Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 20.01.2011
Prítomní: 13
Neprítomní: 0
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta, Ing. Ján Rybárik.
V úvode rokovania predniesol primátor nasledovný návrh programu:
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Voľba členov komisií pri MZ, členov rady školy a členov dozornej rady
3. Určenie poslancov pre obrady pred orgánom štátu a občianske obrady
4. Informácia o rozpočte na rok 2011
5. Použitie rezervného fondu, zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
rozpočtovým opatrením č. 1/2011, stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011
6. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta
7. Návrh na zmenu územného plánu mesta
8. Prenájom nehnuteľností
9. Interpelácie
10. Diskusia
11. Rôzne
a) Parkovacie karty
b) Termíny riadnych zasadnutí MZ
c) Určenie termínov rozborov hospodárenia a členov komisií pre rozbory hospodárenia
v PO a RO
Primátor sa spýtal, či má niekto iný návrh programu. O slovo sa prihlásila PaedDr. Stehlíková.
Uviedla, že predtým, ako sa bude hlasovať o programe, by chcela povedať, že sa ústne vzdáva
poslaneckého mandátu do zápisnice. Dôvody vzdania sa poslaneckého mandátu chce mať
uvedené v zápisnici.
O ústnom vzdaní sa poslaneckého mandátu PaedDr. Marty Stehlíkovej je v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení spísaná samostatná zápisnica,
ktorá je uložená na Mestskom úrade v Rajci.
Po prednesení ústneho vzdania sa poslaneckého mandátu a uvedení dôvodov vzdania
sa, PaedDr. Stehlíková vstala a opustila rokovaciu miestnosť. V rokovacej miestnosti sa po
odchode PaedDr. Stehlíkovej nachádzalo 12 poslancov.
Následne primátor určil overovateľov zápisnice a zapisovateľku. Za overovateľov
zápisnice primátor určil Ing. Petra Pekaru a Mgr. Michala Šupku.
Za zapisovateľku primátor určil Alenu Uríkovú.
Primátor opätovne predniesol program zasadnutia tak, ako bolo uvedené v pozvánke na
rokovanie mestského zastupiteľstva.
Mgr. Róbert Augustín požiadal zaradiť do programu bod: Informácia učiteliek MŠ, ul.
Obr. mieru, Rajec vzhľadom k tomu, že na zasadnutie MZ prišli učiteľky MŠ požadujúce
prerokovať ich požiadavky.
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Primátor teda navrhol, aby bod predložený Mgr. Augustínom bol pod číslom 2 a následne sa
zmení číslovanie ostatných bodov.
Mgr. Baďura požiadal doplniť do bodu Rôzne: d) Vypracovanie dodatku k zimnej údržbe ciest
a e) Opätovné zloženie mestskej rady - doplnenie plánu údržby mesta. Taktiež požiadal
o opätovné prerokovanie zloženia MR.
Následne dal primátor mesta hlasovať o návrhu nového programu:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia učiteliek MŠ, ul. Obr. mieru o situácii v MŠ.
3. Voľba členov komisií pri MZ, členov rady školy a členov dozornej rady
4. Určenie poslancov pre obrady pred orgánom štátu a občianske obrady
5. Informácia o rozpočte na rok 2011
6. Použitie rezervného fondu, zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
rozpočtovým opatrením č. 1/2011, stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011
7. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta
8. Návrh na zmenu územného plánu mesta
9. Prenájom nehnuteľností
10. Interpelácie
11. Diskusia
12. Rôzne
a) Parkovacie karty
b) Termíny riadnych zasadnutí MZ
c) Určenie termínov rozborov hospodárenia a členov komisií pre rozbory hospodárenia
v PO a RO
d) Doplnenie zimnej údržby
e) Zloženie mestskej rady
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, MUDr. Rybárik, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Schválené uznesenia:
1/2011 – kontrola plnenia uznesení
2/2011 – informácia učiteliek MŠ
3/2011 – voľba členov do KOVP
4/2011 – voľba členov do komisie soc.-zdravotnej
5/2011 – voľba členov do KŠKŠ
6/2011 – voľba členov do fin.komisie
7/2011 – voľba členov do komisie výstavby a ŽP
8/2011 – tajná voľba ostatných členov komisií
9/2011 – voľba členov do rady školy
10/2011 – voľba poslancov do dozornej rady Bineko, s.r.o.
11/2011 – určenie poslancov na vykonávanie obradov
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12/2011 – informácia o rozpočte
13/2011 – použitie rezervného fondu
14/2011 – správa o výsledku uskutočnených kontrol
15/2011 – návrh zmeny územného plánu mesta
16/2011 – prenájom kuchyne a jedálne – KD Rajec
17/2011 – dlhodobý prenájom pre LRC a partner, s.r.o.
18/2011 – parkovacie karty
19/2011 – termíny riadnych zasadnutí MZ
20/2011 – termíny rozborov hospodárenia
21/2011 – zimná údržba – odhrnutie cesty k záhradkárskej osade
22/2011 – informácia o zložení MR
Rokovanie:
1. Kontrola plnenia uznesení
Hlavná kontrolórka mesta informovala poslancov o kontrole plnenia uznesení.
K uzneseniu č. 113/2010 primátor uviedol, že sa jedná sa o predaj práčovne. Bol záujemca,
MZ vyhlásilo verejno-obchodnú súťaž, v ktorej boli stanovené podmienky odpredaja v zmysle
zákona. Jediný záujemca po všetkých krokoch od kúpy práčovne odstúpil. Vyvstala otázka,
keďže ďalší záujemcovia nie sú, a tá vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže stojí určité finančné
prostriedky, či má význam opakovať túto verejnú súťaž, zverejniť nanovo odpredaj práčovne
alebo toto uznesenie zrušiť.
Bc. Tomčíková, ved. odd. výstavby navrhla, že v prípade záujemcu o kúpu práčovne, sa súťaž
môže nanovo vyhlásiť. Znalecký posudok vypracovaný na danú nehnuteľnosť má platnosť len
určitú dobu, potom sa musí dať spracovať nanovo. Je na zváženie, či by nebolo lepšie zrušiť
uznesenie a nechal by sa len voľný oznam na internetovej stránke mesta, prípadne na tabuli
mesta, že je na predaj práčovňa a záujemcovia sa môžu informovať na MsÚ. Ak niekto prejaví
záujem, verejno-obchodná súťaž sa nanovo vyhlási.
K uzneseniu č. 131/2010 – odpredaj pozemkov p. Jasenovcovej a p. Novanskému ved.
odd. výstavby uviedla, že daní záujemcovia odstúpili od svojej žiadosti. Je preto potrebné toto
uznesenie zrušiť.
K uzneseniu č. 125/2008 - vytvorenie mestskej časti Rajec-Charubina podala bližšie
informácie p. Uríková. Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh
na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. ruší
uznesenie č. 113/2010 – odpredaj práčovne z 21.10.2010 v časti II.
II. ukladá
MsÚ zverejniť na úradnej tabuli mesta oznam o voľnom majetku mesta – práčovne –
postavenej na p.č. 718 KNC Rajec o výmere 100 m2.
III. ruší
uznesenie č. 131/2010 na základe žiadosti p. Jasenovcovej a p. Novanského z dôvodu
odstúpenia od žiadosti o kúpu pozemkov.
IV. ukladá
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MsÚ riešiť pozemky p.č. 1832/5 KN-C a parcely 1832/4 KN-C k.ú. Rajec formou nájmu.
V. berie na vedomie
1. Prehľad plnenia uznesení č. 135 – 161/2010, ktoré boli prijaté na riadnom zasadnutí
MZ dňa 25.novembra 2010.
2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 25.novembra 2010.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, MUDr. Rybárik, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

