Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 28.02.2013
Prítomní: 12
Neprítomní: 1
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
Jaroslav Smieško
Zapisovateľka: Alena Uríková
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia o Domove vďaky Rajec
3. Správa náčelníka Mestskej polície Rajec
4. Zriadenie vecného bremena
5. Prenájom nehnuteľností
6. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 17/2012, 1/2013 a 2/2013
7. Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených
na území mesta Rajec
8. Prerokovanie a schválenie výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
žiaka Centier voľného času zriadených mimo územia mesta Rajec
9. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým
opatrením č. 3/2013
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu mesta na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 3/2013
10. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok 2013 rozpočtovým opatrením
č. 4/2013
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu DV na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 4/2013
11. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 – Požiarny poriadok mesta
12. Plat primátora
13. Termíny rozborov
14. Termíny zasadnutí MZ
15. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta za rok 2012
16. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta za obdobie december
2012 – február 2013
17. Správa o cezhraničnej spolupráci mesta Rajec
18. Interpelácie
19. Diskusia
20. Rôzne
a) Informácia o výsledku obchodno-verejnej súťaže
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b) Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu na používanie motorových vozidiel na osobitný
účel
P. Albert navrhol, aby sa bod 2 – Informácia o Domove vďaky Rajec presunul na najbližšie
zasadnutie MZ vzhľadom k neprítomnosti Mgr. Jasenovcovej na rokovaní MZ a aby tieto
informácie boli korektné a vyvážené, aby neboli informácie podávané len jednostranne (zo
strany primátora). Primátor odpovedal, že bývalá riaditeľka DV, Mgr. Jasenovcová, bola
pozvaná na toto zasadnutie MZ, ale sa ospravedlnila.
P. Albert dal teda protinávrh na zmenu programu zasadnutia MZ, a to nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnenia uznesení
Správa náčelníka Mestskej polície Rajec
Zriadenie vecného bremena
Prenájom nehnuteľností
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 17/2012, 1/2013 a 2/2013
Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených
na území mesta Rajec
7. Prerokovanie a schválenie výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
žiaka Centier voľného času zriadených mimo územia mesta Rajec
8. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým
opatrením č. 3/2013
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu mesta na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 3/2013
9. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok 2013 rozpočtovým opatrením
č. 4/2013
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu DV na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 4/2013
10. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 – Požiarny poriadok mesta
11. Plat primátora
12. Termíny rozborov
13. Termíny zasadnutí MZ
14. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta za rok 2012
15. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta za obdobie december
2012 – február 2013
16. Správa o cezhraničnej spolupráci mesta Rajec
17. Interpelácie
18. Diskusia
19. Rôzne
a) Informácia o výsledku obchodno-verejnej súťaže
b) Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu na používanie motorových vozidiel na osobitný
účel
s tým, že bod Informácia o DV Rajec bude preložený na najbližšie zasadnutie MZ.
Primátor dal teda hlasovať najskôr o protinávrhu p. Alberta.
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Tento protinávrh nebol prijatý počtom hlasov:
za: 3
proti: 0
p. Albert, Mgr. Baďura, Mgr.
Augustín

zdržal sa: 9
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Smieško, p.
Špánik, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková

Primátor dal teda hlasovať o pôvodnom návrhu programu v znení:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia o Domove vďaky Rajec
3. Správa náčelníka Mestskej polície Rajec
4. Zriadenie vecného bremena
5. Prenájom nehnuteľností
6. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 17/2012, 1/2013 a 2/2013
7. Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených
na území mesta Rajec
8. Prerokovanie a schválenie výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
žiaka Centier voľného času zriadených mimo územia mesta Rajec
9. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým
opatrením č. 3/2013
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu mesta na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 3/2013
10. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok 2013 rozpočtovým opatrením
č. 4/2013
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu DV na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 4/2013
11. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 – Požiarny poriadok mesta
12. Plat primátora
13. Termíny rozborov
14. Termíny zasadnutí MZ
15. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta za rok 2012
16. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta za obdobie december
2012 – február 2013
17. Správa o cezhraničnej spolupráci mesta Rajec
18. Interpelácie
19. Diskusia
20. Rôzne
a) Informácia o výsledku obchodno-verejnej súťaže
b) Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu na používanie motorových vozidiel na osobitný
účel
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Takto navrhnutý program bol schválený počtom hlasov:
za: 9
proti: 1
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. p. Albert
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Smieško, p.
Špánik, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková

zdržal sa: 2
Mgr. Baďura, Mgr. Augustín

Schválené uznesenia:
2/2013 – kontrola plnenia uznesení
3/2013 – informácia primátora o DV
4/2013 – správa náčelníka MsP
5/2013 – zriadenie vecného bremena
6/2013 – výška nájmu p. Kollárovej
7/2013 – nájomná zmluva – p. Mazáková
8/2013 – nájomná zmluva – Salji Vedut
9/2013 – nájomná zmluva - p. Záň
10/2013 – nájomná zmluva – Športový klub polície Žilina
11/2013 – oznámenie o zmene rozpočtu č. 17/2012, 1/2013 a 2/2013
12/2013 – dodatok č. 1 k VZN č. 8/2012
13/2013 – zmena rozpočtu mesta Rajec – RO č. 3/2013
14/2013 – zmena rozpočtu DV – RO č. 4/2013
15/2013 – dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009
16/2013 – plat primátora mesta
17/2013 – termíny rozborov
18/2013 – termíny riadnych zasadnutí MZ pre rok 2013
19/2013 – správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2012
20/2013 – správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou
21/2013 – správa o cezhraničnej spolupráci mesta
22/2013 – príprava dodatku č. 1 k smernici k výberovým konaniam na riaditeľov RO
23/2013 – výsledok obchodnej verejnej súťaže
24/2013 – dodatok č. 1 k vnútornému predpisu na používanie motor.vozidiel
Rokovanie:
1. Kontrola plnenia uznesení
Hl. kontrolórka mesta, Ing. Sekáčová predložila poslancom správu o kontrole plnenia
uznesení.
Počas rokovania o 16.15 h prišiel Mgr.
Jonek – počet poslancov 13.
Primátor bližšie informoval o plánovanej výstavbe nájomných bytov, resp. o odkupovaní
pozemkov v lokalitách ul. S. Chalupku a ul. Bystrickej. Ďalej uviedol, že štátny fond rozvoja
bývania prijal možnosť nielen výstavba nových bytov, ale aj kúpy bytov od iného investora.
Primátor preto oslovil niekoľkých investorov, z nich je s dvoma v intenzívnom rokovaní. Jedno
rokovanie sa týka budovy bývalej Mediky. Rokovania napredujú a výsledok by mal byť
prerobenie Mediky na cca 70 nájomných bytov postavených v zmysle smernice ŠFRB.
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Táto alternatíva sa vo vedení mesta javí ako riešenie, ktoré by bolo, dá sa povedať,
najrýchlejšie a ktoré by teoreticky mohlo byť ukončené v roku 2014. Ak by mesto išlo cestou
výstavby nových bytov, bolo by to náročnejšie na financie aj na čas.
Ing. Pekara sa spýtal k uzn. 94/2012, ktoré hovorí o podmienkach výberových konaní.
V mesiaci december na mimoriadnom zasadnutí MZ boli predložené tri návrhy na obsadenie
riaditeľov organizácií. Dva návrhy schválené boli, tretí nie. Spýtal sa, či sa táto situácia bude
riešiť v zmysle uznesenia 94/2012.
Primátor odpovedal, že výberová komisia počas výberového konania upozornila na niektoré
nedostatky v smernici a odporučila túto smernicu upraviť. Ak poslanci rozhodnú, aby mesto
vypracovalo dodatok k smernici, bude tak učinené a následne bude potrebné prijať nové
podmienky výberového konania, ktoré bude vyhlásené. Je však potrebné prijať uznesenie, aby
MsÚ pripravil podmienky výberového konania.
Ing. Pekara sa spýtal, či poslanci môžu riešiť úpravu smernice už teraz počas zasadnutia MZ.
Primátor odpovedal, že v tomto prípade by mal byť dodatok k smernici už vypracovaný, preto
navrhol, aby mestská rada vypracovala zmenu smernice a predložiť ju na najbližšie riadne
zasadnutie MZ.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Prehľad plnenia uznesení č. 121 – 147/2012, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa
13. decembra 2012.
2. Prehľad plnenia uznesení č. 148 – 150/2012, ktoré boli prijaté na mimoriadnom
zasadnutí MZ dňa 17. decembra 2012.
3. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 13. decembra 2012.
4. Prehľad plnenia uznesenia č. 1/2013, ktoré bolo prijaté na mimoriadnom zasadnutí MZ
dňa 7. februára 2013.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Smieško, p.
Špánik, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura

