Tordovej, poverenej vedením MsKS za obdobie jún 2012 – november 2012
vo výške 10.% zo súčtu platov vyplatených v období jún 2012– november 2012.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Augustín, p.
Smieško

Proti: 0

zdržal sa: 0
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b) Odmena Mgr. Jasenovcovej, poverenej vedením DV
Primátor navrhol jednorazovú odmenu Mgr. Jasenovcovej, poverenej vedením DV vo
výške 300,- €. Dodal, že navrhovaná odmena je nad rámec odmeňovacieho poriadku DV.
P. Albert dal na zváženie – jednak že DV má teraz 20-te výročie a Mgr. Jasenovcová sa dožíva
životného jubilea, aby výška jednorazovej odmeny bola500 €.
Primátor uviedol, že odmenu za životné jubileum zamestnávateľ vypláca zo zákona.
Primátor dal teda hlasovať o protinávrhu p. Alberta, ktorý znel:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Jednorazovú odmenu p. Mgr. Janke Jasenovcovej, poverenej vedením Domova vďaky vo
výške 500,- €.
Tento návrh nebol prijatý počtom hlasov:
za: 4
p. Albert, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín, Mgr. Baďura

Proti: 0

zdržal sa: 7
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jakubesová, p.
Smieško

Následne dal primátor hlasovať o pôvodnom návrhu na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Jednorazovú odmenu p. Mgr. Janke Jasenovcovej, poverenej vedením Domova vďaky vo
výške 300,- €.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Augustín,
p. Smieško

Proti: 0

zdržal sa: 2
p. Albert, Mgr. Baďura

b) Odmena hl. kontrolórke za II.polrok 2012
V zmysle § 18c ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
môže mestské zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu za obdobie jún
2012 – november 2012 až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra za mesiace
jún 2012 – november 2012.
Primátor navrhol schváliť 10% odmeny.
Poslanci súhlasili, a tak primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke mesta Ing. Bibiane Sekáčovej za obdobie jún 2012 – november
2012 vo výške 10% z mesačného platu hlavného kontrolóra vyplateného v období jún 2012 –
november 2012.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing. Pekara, Ing. Mucha, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura,
Mgr. Augustín, p. Smieško

Proti: 0

zdržal sa: 1
p. Albert

Týmto bodom bol prerokovaný program zasadnutia mestského zastupiteľstva. Primátor
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 22.51 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: Stanislav Albert
Mgr. Michal Šupka
Zapisovateľka: Alena Uríková
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