2. Informácia učiteliek MŠ
P. Gajdošová, učiteľka Materskej školy na ul. Obr. mieru v Rajci predniesla za všetky
prítomné učiteľky MŠ sťažnosť voči riaditeľke MŠ, p. Jane Demeterovej.
Uviedla, že situácia na pracovisku nie je dobrá. Niektorí poslanci o tomto probléme
vedia. Chcú o tomto probléme oboznámiť nových poslancov, aby vedeli, o čo sa jedná. Ide
o pracovno-právne vzťahy.
Už v minulosti upozorňovali na porušenie pracovno-právnych zákonov p. riaditeľkou J.
Demeterovou. Dodala, že sťažnosť zo dňa 30.9.2010 ako aj sťažnosť zo dňa 22.11.2010, obe
doručené na MsÚ v Rajci neboli vyriešené. V zmysle § 2 a 3 Z8kona 596/2003 Z.z. vystupuje
ako zamestnávateľ voči riaditeľke mesto Rajec prostredníctvom primátora mesta. Práva
zamestnancov upravujú viaceré právne predpisy, ktoré následne vymenovala (napr. Ústavný
zákon č. 460/1992 Zb., Zákonník práce a pod.). Uvedené zákony sú neustále porušované zo
strany riaditeľky MŠ.
Riaditeľka MŠ rieši vzniknuté spory nevhodným spôsobom – pred deťmi zvyšuje na učiteľky
hlas, nadáva učiteľkám MŠ aj pred deťmi. Ponižuje učiteľky svojimi vyjadreniami Odmieta
počúvať požiadavky učiteliek na školenia, vraj im nič nebude vysvetľovať, majú si to
naštudovať. Nezabezpečuje potrebné školenia, napr. školenie na prácu s interaktívnou tabuľou.
Na druhej strane požaduje od učiteliek, aby svoju prácu vykonávali aj bez školení. Predtým,
ako sa p. Demeterová ujala funkcie riaditeľky, t.z. za starého vedenia, neexistovali žiadne
výhrady zo strany štátnej školskej inšpekcie.
Učiteľky MŠ stratili voči p. riaditeľke dôveru. Táto situácia sa prejavuje aj na zdravotnom
stave učiteliek (stres a pod.) To negatívne vnímajú aj ich rodinní príslušníci. Porušuje
ustanovenia § 3 ods. 7 písm. c) Zákona č. 596/2003 Z.z.o štátnej správe v školstve. Navrhla,
aby primátor odvolal p. riaditeľku Janu Demeterovú z jej funkcie.
Primátor informoval poslancov, že asi od augusta 2010, odkedy pretrvávajú problémy
v Materskej škole na ul. Obr. mieru, mesto zrealizovalo niekoľko krokov, aj čo sa týka riešenia
spomínaných sťažností. Mesto ako zriaďovateľ síce zabezpečuje v zmysle originálnych
právomocí chod škôlky, ale nie je oprávnené zasahovať do výchovno-vzdelávacieho procesu,
ani ovplyvňovať ho po odbornej stránke. Na to je štátna školská inšpekcia. Všetky podnety,
ktoré vychádzajú z pozície sťažujúcich sa učiteliek, sú zamerané na výchovno-vzdelávací
proces učiteľky. Vzhľadom na túto skutočnosť mesto dalo požiadavku na štátnu školskú
inšpekciu, aby sa vyjadrila k argumentom, ktoré predložili účastníci sťažnosti. Stanovisko
bolo, že tento podnet je potrebné riešiť cestou BOZP. Keďže nikto nevedel o tom, že sa
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učiteľky chcú zúčastniť zasadnutia MZ, nemohli sme nachystať všetky doklady týkajúce sa
riešenia sťažností učiteliek MŠ.
Kontrola z inšpektorátu práce nezistila žiadne pochybenie, ale toto nenahrádza štátnu
školskú inšpekciu. V prvom rade mesto chcelo, aby sa štátna školská inšpekcia ako jediný
orgán vyjadrila k obsahu činnosti riaditeľky a či neprekračuje alebo nežiada nad rámec
výchovno-vzdelávacieho procesu úkony od učiteliek. Štátna školská inšpekcia uviedla, že
vykonala kontrolu 2 roky dozadu a najbližšiu kontrolu vykoná v priebehu 5 rokov – táto
odpoveď prišla na mesto v mesiaci december 2010. V januári bola na MsÚ doručená ďalšia
sťažnosť – tá, ktorú na tomto zasadnutí MZ prečítala p. učiteľka Gajdošová. Problém je
v sťažnosti podaný len z jednej strany, ten problém je omnoho zložitejší a má hlbšie korene.
Taktiež s nami rokovala riaditeľka MŠ o niektorých učiteľkách, uviedla ich