proti: 0

zdržal sa: 3
p. Albert, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín

2.Informácia o Domove vďaky Rajec
Primátor informoval poslancov o situácii v DV, ktorá nastala po nástupe novej p.
riaditeľky DV – Mgr. Lívie Hodasovej.
Najskôr primátor reagoval na návrh p. Alberta, ktorým chcel presunúť bod 2 programu
rokovania na najbližšie zasadnutie MZ. Všetci vedia, že bývalá p. riaditeľka – Mgr.
Jasenovcová, je na PN. Dostala však pozvánku na rokovanie MZ a mohla sa ho zúčastniť. P.
Albert sa spýtal, či sa Mgr. Jasenovcová ospravedlnila. Primátor odpovedal, že poslala mail,
v ktorom sa ospravedlnila, že zo zdravotných dôvodov sa nemôže zúčastniť rokovania MZ.
Podľa primátora však mohla prísť, nikto ju dnes nejde obviňovať, primátor sa len snaží
informovať poslancov o zistených skutočnostiach. Pokiaľ Mgr. Jasenovcová môže chodiť na
zasadnutie komisie, ako aj zasadnutie mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach
(nakoľko tam chce založiť denný stacionár) počas PN, keď dokáže v priebehu dopoludnia aj
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popoludnia chodiť do Rajeckých Teplíc, tak u primátora neobstojí ospravedlnenie, že Mgr.
Jasenovcová je na PN a preto nepríde na rokovanie MZ v Rajci. Mala by seriózne pristupovať
k dodržiavaniu liečebného poriadku a nechodiť do Rajeckých Teplíc na rokovania.
P. Albert uviedol, že toto je už tá prvá informácia, ktorú mohla Mgr. Jasenovcová vysvetliť
poslancom.
Primátor opätovne potvrdil, že Mgr. Jasenovcová bola pozvaná na rokovanie MZ v Rajci a
mohla prísť.
Mgr. Jonek dodal, že vie o tom, že sa už viackrát preberal jej zdravotný stav, podľa neho je tiež
dôležitý druh choroby, kvôli ktorej je na PN. Ak jej účasť na zasadnutí MZ v Rajci robí
duševne zle – aj duševný problém si vyžaduje PN, tak tú aktivitu, ktorá nezhorší jej zdravotný
stav – tú volí. Toto by mal byť dostatočný argument jej neúčasti.
Primátor upozornil poslancov, že sa tu nestretli preto, aby preberali zdravotný stav Mgr.
Jasenovcovej.
Podľa Mgr. Joneka aj choroba je taká, že niektoré aktivity môžem robiť a niektoré nie.
Následne primátor informoval poslancov o priebehu, čo mesto zistilo po nástupe novej p.
riaditeľky. Predtým, ako bolo zvolané mimoriadne zasadnutie MZ (17.12.2012), bola
u primátora Mgr. Jasenovcová a začala mu ukazovať nejaký zoznam majetku, ktorý je
umiestnený v DV a ktorý vlastní Občianske združenie Srdce. Vtedy však Mgr. Jasenovcová
tento zoznam majetku primátorovi nenechala. Bol mu doručený až neskôr. Je to súpis majetku
na dvoch stranách a pomaly primátor zistil, že v DV mesto nemá asi žiadny majetok, ale všetok
majetok je v OZ Srdce. Dal teda pokyn na vykonanie mimoriadnej inventúry, aby sa zistilo, čo
v DV patrí Domovu vďaky Rajec a ktorý majetok patrí OZ Srdce. Potom primátor položil
otázku – prečo nevie zriaďovateľ o cudzom majetku vo svojom zariadení. Na základe tohto dal
pokyn na vykonanie hĺbkovej inventúry, ktorá sa ešte stále vykonáva. Po prvých krokoch
inventúry mesto prišlo na to, že majetok v DV a inventúra v DV nespĺňa štandardy dané
platnou legislatívou. Majetok nie je označený, v danej miestnosti nie je zoznam inventáru,
ktorý sa v danej miestnosti nachádza. Takže zariadenie dostalo všetok majetok zmapovať a do
30.3. spraviť inventúru tak, aby každá miestnosť bola označená, aby všetok majetok bol
označený a bol na zozname s obsahom majetku, s očíslovaným majetkom. Dňa 31.12. 2012
bývalá p. riaditeľka, Mgr. Jasenovcová prišla do DV, zobrala kľúče od automobilu Renault
Trafic, ktorý bol kedysi zakúpený z prostriedkov holandských nadácií pre potreby DV
a občanov rajeckého regiónu. Keďže Mgr. Jasenovcová si zobrala kľúče ako keby to bol jej
vlastný majetok, oslovil ju primátor serióznym listom, aby majetok, ktorý bol získaný vďaka
mestu Rajec a DV vrátila, aby slúžil pôvodnému účelu.
Primátor vysvetlil, prečo financie potrebné na zakúpenie tohto automobilu nedostal priamo
DV, ale vtedy Nadácia DV. V roku 1992 vznikla nadácia DV, ktorej úlohou bolo podporovať
DV. Realizovalo sa viacero služobných ciest do Holandska za peniaze mesta, nadväzovala sa
spolupráca a holandské nadácie sa rozhodli dať DV Dar. Tento dar dali nadácii DV, ktorá sa
neskôr preklasifikovala na OZ Srdce. Bolo založené za účelom pomoci domovu vďaky. Takto
sa prezentovali aj na webovej stránke DV Rajec.
Na list, ktorý zaslal primátor Mgr. Jasenovcovej však do dnešného dňa odpovedané nebolo.
V liste primátor Mgr. Jasenovcovú požiadal, aby auto, ktoré doteraz slúžilo na rozvoz stravy
a pre potreby DV, bolo naspäť poskytnuté buď nájomnou zmluvou alebo iným spôsobom pre
potreby ľudí DV.
Po naštudovaní si inventúrneho súpisu majetku OZ Srdce sa prišlo na to, že v OZ Srdce je veľa
majetku, ale niektorý majetok OZ Srdce zvlášť udrel do očí.
Primátor pripomenul poslancom, že bývalá riaditeľka DV im dva roky hovorila o tom, ako
stavia altánom v areáli DV. Ako riaditeľka DV stavala altánok v DV, dala ohlásenie drobnej
stavby, že DV stavia altánok. Ale zrazu sa na inventúrnom zozname OZ Srdce nachádza
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majetok – altánok, ktorý je umiestnený v areáli DV. Tak sa spýtal poslancov – ako je možné,
že bývalá riaditeľka DV, Mgr. Jasenovcová budovala počas pracovnej doby za peniaze DV, za
sponzorské peniaze, za režijné náklady DV altánok, ktorý sa nakoniec objaví na súpise majetku
OZ Srdce? A preto zavolal Mgr. Jasenovcovú, aby tieto veci vysvetlila.
Primátor uviedol ďalšiu informáciu – Domov vďaky Rajec dlhodobo odoberá plienky pre
svojich klientov od istého dodávateľa. Za to, že tieto plienky odoberá, dodávateľ má zavedený
bodovací systém a v rámci tohto bodovacieho systému ponúka za určité body nejaký dar. Jednu
z prvých vecí, ktoré tento dodávateľ ponúkol DV, bolo polohovacie kreslo. Toto kreslo sa
nenachádza v majetku DV, ale nachádza sa v majetku OZ Srdce. To by nič nebolo, p. bývalá
riaditeľka DV prišla počas PN s manželom v čase neprítomnosti terajšej p. riadiateľky, Mgr.
Hodasovej, zobrala kreslo, lebo je vraj jej. Tak ju Mgr. Hodasová oslovila, aby toto kreslo
vrátila. Vrátila ho s listom, že ak teda DV tak nutne potrebuje toto kreslo, že OZ Srdce ho
domovu vďaky daruje.
Ďalšiu vec, ktorú dal zvlášť do pozornosti p. Albertovi bola tá, že takýmto bodovacím
systémom boli ponúknuté týmto dodávateľom ako dar (asi pred dvoma rokmi), dve umývačky
riadu pre DV. Znovu za nazbierané body. Tieto umývačky riadu sú zaradené v majetku OZ
Srdce. Prečo? Keď bodovací systém zbieral DV. Nie je to zanedbateľná hodnota. Sú to
umývačky každá v hodnote takmer 300 €. Prečo je to v majetku OZ Srdce? Síce je to
umiestnené v DV, ale nie je to majetok DV. Právne môže ktokoľvek prísť z OZ Srdce
a dožadovať sa tohto majetku. Primátor sa spýtal – akým právom ten, ktorý bol vo vedení, robil
to, že ochudobňoval Domov vďaky Rajec na úkor Občianskeho združenia Srdce? Je tam veľa
takýchto zistení.
Ďalšia zaujímavosť, ktorú primátor uviedol, bol výpis z peňažného denníka OZ Srdce. Tento
výpis našla terajšia p. riaditeľka. Primátor pripomenul poslancom, že cca 5 rokov nazad prosila
Mgr. Jasenovcová mestské zastupiteľstvo, keďže OZ Srdce nemá žiadny majetok a bolo treba
opraviť automobil Renault Trafic, aby boli na túto opravu schválené finančné prostriedky.
Z peňažného denníka, ak je správny, tak OZ Srdce malo k 30.3.2012 na účte 15.226,90 €.
A teraz sa primátor môže domnievať a nemusí – môže podozrievať a nemusí – akým spôsobom
sa tieto peniaze dostali na účet OZ Srdce? Veď mali slúžiť pre DV a nie súkromnej osobe.
Môže sa domnievať, že tu dochádzalo to isté, čo s vecnými darmi – že vecné dary, ktoré niekto
daroval DV, zrazu skončili v OZ Srdce. Nemohlo to tak byť aj s peniazmi? Takéto zistenia
mesto má. Primátor navrhol, aby sa počkalo na záver rozborov, na záver mimoriadnej
inventúry a počkať možno na to, kedy sa uráči Mgr. Jasenovcovej prísť a tieto veci všetkým
vysvetliť. Lebo sú to závažné podozrenia a zistenia, s ktorými sa primátor nemôže vyrovnať,
lebo má pocit, že niekto ochudobňoval DV a zveľaďoval majetok OZ Srdce. Žiaľbohu, z týchto
zistení to vyplýva. Preto bola pozvaná, aby toto poslancom vysvetlila. Primátor dnes nechce
k týmto informáciám prijímať nejaké uznesenia, len zobrať tieto informácie na vedomie. Aby
si poslanci boli vedomí toho, že sú to vážne zistenia, o ktorých primátor predpokladá, že nikto
z poslancov nevedel.
Zdravotný úsek DV požiadal riaditeľku DV po prvých dvoch týždňoch od jej nástupu do
funkcie, že majú problém s dodávkou liekov pre klientov. Nikto nevie prečo, ale lieky do DV
dodávala lekáreň z Banskej Štiavnice. A lieky chodili kuriérom. Zdravotný úsek sám prišiel
s požiadavkou, nakoľko im tieto dodávky veľmi komplikovali rozdeľovanie liekov
a požadovali, nakoľko bol v minulosti vybratý dodávateľ z Rajca – aby to bolo aj naďalej.
V súčasnosti lieky opäť dodáva pôvodne vybratý dodávateľ z Rajca.
Najpodstatnejšie je to, že to, čo bolo darované domovu vďaky, nie je v majetku DV, ale
v majetku OZ Srdce.
Primátor vyzval poslancov k diskusii.
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P. Albert uviedol, že je to ťažká diskusia. Spýtal sa, prečo vzniklo OZ Srdce, kto ho založil
a prečo.
Primátor znovu objasnil históriu vzniku OZ Srdce. Dodal, že by ho mohol doplniť Mgr. Jonek,
pretože on bol taktiež členom OZ Srdce.
P. Albert sa spýtal, či má mesto kontrolné mechanizmy, či sa robili rozbory každý rok a či
v tomto prípade nezlyhala kontrola a akým systémom sa robili inventúry v DV. Sú to závažné
informácie.
Primátor odpovedal, že Nadácia DV vznikla pravdepodobne s tým, že od začiatku ako vznikol
DV bola tendencia, aby toto zariadenie bolo neštátne, aby bolo neskôr v rukách OZ Srdce.
Možno. Vznikla v roku 1992 alebo 1993. Táto nadácia vznikla za bývalého primátora RNDr.
Žideka, Mgr. Jasenovcová robila v tom čase prednostku MsÚ a neskôr riaditeľku DV. V tom
čase bol zavedený taký systém, že človek, ktorý išiel do DV, nedával peniaze DV, ale tejto
nadácii. Prečo bol takýto zámer, aby takéto veľké peniaze išli do nadácie? Nadácia časť týchto
peňazí dávala do DV, ale písala články do Rajčana, že nadácia DV a OZ Srdce takýmito
veľkými peniazmi podporila fungovanie DV. Nepodporila, dali ľuďom len to, čo im patrilo.
Primátor v roku 1998 tento systém nemohol rešpektovať a požadoval, aby ľudia nedávali
peniaze do OZ Srdce (nikto ich totižto nemôže donútiť, aby predkladali správy o financiách
mestu), ale priamo na účet mesta. Aj táto vec sa v minulosti spolitizovala a OZ Srdce nehralo
voči mestu otvorenú politiku, a preto mesto muselo pristúpiť k tomu, že peniaze, ktoré tam
ľudia povkladali, sa časť vložila na účet mesta. Odvtedy klient, ktorý ide do DV, nedáva
peniaze do DV ani do nadácie, ale dáva ich mestu na zvláštny účet. Mesto pre tieto darované
finančné prostriedky vyčlenilo samostatne sledovaný účet a tento účet funguje do dnešného
dňa. Peniaze z tohto účtu sa môžu minúť len so schválením uznesenia v mestskom
zastupiteľstve. Bez uznesenia MZ mesto tieto peniaze používať nesmie. Je tu teraz väčšia
otvorenosť a flexibilita a čistota v týchto darovaných peniazoch. Z týchto peňazí sa vylepšujú