nedisciplinovanosť. Keďže rada školy navrhovala a vyberala riaditeľku v roku 2009
a odporučila MZ, resp. primátorovi na vymenovanie p. Demeterovú, v najbližšom čase mesto
požiada radu školy, aby prednesenú sťažnosť prerokovala znovu a aby dala odporučenie, či
odvolať p. riaditeľku a či sú dostatočné dôvody na odvolanie riaditeľky alebo ju neodvolať.
Primátor navrhol, aby sa vzhľadom k nepripravenosti tohto bodu (učiteľky MŠ vopred
neoznámili svoju účasť na zasadnutí MZ), aby sa ďalšia diskusia neviedla. Prednesená
sťažnosť je subjektívny názor jednej strany, mesto má aj názor druhej strany. Dochádza tam
k viacerým disciplinárnym porušeniam, o ktorých sa v sťažnosti, resp. žiadosti nehovorí.
Z toho dôvodu je potrebné, aby rada školy prebrala všetky podnety z jednej aj druhej strany
a aby odporučila mestu stanovisko. Nemá zmysel sa tým hlbšie zaoberať vzhľadom k tomu, že
tu nie sú všetky doklady.
Mgr. Šupka súhlasil s tým, aby túto situáciu rada školy čo najskôr vyriešila. Ak
v školstve niečo nefunguje, nevytvára to dobrú atmosféru a celá situácia by sa mohla
odzrkadliť na deťoch navštevujúcich MŠ.
Ing. Blažeková uviedla, že všetko je to o komunikácii medzi riaditeľkou MŠ a
učiteľkami. Podľa nej má riaditeľka všetku agendu v poriadku.
P. Dubeňová, učiteľka MŠ uviedla, že učiteľky už zažili jedno zasadnutie rady školy,
riaditeľka MŠ sa na tomto zasadnutí zúčastnila. Dodala, že rada školy nie je nestranná, je
zaujatá.
Primátor odpovedal, že spomínané zasadnutie rady školy, ktoré bolo zvolané, bolo
zvolané ako verejné. Učiteľky pozvali rodičov, učiteľov. Riaditeľka tam bola na pozvanie
predsedkyne rady školy – p. Edity Pekaríkovej.
Mgr. Jonek vyzval učiteľky, aby navrhli, koho chcú mať z poslancov v rade školy.
Učiteľky nikoho neuviedli.
Mgr. Baďura sa spýtal, či sa dá stanoviť termín, dokedy by mala dať rada školy
odporúčanie na odvolanie, resp. neodvolanie riaditeľky MŠ. Je potrebné zvážiť koľko času
rada školy potrebuje na toto svoje rozhodnutie.
P. Gažúrová, učiteľka MŠ požiadala, či môže prečítať zápisnicu z rady školy. Primátor
odpovedal, že mesto touto zápisnicou disponuje.
Prednosta odpovedal Mgr. Baďurovi, že nikto nemôže ovplyvniť termín, dokedy sa
rada školy musí rozhodnúť, ani čo má rada školy robiť. Môže sa dať len požiadavka, ale nikto
ich nemôže do ničoho tlačiť – je to autonómny orgán. Dodal, že p. Demeterovú – riaditeľku - si
vybrali učiteľky MŠ samy. Nikto z poslancov MZ ani z mesta ju nenavrhoval. Toto bol len ich
návrh.
Ing. Pekara sa spýtal, či spomínané sťažnosti boli adresované primátorovi aj rade školy.
Mgr. Augustín, ktorý sa zúčastnil zasadnutia rady školy uviedol, že zasadnutie, ktoré sa týkalo
sťažnosti na riaditeľku, bolo zvolané narýchlo, ale o jej odvolaní sa len hovorilo, no
nehlasovalo. Dodal, že sa všetci snažili namotivovať riaditeľku, keď sa však snažili vysvetliť
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riaditeľke medziľudské vzťahy, uviedla, že ona nič nebude riešiť. Po voľbách sa dohodneme –
znel záver rady školy.
Primátor uviedol, že členovia rady školy rozhodnú, či bude nové zasadnutie rady školy
verejné alebo neverejné. Obe strany budú prítomné a nakoniec vzíde nejaký návrh.
Ing. Pekara skonštatoval, že pokiaľ rada školy zvolá zasadnutie a pokiaľ nestanoví, že
bude verejné, tak tam ani riaditeľka nemá čo robiť. Bola snaha o verejnú diskusiu ako o úpravu
vzťahov, priklonil sa k odporúčaniu, aby rada školy zasadla a dala stanovisko.
Mgr. Baďura sa spýtal, akú váhu má rozhodnutie rady školy. Prednosta odpovedal, že
toto rozhodnutie má odporúčací charakter. Doplnil ho Ing. Pekara, ktorý uviedol, že rada školy
dáva návrh zriaďovateľovi a ten môže súhlasiť alebo nie.
Primátor dodal, že odôvodnenia sú predložené, ale je otázne, či sú objektívne alebo nie.
To, že je nadriadený s podriadeným nespokojný nemožno považovať za porušenie zákona. Je
však treba brať do úvahy aj to, že je tu právo p. riaditeľky – ak ju MZ odvolá v rozpore so
zákonom alebo bez toho, aby sme na to bolo dostatočné opodstatnenie v paragrafoch, resp.
zákonoch, môže sa riaditeľka domáhať svojich práv prostredníctvom súdu.
P. Gažúrová, učiteľka MŠ požiadala, aby rada školy riešila problémy učiteliek a nie
problémy riaditeľky.
Ing. Pekara sa spýtal, či MZ môže dať rade školy nejaký termín na doriešenie tohto problému.
Primátor odpovedal, že toto v právomoci MZ nie je.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu učiteliek MŠ o situácii na Materskej škole, ul. Obr. mieru, Rajec.
Ing. Pekara požiadal o doplnenie uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo
II. žiada
radu školy o urýchlené riešenie situácie.
Takto navrhnutý a doplnený návrh na uznesenie bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
proti: 0
zdržal sa: 0
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, MUDr. Rybárik, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek
3. Voľba členov komisií pri MZ, členov rady školy a členov dozornej rady
a) Komisie pri MZ v Rajci
Mestská rada na svojom zasadnutí prerokovala zloženie komisií pri MZ v Rajci.
Odporučila nasledovné zloženie komisií:
Komisia na ochranu verejného poriadku:
Ing. Peter Pekara, Mgr. Bohdan Jonek, Mgr. Katarína Čerňanská, Marcel Urban
Predseda: Ing. Gustáv Mucha
Zapisovateľka: Alena Uríková
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Komisia sociálno-zdravotná
MUDr. Ján Rybárik, Mgr. Marta Pauková, Bc. Marta Repková, Vladimír Dubec
Predseda: Mgr. Peter Hanus
Zapisovateľka: Ľubica Cesneková
Komisia pre školstvo, kultúru a šport
Mgr. Peter Hanus, Mgr. Róbert Augustín, Martin Matejka, Ľubo Mazák
Predseda: Mgr. Michal Šupka
Zapisovateľka: Blanka Porubčanská
Finančná komisia
Ladislav Bohdal, Daša Bajzíková, Ing. Gustáv Mucha, Mgr. Bohdan Jonek
Predseda: Gabriel Špánik
Zapisovateľka: Tatiana Záborská
Komisia výstavby a životného prostredia
JUDr. Anna Kecerová Veselá, Mgr. Vladimír Baďura, Eva Stanková, Ing. Peter Pekara
Predseda: Ing. Jozefa Blažeková
Zapisovateľka: Bc. Júlia Tomčíková
Mgr. Peter Hanus navrhol, aby namiesto Vladimíra Dubca bola do komisie sociálnozdravotnej navrhnutá Mgr. Katarína Čerňanská.
Primátor informoval, že návrh na doplnenie členov komisií predložila SNS a MO Matice
slovenskej.
V diskusii Mgr. Jonek navrhol doplniť p. Pavla Uhlárika do komisie pre školstvo,
kultúru a šport. Primátor upozornil poslancov, že je stále v platnosti uznesenie z roku 2005,
kde je stanovený počet členov v komisiách 5. Navrhol zvážiť, či sa toto uznesenie ponechá
alebo sa zruší a stanoví sa nový počet členov. Mgr. Šupka navrhol, aby bol p. Uhlárik
prizývaný do komisie pre školstvo, kultúru a šport. Mgr. Baďura mal taktiež doplňujúci návrh
o členov komisií – predniesol požiadavku SNS. Mgr. Čerňanská požiadala o delegovanie p.
Bellana do KŠKŠ za MO MS.
Ing. Pekara navrhol, aby sa uskutočnila verejná voľba členov komisií z radov poslancov
a následne tajná voľba členov komisií z radov občanov vzhľadom k množstvu navrhnutých
členov. Primátor dal o tomto návrhu hlasovať.
Návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
proti: 1
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. MUDr. Rybárik
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, Ing. Blažeková, Mgr.
Baďura, Mgr. Augustín, Mgr.
Jonek