podmienky v DV.
Nadácii mesto Rajec darovalo pozemok za korunu (tam, kde je garáž). Mala tam byť miestnosť
prvého kontaktu s tým, že nadácia DV tam postaví drevený príbytok, bude to kancelária prvého
kontaktu. Ale 10 rokov sa s týmto pozemkom nič nerobilo, len sa postavila garáž pre Renault
Trafic. Dokonca bolo prijaté uznesenie MZ, aby OZ Srdce vrátilo pozemok, lebo neplní účel,
na ktorý bol pozemok odpredaný. Na to Mgr. Jasenovcová uviedla, že OZ Srdce nefunguje, že
len rozvážajú stravu. A zrazu sa nájde na účte 15.tis. €.
Ako sa robili rozbory? Rozbory sa robia každý rok. Nikde sa však neprejaví to, že v DV je
umiestnený cudzí majetok iného právneho subjektu. Je to zavádzanie zriaďovateľa. Lebo
v majetku mesta je cudzí majetok a mesto o tom nevie.
Ako sa tam robila inventúra? Mesto tam má riaditeľa, má tam svojich podriadených, má tam
ekonómku a riaditeľ je zodpovedný za vykonanie inventúry. Keby tam MZ poslalo hl.
kontrolóra s tým, že má vykonať inventúru, tak by tú inventúru vykonal. Ale nebolo prijaté
takéto uznesenie, preto hl. kontrolórka inventúru nerobila.
Hl. kontrolórka uviedla, že v prvom rade si treba uvedomiť, že DV je organizácia s právnou
subjektivitou. Hlavná kontrolórka, Ing. Sekáčová, nastúpila do funkcie koncom roka 2008.
V roku 2009 a 2010 odkontrolovala dokumentáciu z vykonanej inventarizácie DV. Kontrola
bola zameraná na zistenie skutočnosti, či sa inventarizácia robí a či obsahuje zákonom určené
doklady a či vykazovaný majetok je totožný s evidovaným majetkom mesta. Na základe
výsledkov kontroly boli odstránené niektoré nedostatky. Inventarizáciu za každý rok vykonala
príslušná inventarizačná komisia. Podľa spomínaných zistení však inventarizačná komisia
pravdepodobne vykonávala inventúru len formálne, asi bez zisťovania fyzického stavu
majetku. Jedná sa tu o kolektívne zlyhanie a zodpovednosť za stav majú tak členovia
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inventarizačných komisií, ktorí podpísali inventúrne súpisy a nikde neuviedli, že sa
v miestnostiach nachádza ja iný majetok ako majetok mesta, taktiež zlyhanie bolo aj zo strany
či už terajšej alebo predchádzajúcej ekonómky, pretože podľa uvedených zistení nebol cudzí
majetok evidovaný na podsúvahových účtoch. V konečnom dôsledku podpisuje výsledok
inventarizácie štatutár. Nebolo dôvod ani zo strany poslancov uložiť vykonanie mimoriadnej
kontroly hl. kontrolórkou. Mesto deleguje do inventarizačných komisií príslušnú pracovníčku
fin. oddelenia MsÚ, ale len tam, kde organizácia nemá právnu subjektivitu. Domov vďaky
Rajec právnu subjektivitu má.
P. Špánik uviedol, že stále sa tu hovorí o OZ Srdce, ale nikto sa nevie dopátrať, kto v tomto
občianskom združení je. Možno sú tam aj poslanci tohto MZ. Druhá vec, ktorá ho pobúrila, je
sídlo OZ Srdce, ktoré je uvedené na adrese trvalého pobytu Mgr. Jasenovcovej. Prikláňa sa za
to, aby sa inventúry vykonávali zo strany mesta aj v príspevkových organizáciách mesta.
P. Albert poukázal na to, že pokiaľ boli v DV nezrovnalosti už pred 10 rokmi, tak si toto mali
všimnúť bývalí poslanci MZ.
Primátor sa spýtal p. Alberta, prečo obviňuje bývalých poslancov. Teraz je jedným z poslancov
aj p. Albert, boli predložené nejaké zistenia, aby si každý urobil objektívny názor. Nikto teraz
nepotrebuje žiadne obvinenia.
Mgr. Jonek vysvetlil, prečo sa niektoré nadácie museli v minulosti pretransformovať na
občianske združenia. Uviedol, že primátor vie, že v minulosti, kto chcel získať finančné
prostriedky cez granty, mnohé tieto financie museli ísť len cez nadácie. Občianske združenie je
normálna právnická osoba, tak vyzval poslancov, aby nerobili z občianskych združení
zlodejov. Čo sa týka financií z holandských nadácií na kúpu automobilu, tieto mohla získať len
nadácia, pretože sa Holanďania báli dať tieto peniaze mestskej organizácii.
Primátor sa spýtal, čo bráni tomu, aby automobil zostal v OZ Srdce a naďalej slúžilo tomu
účelu, pre ktoré ho dali holandské nadácie.
Mgr. Jonek povedal, že všetko je to o komunikácii. Dal za pravdu hl. kontrolórke, pretože to,
čo uviedla, je nespochybniteľná pravda. V zozname vecí patriacich OZ Srdce sú pomôcky,
ktoré majú slúžiť veľmi chorým a veľmi postihnutým ľuďom. Podľa Mgr. Joneka je ľahšie
požičať pomôcku, ktorá patrí OZ, ktoré má pôsobnosť nielen v DV, človeku, ktorý to
potrebuje. Nedokážem všetko vysvetliť, snaží sa len vysvetliť význam občianskych združení.
Primátor zdôraznil, že nikto nespochybňuje právnu subjektivitu ani hlavnú myšlienku OZ.
Mesto spochybňuje len to, že OZ Srdce, podľa slov bývalej riaditeľky DV, asi riadil len jeden
človek. Keby to riadilo viac ľudí, tak Mgr. Jasenovcová nemôže len tak zobrať kľúče od auta.
Preto to tak dopadlo, lebo OZ už neplnilo pôvodnú funkciu. Všetko je to na rozhodnutí jedného
človeka. Ten človek sa nahneval a kľúče od auta si zobral. Jednoduché vysvetlenie. Lebo inak
sa to nedá vysvetliť ani zo strany Mgr. Joneka ani zo strany Mgr. Jasenovcovej. Keď to bolo
pre potreby DV 15 rokov a počas toho obdobia robilo stále tú istú činnosť - zásoboval sa DV,
rozvážali sa obedy, klienti DV chodili s tým autom na výlety, akým právom to nemôže tomu
istému účelu slúžiť ďalej. Je jedno, kto vybavil peniaze na kúpu auta – nie je to jeho osobný
majetok, ale majetok OZ Srdce. Nemôže to stáť na tom, že ja sa urazím a zoberiem kľúče
a nedám ich tým, ktorí to potrebujú. O tomto to je, o ničom inom.
Mgr. Jonek tvrdil, že auto Renault Trafic by malo slúžiť a aj bude slúžiť na ten pôvodný účel.
Spýtal sa primátora, koľkokrát bola poskytnutá dotácia na auto Renault Trafic.
Primátor odpovedal, že minimálne dvakrát.
Mgr. Jonek sa na to spýtal, koľkokrát ju mestu vrátili. Primátor odpovedal, že ani raz, pretože
bývalá riaditeľka DV požiadala o dotáciu, nie o pôžičku. Mesto zaplatilo napr. pneumatiky na
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toto auto, nikto nič nechcel vrátiť a peniaze sa ani nevrátili. Všetko to bolo robené v dobrej
viere.
Primátor sa spýtal Mgr. Joneka, či neverí slovám primátora, ktoré odzneli. Mgr. Jonek
odpovedal, že primátorovi neverí.
Primátor sa ho spýtal, či neverí ani tomu, že sú v DV umiestnené dve umývačky, ktoré DV
dostal ako dar. P. Matejka dosvedčil, nakoľko sám tie umývačky montoval, že montáž
umývačiek bola fakturovaná na dodávateľa plienok, ktorý daroval tieto dve umývačky riadu
domovu vďaky.
Mgr. Jonek si myslí, že možno táto dodávateľská firma nemohla darovať umývačky domovu
vďaky, ale len občianskemu združeniu.
Primátor sa ho spýtal, prečo by to nemohla urobiť? Keby aj teoreticky nemohla, prečo sa tieto
skutočnosti neobjavili v podsúvahových inventúrach DV, že v DV bol darovaný majetok.
Spýtal sa, prečo altánok, ktorý stojí na pozemku mesta, stavaný z peňazí DV, ohlásenie stavby
dal DV - prečo sa to neprejavilo v inventúre DV, ale v majetku OZ Srdce.
Mgr. Jonek uviedol, že nevie, prečo sa altánok ocitol na zozname OZ Srdce.
Ing. Mucha navrhol, aby sa dorobila inventúra a celú záležitosť dať na prešetrenie orgánom
činným v trestnom konaní – nech dokazujú. Možno je to trochu tvrdé, ale je tam zoznam veľa
vecí, ktoré možno mali byť v majetku mesta alebo DV.
Primátor navrhol, že v dobrej viere bola oslovená Mgr. Jasenovcová, aby toto všetko
vysvetlila. Primátor nechce ešte ísť takouto tvrdou cestou.
P. Smieško sa spýtal, pretože stále to nevie, kto je zakladateľom a kto je majiteľom OZ Srdce.
Primátor odpovedal, že si pamätá, že niekedy v rokoch 1994 – 1995 bol v OZ Srdce Mgr.
Jonek, Mgr. Jasenovcová, RNDr. Židek, Ing. Rostášová, MUDr. Rybárik, možno aj p.
Podolanová. Nevie sa, kto tam je, lebo primátor veril Mgr. Jasenovcovej, že OZ Srdce v
podstate nevykonáva žiadnu činnosť, len zabezpečuje stravu pre DV. Bol o tom presvedčený –
na zasadnutí MZ to takto predniesla a primátor nemal dôvod jej neveriť.
P. Smieško sa spýtal, prečo OZ Srdce rozvážalo stravu. Primátor odpovedal, že OZ Srdce toto
zabezpečovalo z dôvodu vlastníctva toho auta Renault Trafic. Dnes stravu rozváža auto MsÚ –
Peugeot Partner, pracovník mesta p. Hodas, pretože v súčasnosti je p. Veselý (údržbár v DV)
na PN. Dodal, že na dnešnom rokovaní v bode „Rôzne“ budú poslanci schvaľovať výpočet
PHM na rozvoz tejto stravy. Na používanie automobilu medzi OZ Srdce a DV nebola žiadna
zmluva – resp. nenašla sa.
Mgr. Baďura uviedol, že ide o to, ako sa podávajú tieto informácie. Predtým bolo povedané, že
auto dostalo OZ preto, lebo ho domovu vďaky holandské nadácie nechceli dať.
P. Matejka upresnil, že v minulosti rozvoz stravy zabezpečovala Maltézska pomoc. Po jej
návrate späť do Bratislavy bol s rozvozom stravy oslovený DV. P. Matejka osobne túto stravu
rozvážal a každá jazda bola zaplatená.
Mgr. Jonek sa spýtal, koľko bola cena toho prevozu. Primátor odpovedal, že od 1.decembra
2012 rozvážal OZ Srdce za 0,40 €/jeden obed. V cene, ktorá bola predložená poslancom na
dnešné rokovanie, je započítané PHM, amortizácia a vodič. Ale v cene OZ Srdce vo výške
0,40 €/jeden obed bola len amortizácia a nafta. Bez platu vodiča. Napriek tomu to mesto
dokáže lacnejšie zabezpečovať.
Primátor ďalej vysvetlil, že OZ Srdce fakturovalo dôchodcovi 0,40 €/jeden obed. Vodič auta
bol zamestnaný v DV – nebol to náklad OZ Srdce. Mesto pripravilo výpočet celkových
nákladov vrátane platu vodiča, a to vychádza 0,35 €/jeden obed. Je tiež pravda, že inú spotrebu
má Renault Trafic a inú Peugeot Partner. Mesto je tu však na to, aby riešilo problémy. Primátor
je však znepokojený prístupom niektorých ľudí. K tomu, čo odznelo na zasadnutiach MZ, ako
boli niekoľkokrát prezentované morálne „básničky“, ako primátor nechce dopriať DV –
primátor zdôraznil, že on sám nemám proti DV nič. Ako štatutár tohto mesta a mesto je
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zriaďovateľom DV, je primátor zodpovedný, aby táto organizácia fungovala. Ak niečo nie je
v poriadku, musí to primátor štatutárovi vytknúť. O nič iné tu nejde, aj keď to niekto bral
osobne. Keď poslanci prejednávali ekonomicky oprávnené náklady (EON), mesto sa snažilo,
aby neboli také vysoké preto, aby DV prežil. Spýtal sa poslancov, či práve tam nebol zámer, že
budú EON príliš veľké pre DV a mesto sa bude musieť zaoberať transformáciou? Niekto
povie, že mesto to nezvládne a bude to ťahať niekto iný. Toto sa môžu mnohí domýšľať.
Ing. Pekara navrhol ukončiť tento bod a na budúce zasadnutie MZ pozvať Mgr. Jasenovcovú,
aby sa toto korektne uzavrelo. Nevidí problém vo vzniku OZ súbežne s organizáciou. Je divné
a zvláštne, že to nefigurovalo na podsúvahových účtoch pri inventúrach a je tu kontinuita, že
pri zmene štatutára DV by malo dôjsť aj k zmene štatutára v OZ.
Primátor dal o návrhu Ing. Pekaru, ukončiť diskusiu, hlasovať.
Poslanci jednohlasne schválili ukončenie diskusie. Následne primátor predniesol návrh na
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu primátora o zistených skutočnostiach v DV v priebehu decembra, januára
a februára.
II. odporúča
primátorovi opakovane pozvať na najbližšie riadne zasadnutie MZ Mgr. Jasenovcovú.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Smieško, p.
Špánik, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura

proti: 0

zdržal sa: 3
p. Albert, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín

3. Správa náčelníka MsP Rajec
Ing. Ján Jasenovec, náčelník MsP predložil poslancom MZ správu za prvé dva mesiace
vo funkcii náčelníka MsP Rajec.
Ing. Jasenovec informoval poslancov okrem iného o tom, že na Fakultu špeciálneho
inžinierstva odovzdal témy, ktorých vypracovanie zo strany študentov by boli mestu na úžitok
(vypracovanie rôznych smerníc, analýz, ochrana objektov, kultúrnych pamiatok, škôl a pod.)
a mesto nebude musieť na tieto smernice vynaložiť žiadne finančné prostriedky.
Ďalej informoval o vybraných pokutách, odchytoch psov, parkovaní v meste a pod.
Primátor doplnil informáciu náčelníka MsP. Ing. Mucha sa spýtal, akým systémom
vyhodnocuje MsP kamerový záznam, či niekto kamerové záznamy kontroluje aj spätne, alebo
sa táto kontrola vykonáva len pri nahlásení nejakej činnosti zo strany občanov mesta.
Ing. Jasenovec odpovedal, že pre príslušníkov MsP rozdelil pracovný čas, kde časť tohto
pracovného času vykonávajú aktívny monitoring. Zároveň robia aj spätnú väzbu. V spolupráci
so štátnou políciou boli vyhodonotené aktívne prípady, podnety od občanov.
P. Albert sa spýtal, či sa skvalitnila práca MsP tým, že sa o jedného pracovníka zvýšil počet.
Primátor odpovedal, že počet príslušníkov MsP je dočasný. Bývalý náčelník MsP bol na
operácii, bol dlhodobo PN, momentálne pracuje 6 mestských policajtov. Mestské
zastupiteľstvo neskôr rozhodne, či zostane všetkých 7 mestských policajtov, alebo bude počet
11

opäť znížený na šiestich. Náčelník MsP dostal 3 mesiace na to, aby si urobil obraz
o jednotlivých mestských policajtoch, resp. o ich práci.
P. Smieško navrhoval skvalitniť alebo zlepšiť spoluprácu občanov s MsP. Spýtal sa, či by
nebolo vhodné nejakou formou oboznámiť ľudí, aby nahlasovali rôzne priestupky príslušníkom
MsP.
Ing. Jasenovec odpovedal, že tieto možnosti MsP rozšírila – okrem zverejneného telefónneho
čísla dali do povedomia občanov aj mailové adresy. Ale zatiaľ bola spätná väzba len od
jedného občana. Telefónne čísla sú zverejnené na webovej stránke mesta.
Primátor navrhol, aby sa aj prostredníctvom mesačníka Rajčan občania dozvedeli znovu
telefónne čísla na MsP ako aj mailové adresy.
Mgr. Baďura sa spýtal, čo sa robí s odchytenými psami a či je nejaká lehota na ich držanie. Ing.
Jasenovec odpovedal, že po odchyte psa je tento umiestnený v priestoroch dvora MsÚ, kde sa
nachádzajú dva koterce, v ktorých sú umiestnené dve búdy, je zakúpená strava pre psa. MsP dá
prostredníctvom mestského rozhlasu vyhlásiť, že sa našiel pes a príslušníci MsP musia vyčkať,
či sa im majiteľ psa neohlási. Okrem jedného prípadu sa na MsP prihlásili majitelia v priebehu
2 – 3 hodín od vyhlásenia.
Primátor doplnil informáciu náčelníka MsP a uviedol, že pokiaľ má pes známky zranenia, tak
na náklady mesta sa rieši ošetrenie u veterinára. Mesto oslovuje rôzne útulky. Napríklad
v Zbyňove nemusí mesto za umiestnenie v útulku nič platiť, ale v Považskej Bystrici musí
mesto uhradiť náklady za uloženie psa, očkovanie a stravu. Jeden takto pohodený pes stojí
potom mesto viac ako 20 €. Preto sa MsP snaží hneď vypátrať majiteľa psa. Ak sa im to však
do jedného týždňa nepodarí, tak pes je umiestnený v útulku.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu náčelníka MsP za mesiac január – február 2013.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Smieško, p.
Špánik, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, p. Albert, Mgr.
Baďura, Mgr. Augustín, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

4. Zriadenie vecného bremena
SSE, a.s. Žilina požiadala o súhlas so zriadením vecného bremena. Vecné bremeno sa
zriaďuje v prospech SSE – Distribúcie, a.s. spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí na
časti pozemku p.č. 1101/1 KNC v rozsahu dielu č. 2 o výmere 90 m2 a na pozemku 1101/16
KNC v rozsahu dielu č. 3 o výmere 2 m2 podľa GP č. 42/2012 vyhotoveného Ing. Vladimírom
Hrivíkom. Uvedené pozemky sú evidované na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec.
Mestská rada návrh zriadenia vecného bremena prerokovala a odporúča ho MZ schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. súhlasí
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so zriadením vecného bremena na liste vlastníctva č. 1500 evidovaného na Správe katastra
Žilina vlastníka Mesto Rajec v prospech Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s., Ulica
republiky 5, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí
na časti pozemku parcela č. 1101/1 KNC v rozsahu dielu č. 2 o výmere 90 m2 a na pozemku
1101/16 KNC v rozsahu dielu č. 3 o výmere 2 m2 podľa geometrického plánu č. 42/2012
vyhotoveného Ing. Vladimírom Hrivíkom dňa 10.4.2012, overeného SK Žilina dňa 27.04.2012
pod č. 562/2012 na dobu neurčitú bezodplatne. Inžinierske siete boli vybudované v rámci
stavby: “Rajec – ul. Hollého: zahustenie DTS a NNK pre OC maloobchodný a služby – 1.
etapa.“
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Smieško, p.
Špánik, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, p. Albert, Mgr.
Baďura, Mgr. Augustín, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Prenájom nehnuteľností
a) Žiadosť p. Jozefíny Kollárovej – Rajka
P. Jozefína Kollárová - RAJKA požiadala o prehodnotenie výšky nájmu z dôvodu
využívania sály aj externými dodávateľmi stravy. Finančná komisia a následne mestská rada
žiadosť prehodnotili a odporúčajú nájom znížiť. Následne mestská rada odporúča dopracovať
Smernicu o určovaní cien, postupu a podmienok pre nájom nebytových priestorov a ostatného
nehnuteľného majetku v meste Rajec a to tak, že externí dodávatelia stravy budú samostatne
spoplatnení.
Mgr. Baďura sa spýtal, či mesto bude externým dodávateľom stravy vyrubovať poplatok 100 €,
aby sa vykryl znížený nájom od p. Kollárovej.
Primátor odpovedal, že mesto nemôže externému dodávateľovi stravy za jednu akciu
vyrubovať taký vysoký poplatok. Dodal, že oddelenie výstavby a ŽP pripraví dodatok
k smernici, kde bude presne vyčíslený poplatok za spotrebu elektrickej energie. Tento poplatok
bude vyrubený externému dodávateľovi.
P. Albert sa spýtal, či doteraz externý dodávateľ neplatil žiadny poplatok. Primátor odpovedal
záporne, uviedol, že externý dodávateľ len doviezol stravu. P. Albert sa spýtal, či výška
poplatku bude externému dodávateľovi ešte len stanovená. Primátor odpovedal, že toto bude
predmetom dodatku k smernici a tento dodatok sa bude prerokovávať na najbližšom riadnom
zasadnutí MZ.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
výšku nájmu p. Jozefíne Kollárovej – Rajka na sumu 450,- €/mesačne nájom a 50,- €/použitie
kuchyne od 1.3.2013.
II. odporúča
MsÚ pripraviť dodatok k Smernici o určovaní cien, postupu a podmienok pre nájom
nebytových priestorov a ostatného nehnuteľného majetku v meste Rajec. Dodatok predložiť na
najbližšie rokovanie MZ.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Smieško, p.
Špánik, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, p. Albert, Mgr.
Baďura, Mgr. Augustín, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor v zmysle rokovacieho poriadku 15-minútovú
prestávku (od 18.05 h do 18.20 h).
Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 12 poslancov (odišiel p. Matejka).
b) Nájomné zmluvy
Odd. výstavby a ŽP predložilo na schválenie prepracovanie a zosúladenie existujúcich
Zmlúv o nájme nebytových priestorov nájomných zmlúv z dôvodu jednotnosti formy
zmluvných vzťahov. Cena nájmu je stanovená na základe Smernice o určovaní cien, postupu
a podmienok pre nájom nebytových priestorov a ostatného nehnuteľného majetku v meste
Rajec č. 42/2009. Mestská rada prerokovala tento návrh a odporúča ho MZ schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. súhlasí
s prenechaním nebytových priestorov v rozsahu úžitkovej plochy spolu o výmere 80m2,
nachádzajúce sa v dome postavenom v areáli futbalového štadiónu na ul. Hollého č. 211
v Rajci. Budova sa nachádza na parc. č. 1104/68 KNC a časť pozemku v rozsahu 152 m2 na
využitie letnej terasy na parc. č. 1104/1 KNC za nasledovných podmienok:
a/ účel : činnosť prevádzky „Bistro Dvanástka“ a predaja nápojov a občerstvenia na
priamu konzumáciu a časť pozemku na postavenie letnej terasy pre organizovanie
kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.
b/ cena nájmu: v období apríl – október 30 eur/m2/rok + zvyšovanie o mieru inflácie
v období november – marec 15 eur/m2/rok + zvyšovanie o mieru inflácie
c/ doba nájmu: 10 rokov
d/ výpovedná doba: 3 mesiace
z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 9, pís. c) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že nebytové priestory
zostávajú v nájme doterajšiemu nájomcovi, nemení sa účel využitia, ani nebytový priestor.
Z dôvodu ujednotenia nájomných zmlúv, zosúladenia s platnými právnymi predpismi
a smernicami mesta sa pôvodná Zmluva o nájme NP č. ZML 2008/69 uzatvorená dňa
28.2.2008 a Dodatok č. 1 zo dňa 6.9.2010 ukončia a následne bude uzatvorená nová Zmluva
o nájme nebytových priestorov.
II. konštatuje, že
zámer prenechania nebytových priestorov do nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta
a na webovej stránke mesta od 13.02.2013 do konania zasadnutia MZ vrátane tohto dňa.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Smieško, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