zdržal sa: 0

Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Ing. Petra Pekaru, Mgr. Bohdana Joneka, Mgr. Katarínu Čerňanskú ako členov komisie na
ochranu verejného poriadku.
Zapisovateľka komisie na ochranu verejného poriadku: Alena Uríková
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
p. Matejka, Mgr. Šupka, Mgr.
Hanus, Ing. Mucha, Mgr.
Čerňanská, p. Špánik, MUDr.
Rybárik, Ing. Blažeková,
Mgr. Baďura, Mgr. Augustín,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. Pekara

Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
MUDr. Jána Rybárika, Mgr. Katarínu Čerňanskú ako členov komisie sociálno-zdravotnej
Zapisovateľka komisie sociálno-zdravotnej: Ľubica Cesneková
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, MUDr. Rybárik, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Mgr. Petra Hanusa, Mgr. Róberta Augustína, Martina Matejku ako členov komisie pre
školstvo, kultúru a šport
Zapisovateľka komisie pre školstvo, kultúru a šport: Blanka Porubčanská
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Ing. Pekara, Mgr. Šupka,
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Čerňanská, p. Špánik,
MUDr.
Rybárik,
Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 1
p. Matejka

Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Ing. Gustáva Muchu, Mgr. Bohdana Joneka ako členov finančnej komisie.
Zapisovateľka finančnej komisie: Tatiana Záborská
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Mgr.
Čerňanská, p. Špánik, MUDr.
Rybárik, Ing. Blažeková,
Mgr. Baďura, Mgr. Augustín,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. Mucha

Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Mgr. Vladimíra Baďuru, Ing. Petra Pekaru ako členov komisie výstavby a životného
prostredia.
Zapisovateľka komisie výstavby a životného prostredia: Bc. Júlia Tomčíková
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
p. Matejka, Mgr. Šupka, Mgr.
Hanus, Ing. Mucha, Mgr.
Čerňanská, p. Špánik, MUDr.
Rybárik, Ing. Blažeková,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 2
Mgr. Baďura, Ing. Pekara

Následne boli vyhotovené hlasovacie lístky s navrhovanými členmi do jednotlivých
komisií pri MZ. Volebná a návrhová komisia, ktorá bola uznesením MZ č. 163/2010 zvolená
na zasadnutí MZ dňa 16.12.2010 skontrolovala návrhy hlasovacích lístkov, rozdala ich
poslancom a previedla tajnú voľbu členov komisií z radov občanov. Po prevedení tajnej voľby
volebná a návrhová komisia sčítala odovzdané hlasovacie lístky. P. Uríková, poverená
volebnou a návrhovou komisiou, predniesla výsledky tajnej voľby členov komisií do MZ.
Komisia na ochranu verejného poriadku
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
12
Kandidáti:
Marcel Urban
11 hlasov
Tomáš Urík
1 hlas
Volil sa jeden člen komisie.
Za člena komisie na ochranu verejného poriadku bol zvolený Marcel Urban.
Komisia sociálno-zdravotná
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
12
Kandidáti:
Mgr. Marta Pauková
10 hlasov
Bc. Marta Repková
10 hlasov
Monika Kardošová
4 hlasy
Volili sa dvaja členovia komisie.
Za členov komisie sociálno-zdravotnej boli zvolení Mgr. Marta Pauková a Bc. Marta Repková.
Komisia pre školstvo, kultúru a šport
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

12
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Kandidáti:

Ľubomír Mazák
Pavol Uhlárik
Rastislav Gažúr
Ing. Miroslav Bellan

4 hlasy
5 hlasov
1 hlas
2 hlasy

Volil sa jeden člen komisie.
Za člena komisie pre školstvo, kultúru a šport bol zvolený Pavol Uhlárik.
Finančná komisia
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
Kandidáti:
Ladislav Bohdal
Daša Bajzíková
Ľubomír Kypus

12
9 hlasov
9 hlasov
4 hlasy

Volili sa dvaja členovia komisie
Za členov finančnej komisie boli zvolení Ladislav Bohdal a Daša Bajzíková.
Komisia výstavby a životného prostredia
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
Kandidáti:
RNDr. Eva Stanková
Ing. arch. Peter Kasman
JUDr. Anna Kecerová Veselá
RNDr. Jaroslav Pecho

12
12 hlasov
8 hlasov
3 hlasy
1 hlas

Volili sa dvaja členovia komisie.
Za členov komisie výstavby a životného prostredia boli zvolení RNDr. Eva Stanková a Ing.
arch. Peter Kasman.
Následne bol prednesený návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. konštatuje,
že za členov komisií pri MZ v Rajci tajnou voľbou boli zvolení:
do komisie na ochranu verejného poriadku: Marcel Urban
do komisie sociálno-zdravotnej: Mgr. Marta Pauková, Bc. Marta Repková
do komisie pre školstvo, kultúru a šport: Pavol Uhlárik
do finančnej komisie: Ladislav Bohdal, Daša Bajzíková
do komisie výstavby a životného prostredia: RNDr. Eva Stanková, Ing. arch. Peter Kasman
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, MUDr. Rybárik, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

b) Členovia rady školy
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Mestská rada prerokovala zloženie členov rady školy v Základnej škole, ul. Lipová 2,
Rajec, Materskej škole, ul. Mudrochova 930/10, Rajec, Materskej škole, Obr. mieru 400/51,
Rajec a Základnej umeleckej škole, ul. 1.mája 412/1, Rajec. Odporučila nasledovné:
I. odvolať
a) RNDr. Jaroslava Pechu, člena Rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec
z dôvodu zániku mandátu poslanca MZ
b) Mgr. Ľudmilu Johanidesovú, členku Rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1.mája
412/1, Rajec z dôvodu zániku mandátu poslankyne MZ
c) Ing. Emila Zafku, člena Rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1.mája 412/1, Rajec
z dôvodu zániku mandátu poslanca MZ
d) Jána Alberta, člena Rady školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec
z dôvodu zániku mandátu poslanca MZ
e) Evu Peknú, členu Rady školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51, Rajec
z dôvodu písomného vzdania sa členstva
II. delegovať
a) Ing. Gustáva Muchu za člena Rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec za
zriaďovateľa
b) Ivanu Zbýňovcovú za člena Rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1.máma 412/1,
Rajec za zriaďovateľa
c) Mgr. Petra Hanusa za člena Rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1.mája 412/1,
Rajec za zriaďovateľa
d) Ing. Petra Pekaru za člena Rady školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec
za zriaďovateľa
e) Ivanu Zbýňovcovú za člena Rady školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51,
Rajec za zriaďovateľa
Mgr. Jonek požiadal, aby do Rady školy pri ZUŠ v Rajci bol navrhnutý Mgr. Róbert
Augustín namiesto Ivany Zbýňovcovej. Primátor aj poslanci súhlasili, a tak primátor predniesol
návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. odvoláva
a) RNDr. Jaroslava Pechu, člena Rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec
z dôvodu zániku mandátu poslanca MZ
b) Mgr. Ľudmilu Johanidesovú, členku Rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1.mája
412/1, Rajec z dôvodu zániku mandátu poslankyne MZ
c) Ing. Emila Zafku, člena Rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1.mája 412/1, Rajec
z dôvodu zániku mandátu poslanca MZ
d) Jána Alberta, člena Rady školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec
z dôvodu zániku mandátu poslanca MZ
e) Evu Peknú, členu Rady školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51, Rajec
z dôvodu písomného vzdania sa členstva
II. deleguje
a) Ing. Gustáva Muchu za člena Rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec za
zriaďovateľa
b) Mgr. Róberta Augustína za člena Rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1.mája
412/1, Rajec za zriaďovateľa
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c) Mgr. Petra Hanusa za člena Rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1.mája 412/1,
Rajec za zriaďovateľa
d) Ing. Petra Pekaru za člena Rady školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec
za zriaďovateľa
e) Ivanu Zbýňovcovú za člena Rady školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51,
Rajec za zriaďovateľa
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, MUDr. Rybárik, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