Mestské zastupiteľstvo
I. súhlasí
s prenechaním pozemku pod objektom o výmere 21,40 m2, ktorý sa nachádza na Štúrovej ulici
v Rajci na časti parc. č. 84/5 KNC za nasledovných podmienok:
a/ účel : prevádzkovanie stánku so zmrzlinou
b/ cena nájmu: 33,36 eur/m2/rok + zvyšovanie o mieru inflácie
c/ doba nájmu: neurčitú
d/ výpovedná doba: 3 mesiace
z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 9, pís. c) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že nebytové priestory
zostávajú v nájme doterajšiemu nájomcovi, nemení sa účel využitia, ani nebytový priestor.
Z dôvodu ujednotenia nájomných zmlúv, zosúladenia s platnými právnymi predpismi
a smernicami mesta sa pôvodná nájomná zmluva č. ZML 2009/9 uzatvorená dňa 7.1.2009
ukončí a následne bude uzatvorená nová Zmluva o nájme pozemku.
II. konštatuje, že
zámer prenechania nebytových priestorov do nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta
a na webovej stránke mesta od 13.02.2013 do konania zasadnutia MZ vrátane tohto dňa.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Smieško, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

Mestské zastupiteľstvo:
I. súhlasí
s prenechaním nebytových priestorov o výmere 66,39 m2 nachádzajúcich sa v objekte Orlovne
č.s. 40/8 na námestí Andreja Škrábika v Rajci na parc. č. 740 KNC do nájmu pre Vladimíra
Záňa, Kunerad č. 87, IČO 30603391 za nasledovných podmienok:
a/ účel: prevádzkovanie sklenárstva
b/ cena nájmu: 12 eur/m2/rok + zvyšovanie o mieru inflácie
c/ doba nájmu: neurčitú
d/ výpovedná doba: 3 mesiace
z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 9, pís. c) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že nebytové priestory
zostávajú v nájme doterajšiemu nájomcovi, nemení sa účel využitia, ani nebytový priestor.
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Z dôvodu ujednotenia nájomných zmlúv, zosúladenia s platnými právnymi predpismi
a smernicami mesta sa pôvodná nájomná zmluva č. ZML 2008/109 uzatvorená dňa 30.05.2008
ukončí a následne bude uzatvorená nová Zmluva o nájme nebytových priestorov.
II. konštatuje, že
zámer prenechania nebytových priestorov do nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta
a na webovej stránke mesta od 13.02.2013 do konania zasadnutia MZ vrátane tohto dňa.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Smieško, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

Mestské zastupiteľstvo:
I. súhlasí
s prenechaním nebytového priestoru o výmere 45 m2, ktorý sa nachádza v objekte Orlovne č.s.
40/8 na námestí Andreja Škrábika v Rajci, na parc. č. 740 KNC do nájmu pre Športový klub
polície Žilina, Kuzmányho 26 Žilina, IČO 00630 560 v zastúpení : Ing. Ľuboš Cesnek za
nasledovných podmienok:
a/ účel : zabezpečovania tréningovej činnosti pre deti, technická údržba pre športovú
výstroj (oprava bicyklov, mazanie lyží) a ako klubovňa pre športujúce deti a mládež
b/ cena nájmu: 12 eur/m2/rok + zvyšovanie o mieru inflácie
c/ doba nájmu: neurčitú
d/ výpovedná doba: 3 mesiace
z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 9, pís. c) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že nebytové priestory
zostávajú v nájme doterajšiemu nájomcovi, nemení sa účel využitia, ani nebytový priestor.
Z dôvodu ujednotenia nájomných zmlúv, zosúladenia s platnými právnymi predpismi
a smernicami mesta sa pôvodná nájomná zmluva č. ZML 2011/79 uzatvorená dňa 23.6.2011
ukončí a následne bude uzatvorená nová Zmluva o nájme nebytových priestorov.
II. konštatuje, že
zámer prenechania nebytových priestorov do nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta
a na webovej stránke mesta od 13.02.2013 do konania zasadnutia MZ vrátane tohto dňa.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Smieško, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0
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6. Oznámenia o zmene rozpočtu č. 17/2012, 1/2013 a 2/2013
P. Záborská, ved.finančného oddelenia predložila mestskému zastupiteľstvu oznámenia
o zmene rozpočtu č. 17/2012, 1/2013 a 2/2013. Finančná komisia a následne mestská rada tieto
oznámenia prerokovali a odporúčajú ich 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. 17/2012
2. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 1/2013
3. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 2/2013
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Smieško, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
zriadených na území mesta Rajec
P. Záborská predložila na schválenie dodatok č. 1 k VZN č. 8/2012. Finančná komisia a
následne mestská rada dodatok prerokovali a odporúčajú ho MZ na schválenie.
Mgr. Augustín sa spýtal na príspevky pre CVČ, nakoľko tabuľka ministerstva školstva uvádza,
že CVČ majú mať príspevok 160,- €.
P. Záborská odpovedala, že na odbornom školení, ktorého sa zúčastnila, bol vysvetlený presný
výpočet príspevku. Tie mestá a obce, ktoré majú príspevky zle schválené, ich budú musieť
nanovo prepočítavať a preschvaľovať.
Mgr. Augustín uviedol, že navrhovaný príspevok nepokrýva ani plat jedného zamestnanca
CVČ.
Primátor odpovedal, že nad touto situáciou sa mal zamyslieť zriaďovateľ CVČ skôr, ako zriadil
CVČ. Podľa novely zákona môžu CVČ mať len jednu dotáciu na žiaka. – nad tým mal
zriadzovateľ uvažovať predtým, ako zriadil CVČ. Systém sa zmenil od januára tohto roka.
CVČ už nemôžu poberať viacero dotácií na žiaka, môžu mať len jednu dotáciu na jedného
žiaka.
Mgr. Augustín oponoval, že napr. Žilina má schválený príspevok pre CVČ vo výške 138 €.
Primátor uviedol, že je to na schválení MZ a na finančných možnostiach mesta. Momentálne
však mesto nemá ani potrebné finančné prostriedky na navýšenie miezd o 5%, ktoré majú
učitelia prisľúbené. Je jednoduché prijať opatrenie na úrovni ministerstva alebo vlády a poslať
peniaze chaotickým spôsobom. Dotáciu dostali teraz všetky obce, aj tie, ktoré nemajú MŠ, ZŠ
ani ŠJ. Do dnešného dňa mestu nikto nevysvetlil (ani ZMOS-u to nikto nevysvetlil), ako má
mesto navýšiť sľúbených 5%. Sú obce, ktoré na CVČ nedajú ani euro. Mesto Rajec dalo CVČ
príspevok v prepočte od 10 do 11.tis. € za 10 mesiacov.
Ing. Pekara uviedol, že čo sa týka financovania CVČ, ministerstvo schválilo určitý normatív,
ktoré mesto nemôže z daných prostriedkov pokryť. Spýtal sa, či v priebehu kalendárneho roka,
ak by sa finančná situácia v rámci mesta rysovala pozitívne, je priestor na prípadné navýšenie
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dotácie. Primátor odpovedal, že teoreticky takáto možnosť existuje. Poukázal na to, že niekto
dáva za príklad Žilinu, ale je otázne, či tá Žilina naozaj dáva to, čo je schválené, či jej výpočet
je správny.
Mgr. Jonek sa spýtal, či v objeme financií, ktoré mesto dostalo, nebola určená presná výška
príspevku pre CVČ. Primátor odpovedal záporne, dodal, že táto dotácia bola v rámci celého
objemu finančných prostriedkov, ktoré ministerstvo poukázalo mestu.
P. Záborská v závere diskusie uviedla, že navrhovaných 65 € pre žiaka CVČ je presne
prepočítaných koeficientom, ktorý stanovilo ministerstvo.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Dodatok č. 1 k 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, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Smieško, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Jonek,

proti: 0

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

Po tomto hlasovaní sa primátor spýtal poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, či si uvedomujú,
že v prípade, ak by uznesenie MZ nebolo prijaté (ak by sa napr. zdržali hlasovania ďalší 4
poslanci MZ), mesto by muselo vrátiť všetky finančné prostriedky a zariadenia by nedostali ani
tie finančné prostriedky, na ktoré majú nárok zo zákona.
8. Prerokovanie a schválenie výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku žiaka Centier voľného času zriadených mimo územia mesta Rajec
Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh na schválenie finančných
prostriedkov pre CVČ. Mestská rada neodporúča podporovať centrá voľného času mimo
územia mesta Rajec. Zároveň neodporúča schváliť finančné prostriedky pre tieto CVČ.
Mestská rada sa domnieva, že ak nám chodia niekde deti do CVČ v počte 7 detí, na krúžok,
ktorý doteraz v Rajci nebol, tak na zamyslenie pre CVČ a tieto deti, nech CVČ takýto krúžok
v Rajci zriadi a tieto deti tam budú chodiť a CVČ v Rajci dostane tieto finančné prostriedky.
Primátor sa prikláňa za to, aby CVČ v Rajci zabezpečilo krúžky, ktoré žiaci navštevujú v iných
obciach alebo mestách. Ak to CVČ na území mesta nemôže a nevie poskytnúť, môže MZ
o každom jednom individuálne rokovať.
Ing. Mucha informoval, že sa jedná o príspevok pre 18 detí, ktoré navštevujú krúžky v CVČ
iných miest a obcí.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Finančné prostriedky určené na mzdy a prevádzku žiaka školského zariadenia – centra voľného
času zriadeného mimo územia mesta Rajec na rok 2013.
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Tento návrh nebol prijatý počtom hlasov:
za: 0

proti: 11
zdržal sa: 0
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, p. Smieško
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Špánik, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

9. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým
opatrením č. 3/2013
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu mesta na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 3/2013
P. Záborská predložila poslancom MZ návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
mesta Rajec na rok 2013. Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh zmeny
rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 3/2013
a odporúčajú ho MZ schváliť.
Nakoľko poslanci nemali na p. Záborskú otázky, primátor odovzdal slovo hl. kontrolórke
mesta, ktorá následne predniesla odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec RO č. 3/2013.
Počas rokovania o 19.12 h odišiel
Ing. Mucha – počet poslancov 11.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 3/2013
II. schvaľuje
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým
opatrením č. 3/2013.
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Rozpočet Mesta Rajec na rok 2013 - rozpočtové opatrenie č. 3/2013
Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia

Schválený

Schválené

Návrh

Návrh

Rozpočet na
rok 2013 v
EUR

Rozpočtové
opatrenie
č.2/2013

Zmena v
EUR

Rozpočtové
opatrenie č.
3/2013

Bežné príjmy spolu:

3 250 318

3 250 318

162 898

3 413 216

Bežné výdavky spolu:

3 232 198

3 232 198

26 887

3 259 085

18 120

18 120

136 011

154 131

Kapitálové príjmy spolu:

280 277

280 277

0

280 277

Kapitálové výdavky spolu:

390 230

390 230

0

390 230

-109 953

-109 953

0

-109 953

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):

3 530 595

3 530 595

162 898

3 693 493

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):

3 622 428

3 622 428

26 887

3 649 315

-91 833

-91 833

136 011

44 178

Príjmy

517 361

517 361

9 179

526 540

Výdavky

404 793

404 793

0

404 793

Schodok/prebytok

112 568

112 568

9 179

121 747

20 735

20 735

145 190

165 925

Prebytok
bežného rozpočtu:

Schodok/prebytok
kapitálového rozpočtu:

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

Výsledok hospodárenia

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr.
Hanus,
Mgr.
Jakubesová, Mgr. Šupka, p.
Smieško, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Baďura, p. Albert, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0
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10. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok 2013 rozpočtovým
opatrením č. 4/2013
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu DV na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 4/2013
P. Záborská predniesla poslancom MZ návrh zmeny rozpočtu DV. Finančná komisia a
následne mestská rada prerokovali návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok
2013 rozpočtovým opatrením č. 4/2013 a odporúčajú ho MZ schváliť.
Počas rokovania o 19.16 h prišiel
Ing. Mucha – počet poslancov 12.
Hlavná kontrolórka mesta predniesla poslancom odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu
a programového rozpočtu DV na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 4/2013.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
DV na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 4/2013
II. schvaľuje
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok 2013 rozpočtovým opatrením č.
4/2013.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Smieško, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

11. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 – Požiarny poriadok mesta
VZN č. 1/2009 – Požiarny poriadok mesta Rajec bol schválený MZ v Rajci dňa
26.3.2009 uznesením č. 40/2009. Vzhľadom k tomu, že čl. 4 tohto VZN obsahuje niektoré
neaktuálne telefónne čísla, je potrebné schváliť Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 s aktuálnymi
telefónnymi číslami. Finančná komisia a následne mestská rada návrh dodatku č. 1 k VZN č.
1/2009 prerokovali a odporúčajú ho MZ na schválenie. Zároveň mestská rada odporúča
vypracovať úplné znenie VZN č. 1/2009 a distribuovať ho do všetkých prevádzok v meste
Rajec.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 – Požiarny poriadok mesta Rajec .
II. odporúča
MsÚ pripraviť úplné znenie VZN č. 1/2009 a následne ho distribuovať do všetkých prevádzok
v meste Rajec.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Smieško, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

12. Plat primátora
V zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest je potrebné raz ročne prerokovať plat primátora. Podľa § 3 ods. 1 tohto
zákona patrí primátorovi mesta plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona. Podľa § 4 ods. 2 zákona
môže MZ plat primátora vypočítaný podľa § 3 ods. 1 zákona zvýšiť až o 70%. Mestská rada
prerokovala plat primátora a na návrh primátora odporúča MZ schváliť tento plat na úrovni
roku 2012.
P. Albert navrhol, aby sa vzhľadom na šetrenie financií na každej úrovni poslanci zamysleli, či
by nebolo dobré šetriť aj na tejto úrovni. Finančné otázky je citlivá vec, ale ako príklad uviedol
plat primátora Žiliny, ktorý je schválený vo výške 2560 € a Žilina má ďaleko viacej
obyvateľov.
Primátor odpovedal, že primátor Žiliny má plat ako primátor, plat vo VÚC a plat poslanca NR
SR. Možno je na MsÚ len niekoľko dní v mesiaci.
P. Albert uviedol, že v meste Rajec sú malé príležitosti uplatnenia, u živnostníkov je to boj
o prežitie. Je to citlivá otázka, pretože na jednej strane tu majú ľudia ukrutné starosti, tak si
myslí, že na plat primátora sa treba pozrieť z nejakého uhla.
Primátor vyzval p. Alberta, aby teda predniesol svoj návrh na uznesenie a nechodil okolo
horúcej kaše.
Albert odpovedal, že on počkám na diskusiu a nemusí hneď dávať návrh na uznesenie. Je
potrebné šetriť na každej úrovni.
Primátor poukázal na to, že p. Albert nepredkladá poslancom objektívne informácie. Na to p.
Albert uviedol, že nie je žiadny život v meste Rajec, pretože neprichádza prílev kapitálu.
Financie sa týkajú každého z občanov.
Mgr. Jonek navrhol plat primátora mesta vo výške 1880,-€ s účinnosťou od 1.3.2013.
Primátor sa spýtal, či má niekto z poslancov ďalší protinávrh.
P. Albert navrhoval znížiť doterajší plat primátora o 10%. P. Uríková, ved.odd.správneho
upozornila p. Alberta, že je potrebné uviesť presnú sumu platu primátora.
P. Albert teda navrhol plat primátora vo výške 2500,- €.
Primátor dal teda hlasovať najskôr o protinávrhu p. Alberta, ktorý znel:
Mestké zastupiteľstvo
I. schvaľuje
plat primátora mesta Rajec vo výške 2500,- € s účinnosťou od 1.3.2013.
Tento protinávrh nebol prijatý počtom hlasov:
za: 2

proti: 4

zdržal sa: 6
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Potom dal primátor hlasovať o prvom protinávrhu predloženým Mgr. Jonekom, ktorý znel:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
plat primátora mesta Rajec vo výške 1880,- € s účinnosťou od 1.3.2013.
Tento protinávrh nebol prijatý počtom hlasov:
za: 3

proti: 3

zdržal sa: 6

Nakoniec dal primátor hlasovať o pôvodnom návrhu na uznesenie v znení:
Mestké zastupiteľstvo
I. schvaľuje
plat primátora mesta Rajec vo výške 2851,- € s účinnosťou od 1.3.2013.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti:
zdržal sa: 1
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, p. Albert, Mgr. Augustín, Mgr. Baďura
Mgr.
Jakubesová,
Mgr. Mgr. Jonek
Šupka, p. Smieško, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
13. Termíny rozborov
V zmysle zákona č. 431/2004 Z.z. v platnom znení je potrebné vykonať rozbory
hospodárenia v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta za rok 2012. Taktiež je
potrebné určiť členov komisií pre rozbory hospodárenia v RO a PO z radov poslancov.
Mestská rada odporúča nasledovné termíny rozborov:
MsKS – 12.3.2013 o 15.00 h
DV – 12.3.2013 o 16.00 h
ZŠ – 13.3.2013 o 15.00 h
ZUŠ – 13.3.2013 o 16.00 h
Poslanci v diskusii doplnili zloženie komisií pre rozbory, a tak primátor predniesol návrh na
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
termíny rozborov v PO a RO a zloženie komisií na rozbory v PO a RO nasledovne:
MsKS – 12.3.2013 o 15.00 h
V zložení: primátor, ved.fin.odd., hl. kontrolórka, Mgr. Šupka, Mgr. Baďura, p. Špánik
Domov vďaky – 12.3.2013 o 16.00 h
V zložení: primátor, ved.fin.odd., hl. kontrolórka, Mgr. Jonek, Mgr. Hanus, Ing. Pekara, p.
Smieško
ZŠ – 13.3.2013 o 15.00 h
V zložení: primátor, ved.fin.odd., hl. kontrolórka, Mgr. Jakubesová, Ing. Pekara
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ZUŠ – 13.3.2013 o 16.00 h
V zložení: primátor, ved.fin.odd., hl. kontrolórka, Ing. Blažeková, p. Albert, Mgr. Augustín
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Smieško, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

14. Termíny riadnych zasadnutí MZ
Mestská rada prerokovala návrh termínov riadnych zasadnutí MZ a odporúča ich MZ schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
termíny riadnych zasadnutí MZ pre rok 2013 nasledovne:
23.5.2013
15.8.2013
24.10.2013
12.12.2013
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Smieško, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

15. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta za rok 2012
Hlavná kontrolórka mesta predniesla Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta
za rok 2012.
Mestské zastupiteľstvo
I. konštatuje, že
1. Mestskému zastupiteľstvu bola predložená Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky
mesta Rajec za rok 2012 a poslanci mestského zastupiteľstva boli podrobne
oboznámení s kontrolnou činnosťou hlavnej kontrolórky mesta v roku 2012,
2. hlavná kontrolórka mesta splnila všetky povinnosti a úlohy vyplývajúce zo schválených
plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2012.
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II. berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta za rok 2012.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Smieško, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

16. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta za obdobie
december 2012 – február 2013
Hlavná kontrolórka mesta predniesla Správu o výsledku uskutočnených kontrol za
obdobie december 2012 – február 2013.
Primátor doplnil informácie hl. kontrolórky ohľadom p. Čandu. Vzhľadom k tomu, že do
dnešného dňa p. Čanda neuhradil všetky podlžnosti voči mestu, mesto si uplatnilo záložné
právo na jeho majetok, ktorý ešte založený nemal. Ak sa MZ rozhodne dať do dražby jeho
nehnuteľnosti, ktoré mesto obstavilo záložným právom, mesto toto vykoná. Primátor navrhol,
že v prípade, ak do pol roka p. Čanda uhradí všetky svoje finančné záväzky voči mestu, mesto
záložné právo na majetok uvoľní. V opačnom prípade by mesto pristúpilo k dražbe.
P. Smieško sa spýtal, akú výšku finančných prostriedkov dlhuje p. Čanda mestu. Primátor
odpovedal, že sa jedná o cca 15.tis. €.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta za obdobie december 2012 –
február 2013.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Smieško, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Baďura, p. Albert, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

17. Správa o cezhraničnej spolupráci mesta Rajec
Primátor informoval poslancov o cezhraničnej spolupráci mesta. Následne odovzdal
slovo p. Tordovej, poverenej vedením MsKS, ktorá podrobnejšie informovala o tejto
spolupráci a o podaných projektoch. P. Tordová taktiež informovala o činnosti OO CR Rajecká
dolina.
Počas rokovania o 20.22 h prišiel p.
Matejka – počet poslancov 13.
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Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu o cezhraničnej spolupráci mesta Rajec prednesenú p. Annou Tordovou, poverenou
vedením MsKS Rajec.
Správu o OO CR Rajecká dolina
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Smieško, p.
Špánik, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

18. Interpelácie
Mgr. Jonek sa spýtal, či mesto zašle poslancom tlačivá na majetkové priznania za rok
2012. Prednosta, Mgr. Pauko odpovedal, že tieto tlačivá budú poslancom zaslané mailom.
Mgr. Jonek sa ďalej spýtal, v akom štádiu je prerobenie priestorov klubu dôchodcov.
Primátor odpovedal, že v piatok, 22.2.2013 bolo otváranie obálok. Celý proces bol vykonaný v
zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Prišlo 18 ponúk, komisia pracuje na ich vyhodnotení.
Mgr. Jonek sa spýtal, či by sa nedali kopy odhrnutého snehu na námestí vytvarovať tak,
aby si ho mohli deti užiť ešte viac.
Primátor odpovedal, že tieto kopy sa nedajú vyformovať, je tam potreba iného mechanického
prostriedku. Ak poslanci rozhodnú, že na tento účel sa na niekoľko hodín vyčlení nakladač,
ktorý je potrebné zaplatiť, mesto toto zrealizuje.
P. Albert upozornil na to, že zamestnanosť v meste je dosť kritická a ide to k horšiemu.
Či by sa poslanci nemali týmto zaoberať a porozmýšľať, či by na každom zasadnutí MZ nemali
poslanci riešiť otázku zamestnanosti – prílev nových podnikateľov a pod. Situácia je taká, že
práce v meste nie je, ľudia odchádzajú preč z mesta – je to dosť citlivá otázka a poslanci by
mali mať nejakú diskusiu – dať si jeden blok a venovať sa tejto téme. Možno časom niečo
vymyslia. Ako príklad zhoršenia zamestnanosti uviedol Vinutu Rajec, ktorá tiež ide teraz
prepúšťať 9 ľudí. Zároveň poukázal na to, že mesto nemá žiadneho veľkého zamestnávateľa.
Primátor uviedol, že vláda SR vytvára podmienky zamestnanosti alebo investičných stimulov.
Mesto napríklad rokuje s priemyselnou komorou ohľadom voľného areálu ZIPP-u, rokuje
s potenciálnymi záujemcami, realitnými kanceláriami, u ktorých hľadajú podnikateľské
subjekty objekty. Rokovania sú dlhodobé. Iné rokovania sú, keď je hospodársky rast, iné, keď
je hospodársky rast minimálny, resp. keď hrozí nejaká recesia. Mesto nemôže len tak prísť do
podnikateľského subjektu a diktovať mu, aká má byť zamestnanosť. Všetkým podnikateľským
subjektom, či už je to napr. Kofola, Vinuta, Dolkam, všetkým podnikateľským subjektom,
ktorí pôsobia a snažia sa fungovať, im mesto vychádza v ústrety tak, ako sa len dá. Zároveň
však mesto nemôže robiť medzi nimi rozdiely napr. v platení daní a pod. V meste sa vytvárajú
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podmienky na to, aby sem prišiel nejaký investor. Taktiež vďaka mestu je tu Tesco, Kik, nie je
tam síce veľký zárobok, ale pracovná sila tam našla uplatnenie.
Mgr. Baďura apeloval na riaditeľku DV, či by vedela povedať za dva mesiace svoje
postrehy.
Primátor navrhol, aby sa toto riešilo v bode diskusia, nakoľko teraz sa prednášajú interpelácie
poslancov.
Mgr. Baďura sa spýtal, prečo nie je rokovací poriadok zverejnený na webovej stránke
mesta. Zasadnutie MZ je verejné, rokovací poriadok by sa mal zverejniť.
Prednosta odpovedal, že rokovací poriadok je vnútorná smernica mestského zastupiteľstva,
upravuje len niektoré state zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesto nie je povinné
ho zverejniť.
Primátor dodal, že občania majú právo prísť na rokovanie MZ a môže im byť udelené slovo.
Mgr. Baďura uviedol, že podľa rokovacieho poriadku by overovatelia mali overiť
zápisnicu do 5 pracovných dní po skončení zasadnutia MZ.
P. Uríková, ved.odd.správneho vysvetlila, že toto je v rokovacom poriadku nad rámec zákona,
lehota uvádzaná v zákone je len na zverejnenie uznesení, a to do 5 pracovných dní od
skončenia zasadnutia MZ. Taktiež je lehota na zverejnenie dochádzky poslancov z daného
zasadnutia MZ, a to do 3 kalendárnych dní od skončenia zasadnutia MZ. Je potrebné
novelizovať rokovací poriadok a upraviť ho v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
Mgr. Baďura sa spýtal, čo urobilo mesto ohľadom využitia alebo odpredaja športovej
haly za posledné obdobie, okrem zverejnenia inzerátu.
Primátor odpovedal, že mesto od zverejnenia inzerátu nič iné neurobilo. Ak majú poslanci
nejaký nápad, treba ho povedať. V minulosti primátor poslancov informoval, že mesto čaká na
zverejnenie výziev. Žiadny iný návrh okrem toho, že je to zverejnené za účelom predaja, resp.
prenájmu alebo iného využitia primátor nemá.
Mgr. Baďura mal ďalej pripomienky k prenájmu automobilu BMW. Spýtal sa na iné
využitie automobilu okrem služobných účelov, nakoľko v roku 2007 mala byť vypracovaná
smernica na jeho iné využitie. Primátor odpovedal, že smernica je vypracovaná, primátor
využíva BMW aj na osobné účely a v zmysle danej smernice za každý odjazdený km na
osobné účely je primátorovi vyhotovená faktúra, ktorú primátor uhradí. Ale sú aj situácie, kedy
automobil BMW využívajú pracovníci mesta, kedy sa potrebujú dostaviť napr. na školenie do
Martina. Mesto ho využíva na účely, aké uzná za vhodné.
Mgr. Baďura poukázal na to, že za používanie tohto automobilu sa platí prenájom vo výške
4870 €/ročne. Spýtal sa primátora, či v rámci šetrenia financií by sa nemohlo k tomuto autu
pristúpiť inak, pretože toto auto nikdy nebude patriť mestu ani po skončení prenájmu.
Navrhol, aby mesto zakúpilo nové auto na lízing. Financie by sa mohli použiť z neplánovaného
predaja pozemku CS PS Rajec, ktorý uhradil 12800 €. Keby sa z týchto peňazí zobrala určitá
čiastka na akontáciu, zvyšok by sa mohol splatiť lízingom.
Primátor uviedol, že nikto sa nebráni tomu, aby sa zakúpilo nové auto na lízing. O tomto sa
diskutovalo už pri prijímaní rozpočtu mesta na rok 2013. Je však potrebné nájsť v rozpočte
finančné prostriedky. Dodal, že pri najbližšom návrhu zmeny rozpočtu navrhne zakúpenie
nového automobilu formou lízingu.
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Mgr. Baďura uviedol, že sa musí opätovne vrátiť k poslednému mimoriadnemu
zasadnutiu MZ (17.12.2012). On sám vtedy odišiel z rokovania, ale nie na protest toho, aké
mená boli navrhnuté, ale na protest toho, že vymenoval tri body rokovacieho poriadku, kde
došlo k porušeniu zákona. Keďže rokovací poriadok bol schválený podľa zákona č. 369/1990 –
v rokovacích bodoch sú určité veci, ktoré majú obsahovať návrhy programu rokovania.
Vymenoval tam tri body porušenia, napriek tomu sa tieto nedostali do zápisnice. Nebolo to tam
uvedené, aj keď tam boli uvedené iné paragrafy, ktoré povedal primátor.
Bol by rád, aby sa body, ktoré dá písomne, dostali do zápisnice.
Následne začal citovať články rokovacieho poriadku, ktoré boli podľa Mgr. Baďuru porušené.
Uviedol, že na mimoriadnom zasadnutí MZ informoval poslancov o tom, ktoré body
rokovacieho poriadku porušil primátor mesta.
Primátor odpovedal, že neporušil žiadny článok rokovacieho poriadku.
Podľa Mgr. Baďuru má byť mimoriadne rokovanie zvolané len pri mimoriadnych udalostiach
(živelné pohromy a pod.). Bol dostatok času, aby boli spomenuté body prerokované na
riadnom zasadnutí MZ.
Primátor uviedol, že podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je na primátorovi
mesta, koho navrhne na menovanie za riaditeľov organizácií. Do 16.00 hodiny mohol primátor
predložiť aj iný návrh na uznesenie, aký mu odporučila komisia.
Mgr. Baďura na to povedal, že primátor dal návrh na uznesenie až po schválení programu.
Primátor odpovedal, že taký je zákonný postup – najskôr musí byť schválený program a až
potom sa môže o jednotlivých bodoch programu rokovať.
Mgr. Baďura preberal postup rokovania zo 17.12.2012 aj s jedným žilinským poslancom –
tento vraj dal Mgr. Baďurovi mi za pravdu, že jednoznačne došlo k porušeniu zákona.
Podľa Mgr. Joneka nebol vôbec problém, aby poslanci dopredu poznali mená navrhovaných
riaditeľov.
Ing. Pekara sa pýtal v súvislosti s plnením uznesení, či by MsÚ mohol pripraviť
dodatok k smernici ohľadom výberového konania riaditeľov organizácií mesta a predložiť
tento dodatok na májové zasadnutie MZ.
Primátor navrhol, aby sa k tejto interpelácii prijalo uznesenie.
P. Albert mal otázku na stavebný úrad, či by sa nenašlo vhodné miesto pozemkov pod garáže
na sídlisku Juh.
Bc. Tomčíková, ved.odd. výstavby a ŽP odpovedala, že pozemky, ktoré patria mestu, sa dali
zapísať, čaká sa na rozhodnutie stavebnej komisie. Pozemky okolo rieky sa dajú vysporiadať,
ale je potrebné počkať, čo bude pre ľudí najvhodnejšie.
P. Alberta sa pýtali majitelia garáží, resp. tí, čo ich majú v nájme, či by sa pozemok pod
garážou nedal odpredať. Ale vraj tam má mesto nejaký zámer.
Bc. Tomčíková odpovedala, že tieto pozemky boli zamerané, treba však dať do poriadku
vlastnícke vzťahy k týmto pozemkom.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. odporúča
Mestskej rade pripraviť dodatok č. 1 k Smernici č. 2/2012o postupe pri realizácii výberových
konaní na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
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a náčelníka Mestskej polície v Rajci a pripraviť podmienky výberového konania na májové
zasadnutie MZ.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Smieško, p.
Špánik, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