c) Členovia dozornej rady Bineko, s.r.o.
Mesto Rajec má majetkovú účasť v spoločnosti Bineko, s.r.o., Rajec. V zmysle zmluvy
menuje zástupcov do dozornej rady. Vzhľadom k tomu, že Ing. Emilovi Zafkovi a JUDr. Anne
Kecerovej Veselej zanikol poslanecký mandát, primátor navrhol odvolať ich zo zastupovania
v dozornej rade a navrhnúť nových členov. Mestská rada odporučila navrhnúť do dozornej
rady Mgr. Petra Hanusa a Mgr. Michala Šupku. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil,
primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. odvoláva
z dozornej rady Bineko, s.r.o., RajecIng. Emila Zafku a JUDr. Annu Kecerovú Veselú.
II. menuje
do dozornej rady Bineko, s.r.o., Rajec Mgr. Petra Hanusa a Mgr. Michala Šupku.
Mgr. Augustín predložil protinávrh:
Mestské zastupiteľstvo
I. odvoláva
z dozornej rady Bineko, s.r.o., Rajec Ing. Emila Zafku a JUDr. Annu Kecerovú Veselú.
II. menuje
do dozornej rady Bineko, s.r.o., Rajec Mgr. Vladimíra Baďuru a Mgr. Michala Šupku.
Protinávrh Mgr. Augustína nebol prijatý počtom hlasov:
za: 2
proti: 0
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek

zdržal sa: 10
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, MUDr. Rybárik, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura,

Následne dal primátor hlasovať o pôvodnom návrhu:
Mestské zastupiteľstvo
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I. odvoláva
z dozornej rady Bineko, s.r.o., RajecIng. Emila Zafku a JUDr. Annu Kecerovú Veselú.
II. menuje
do dozornej rady Bineko, s.r.o., Rajec Mgr. Petra Hanusa a Mgr. Michala Šupku.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
Ing. Pekara, p. Matejka, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, MUDr. Rybárik, Ing.
Blažeková

proti: 0

zdržal sa: 5
Mgr. Hanus, Mgr. Baďura,
Mgr. Šupka, Mgr. Jonek,
Mgr. Augustín

4. Určenie poslancov pre obrady pred orgánom štátu a občianske obrady
Mestská rada prerokovala návrh na určenie poslancov, ktorí by vykonávali obrady pred
orgánom štátu, tj. sobáše. Odporučila navrhnúť Mgr. Petra Hanusa a PaedDr. Martu
Stehlíkovú. Vzhľadom k tomu, že PaedDr. Stehlíková sa v úvode rokovania vzdala
poslaneckého mandátu, nemôže byť navrhnutá, resp. schvaľovaná. Ing. Mucha preto navrhol
Mgr. Katarínu Čerňanskú. Pre občianske obrady primátor navrhol doplniť PaedDr. Mariana
Paprskára. Následne primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
1. zástupcov pre obrady pred orgánom štátu: Ing. Ján Rybárika, Mgr. Petra Hanusa, Mgr.
Katarínu Čerňanskú
2. zástupcu pre občianske obrady: PaedDr. Mariana Paprskára.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 1
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Mgr. Čerňanská
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, p. Špánik, MUDr.
Rybárik, Ing. Blažeková,
Mgr. Baďura, Mgr. Augustín,
Mgr. Jonek
Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor 15-minútovú prestávku (18.55 h – 19.10
h). Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 12 poslancov.
5. Informácia o rozpočte na rok 2011
Na základe požiadavky poslancov MZ mestský úrad písomne predložil poslancom
informáciu o schválenom rozpočte na rok 2011. Rozpočet na rok 2011 vrátane vysvetlení,
taktiež Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta obdržali poslanci v internom
materiáli. P. Záborská, ved.finančného odd. podrobne poslancom vysvetlila postup
schvaľovania rozpočtu, taktiež ich oboznámila s jednotlivými kapitolami rozpočtu
a programového rozpočtu mesta. Po niektorých doplňujúcich vysvetleniach primátor
predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o rozpočte na rok 2011.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, MUDr. Rybárik, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Použitie rezervného fondu, zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta
Rajec rozpočtovým opatrením č. 1/2011, stanovisko hl. kontrolórky mesta k zmene
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011
V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách primátor predložil MZ návrh na použitie
rezervného fondu, ktorý bude použitý na mimoriadnu udalosť - rekonštrukciu informačnej siete
na MsÚ v Rajci. Mestská rada prerokovala návrh a odporučila schváliť použitie rezervného
fondu vo výške 10 000,- € na mimoriadnu okolnosť a tento výdaj mesta navrhla zakomponovať
do rozpočtu na rok 2011. Odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec písomne poslancom predložila hlavná kontrolórka mesta v prílohe
interného materiálu.
P. Kypus, ktorý bol z radov verejnosti prítomný na zasadnutí MZ, požiadal primátora
o slovo. Po jeho udelení sa spýtal, ako často sa mení rozpočet mesta a na aké obdobie bol
rozpočet schvaľovaný.
Primátor spolu s p. Záborskou odpovedali, že rozpočet bol schválený na rok 2011, na
roky 2012 – 2013 bol zobratý na vedomie. Zmeny sa vykonávajú počas roka podľa potreby.
Odborné stanovisko k čerpaniu rezervného fondu predložila poslancom hlavná kontrolórka
mesta, ktorá odporučila toto čerpanie schváliť. Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil,
primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
rozpočtovým opatrením
II. schvaľuje
1. použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 10 000,- € na
mimoriadnu okolnosť – obstaranie počítačových sietí v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
2. zmenu rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec rozpočtovým opatrením č.
1/2011.
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Rozpočet mesta Rajec na rok 2011 - rozpočtové opatrenie č. 1
Bežný, kapitálový rozpočet - sumarizácia