19. Diskusia
Mgr. Hodasová, riaditeľka DV Rajec, informovala o činnosti vo funkcii riaditeľky DV
za prvé dva mesiace. Od začiatku robila kontrolu dodávateľských firiem, či už potravín,
všetkých zdravotníckych potrieb, všetkých služieb, ktoré sa dodávajú do DV.
Ďalej informovala poslancov o jej pláne, a to je zriadenie denného stacionáru. O tomto bude
informovať občanov mesta prostredníctvom mesačníka Rajčan. Pre mesto Rajec by to bolo
prínosom a myslí si, že možno ani netreba čakať z dôvodu, že finančné prostriedky na túto
činnosť môžu byť DV pridelené len do konca augusta. V pondelok bude podaná žiadosť na
RÚVZ, aby sa vyjadrili k možnosti denného stacionáru.
V diskusii vystúpil aj p. Smieško, ktorému nedalo nereagovať na situáciu, ktorá sa
udiala na mimoriadnom zasadnutí MZ, kedy poslanci mali schvaľovať nových riaditeľov
organizácií. Chcel 4 poslancom, ktorí opustili rokovaciu miestnosť (Mgr. Baďura, Mgr. Jonek,
Mgr. Augustín a p. Albert) „poďakovať“ za zinscenované divadlo pred verejnosťou. Verejnosť,
ktorá sa zúčastnila mimoriadneho rokovania MZ, si mohla pomyslieť, že poslanci, ktorí zostali
v rokovacej miestnosti boli tí, ktorí chcú zruinovať DV a tí, ktorí opustili rokovanie, sú tí
mecenáši, ktorí chcú DV len to najlepšie. Bohužiaľ, zúčastnená verejnosť do celej situácie
nevidí, p. Smieško sa za odídených poslancov hanbil. Podľa p. Smiešku bola celá situácia
„niečo otrasné,“ pretože štyria poslanci zbabelo odišli a ešte predtým ostatným poslancom
povedali, čo všetko a aké zákony zostávajúci poslanci porušili. Aj hl. kontrolórka povedala, že
žiadny zákon porušený nebol. Zámer odídených poslancov bol podľa p. Smiešku jednoznačný
– zosadiť z funkcie p. Tordovú a udržať vo funkcii p. Jasenovcovú. Žiadny iný zámer v tom
nebol. Ale celá situácia sa aj tak nakoniec zvrtla proti odídeným poslancom, pretože výberová
komisia síce odporučila p. Tordovú do funkcie riaditeľky MsKS, ale zostávajúci poslanci ju aj
tak neschválili. Tiež boli zo strany verejnosti povedané, že po nástupe novej riaditeľky budú
ľudia v DV jesť len suchú stravu. Nestalo sa tak.
P. Smieško vyjadril obavy, že v budúcnosti sa podobná situácia bude zase opakovať, nakoľko
v minulosti k takýmto situáciám, ako je odchod poslancov z rokovacej miestnosti, dochádzalo
často.
V závere svojho diskusného príspevku p. Smieško uviedol, že každý má za povinnosť povedať
si svoj názor, ale poslanci, ktorí odišli počas rokovania dňa 17.12.2012 vnucovali ostatným
poslancom názor svoj.
Mgr. Jonek uviedol, že nikto z poslancov MZ nechcel povedať, koho komisia vybrala
a ktorého kandidáta navrhne primátor na riaditeľa organizácie.
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P. Albert uviedol, že on bol zvolený ako nezávislý poslanec a má svoj názor, ktorý si povie pri
každej svojej veci – nebude ovplyvnený ani zľava ani sprava. Nejde ani s väčšinou ani
s menšinou a nepotrebuje žiadny diktát zo žiadnej strany.
Primátor na to povedal, že p. Albert nie je nezávislým poslancom, pretože má s DV úzke
prepojenie. Verejne p. Albert prezentoval, že obhajuje záujmy DV, preto nemôže tvrdiť, že je
nezávislý poslanec. Nemôže byť nezávislý vo veci DV, pretože tu má p. Albert stret záujmov.
Spýtal sa p. Alberta, či by znovu navrhoval odmeny Mgr. Jasenovcovej aj po informáciách,
ktoré odzneli na dnešnom rokovaní MZ (v bode 2. Informácia o DV).
Mgr. Baďura citoval zo zápisnice z mimoriadneho zasadnutia MZ 17.12.2012.
Primátor sa spýtal Mgr. Baďuru, prečo odišiel z rokovacej miestnosti na tomto mimoriadnom
zasadnutí MZ. Mgr. Baďura odpovedal, že len využil jedno zo svojich práv. Odišiel. Primátor
mu vtedy povedal, že má na to právo. A čo sa týka príspevku p. Smiešku, tento sa zúčastnil
v roku 2012 4-krát riadneho zasadnutia MZ. Nebol ani na výberovom konaní, ale všetko mu
bolo hneď jasné. Hlasovanie bolo podľa Mgr. Baďuru svojím spôsobom pripravené a poslanci
nemusia veriť primátorovi všetko, čo povedal.
Primátor poukázal na to, že Mgr. Baďurovi asi nestačia všetky preukázateľné fakty ohľadom
situácie v DV.
Mgr. Baďura sa spýtal, či idú poslanci hovoriť o všetkom. Na to reagoval Mgr. Hanus, ktorý
uviedol, že Mgr. Baďura dobre vedel, koho chce primátor navrhnúť na funkciu riaditeľky DV.
Mgr. Baďura odpovedal, že toto vedel, ale nie oficiálne. Mgr. Hanus poukázal na to, že Mgr.
Baďura túto informáciu vedel neoficiálne. Podľa Mgr. Baďuru nebolo v internom materiáli
navrhnuté uznesenie, preto sa niektorým poslancom zdalo, že bol porušený rokovací poriadok.
Mgr. Hanus uviedol, že ho mrzí, do akého štádia sa dostalo toto MZ. Každý z poslancov
kandidoval preto, aby mohol pomôcť mestu, ľuďom v meste a pod. Keď Mgr. Hanus kedysi
počul o tom, čo sa na zasadnutiach MZ dialo v minulosti, nechcel tomu veriť a nikdy by si
nemyslel, že aj on sám bude súčasťou niečoho takého. A zrazu z fungovania MZ sa tu robí
politika – sú tu dva tábory – smeruje to k tomu. Mgr. Hanus nie je nikým ovplyvňovaný, nie je
pod nátlakom. Zároveň je presvedčený, že aj keď by sa pre mesto kúpilo nové auto, tak tí
poslanci, ktorí „vykrikujú“, že primátor má BMW a požadujú radšej kúpu nového auta ako
prenájom BMW, tak v budúcnosti budú „kričať“ a poukazovať na to, že mesto si kúpilo nové
auto aj keď treba šetriť.
S rozhodnutím, ktoré prijal ohľadom DV, je spokojný. Ak iných poslancov viac oslovila Mgr.
Jasenovcová, je to ich názor, ktorý im nikto neberie, preto požaduje, aby ani im ostatní
poslanci svoj názor nebrali.
P. Tordová poprosila Mgr. Šupku, predsedu KŠKŠ, aby oboznámil poslancov so
závermi komisie.
Mgr. Šupka informoval poslancov, že KŠKŠ chce zaviesť v Rajci takú tradíciu, aby mesto
každý rok vyhlásilo osobnosti Rajca a do tejto ankety by sa zapojili občania mesta. Komisia
chce vytvoriť akúsi tradíciu, vybrať žijúce osobnosti, všimnúť si ich úsilie, ich zásluhy. Je
potrebné skúsiť to pomocou obyvateľov, tento projekt by sa prezentoval na internetovej stránke
mesta. Je však potrebné presne stanoviť pravidlá.
20. Rôzne
a) Informácia o výsledku obchodno-verejnej súťaže
Primátor informoval poslancov, že v súlade s uznesením MZ č. 105/2012 z 15.11.2012,
ktorým boli schválené podmienky obchodnej verejnej súťaže, sa podmienky zverejnili
oznamom v Žilinskom večerníku z 27.11.2012, na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
v termíne od 26.11.2012 do 11.01.2013. Dňa 10.01.2013 do 10.00 hod. neboli do podateľne
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MsÚ doručené žiadne obálky so súťažnými návrhmi. Preto komisia pre otváranie a hodnotenie
podaných súťažných návrhov konštatovala, že súťaž skončila bez výberu.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
výsledok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na
uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva domu č.s. 37 a ním zastavaného pozemku
703/2 KNC – zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2 a pozemku parcela 703/5 KNC –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 995 m2 v k.ú. Rajec, ktorá skončila bez výberu,
nakoľko do súťaže nebol doručený žiadny súťažný návrh.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Smieško, p.
Špánik, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

b) Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu na používanie motorových vozidiel na
osobitný účel
P. Záborská predložila poslancom MZ návrh dodatku č 1 k vnútornému predpisu na
používanie motorových vozidiel na osobitný účel.
Vnútorný predpis na používanie motorových vozidiel je účinný od 1.2.2007, tento predpis
nerieši používanie motorových vozidiel mesta Rajec na účely poskytovania prepravy pre
potreby rozpočtových a príspevkových organizácií.
Dodatok k smernici rieši spôsob vyúčtovania nákladov na základe objednávky. Náklady sú
vypracované na základe výpočtu zodpovedného pracovníka za dopravu podľa skutočnej
spotreby počas prepravy stravného za mesiac január 2013. Do nákladov bola započítaná aj
mzda a odvody pracovníka vykonávajúceho prepravu a amortizácia.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu na používanie motorových vozidiel na osobitný účel.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Smieško, p.
Špánik, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura, p.
Albert, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0
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V závere rokovania Mgr. Baďura písomne predložil zoznam podľa neho porušených bodov
rokovacieho poriadku na mimoriadnom zasadnutí MZ dňa 17.12.2012, ktorý tvorí prílohu tejto
zápisnice.

Týmto bodom bol prerokovaný program riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Primátor poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 21.40 h ukončil.

Ing. Ján R y b á r i k
primátor mesta

Mgr. Peter H a n u s
zástupca primátora mesta

Mgr. Jozef P a u k o
prednosta MsÚ Rajec
Overovatelia: Stanislav Albert
Jaroslav Smieško
Zapisovateľka: Alena Uríková
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