Schválený

Schválené

Návrh

Návrh

Rozpočet

Rozpočtové

Zmena

Rozpočtové

na rok 2011

opatrenie

v EUR

opatrenie
v EUR

č.1

Bežné príjmy spolu:

3 029 368

3 029 368

0

3 029 368

Bežné výdavky spolu:

3 028 563

3 028 563

0

3 028 563

805

805

0

805

Kapitálové príjmy spolu:

1 487 986

1 487 986

0

1 487 986

Kapitálové výdavky spolu:

1 810 270

1 810 270

10 000

1 820 270

-322 284

-332 284

10 000

-332 284

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):

4 517 354

4 517 354

0

4 517 354

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):

4 838 833

4 838 833

10 000

4 848 833

-321 479

-321 479

-10 000

-331 479

Príjmy*

1 973 138

1 973 138

10 000

1 983 138

Výdavky*

1 651 073

1 651 073

0

1 651 073

322 065

322 065

10 000

332 065

586

586

0

586

Schodok/prebytok
bežného rozpočtu:

Schodok/prebytok
kapitálového rozpočtu:

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

Schodok/prebytok
Výsledok hospodárenia
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, MUDr. Rybárik, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta
Hlavná kontrolórka mesta predniesla poslancom správu o výsledku uskutočnených
kontrol v mesiaci január 2011. Táto správa sa podáva ústne vždy na zasadnutí MZ. Nakoľko sa
do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
správu o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta za obdobie január 2011.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, MUDr. Rybárik, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

8. Návrh na zmenu územného plánu mesta
Spoločnosť LP Partners, s.r.o., Rajec požiadala mesto Rajec o zmenu územného plánu
v lokalite Rajec – Krivín z dôvodu investičnej výstavby. Keďže toho času je v územnom pláne
táto lokalita vymedzená na poľnohospodársku výrobu, nie je možné realizovať výstavbu
s iným zameraním. Vzhľadom na to, že v danej lokalite je iný stavebný záujem, primátor
odporučil obstarať zmenu územno-plánovacej dokumentácie. Mestská rada prerokovala tento
návrh a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť obstarávanie novej územno-plánovacej
dokumentácie v zóne Rajec-Krivín s tým, že všetky náklady spojené so zmenou územnoplánovacej dokumentácie bude financovať investor.
Mgr. Jonek sa spýtal na doterajší majetkový stav v časti Rajec - Krivín. Primátor spolu
s Bc. Tomčíkovou, ved.odd. výstavby podrobne vysvetlili majetkovú podstatu v danej lokalite.
Informáciu primátora doplnila aj Ing. Blažeková. Určite sa nejedná o legalizáciu čiernych
stavieb, ako to bolo uvedené p. Stehlíkovou v úvode rokovania.
Ing. Pekara súhlasil s tým, že je potrebné tento proces (zmenu územného plánu) začať.
Týmto sa napomôže mestu aj v tom, že sa zlepší otázka výberu daní z nehnuteľnosti z danej
lokality, priestor na bývanie a keď žiadateľ zagaranguje aj finančnú stránku realizácie zmeny
územného plánu, je to plus pre mesto.
Primátor dodal, že zo strany LP Partners, s.r.o. vzišla aktivita, ktorá je prijateľná pre
mesto a takýmto aktivitám treba napomôcť. Ing. Pekara skonštatoval, že zmena územného
plánu bude aj v prospech vlastníkov pozemkov v danej lokalite. Poľnohospodársky dvor taký,
ako bol potrebný pred 40 rokmi už v spomínanej lokalite nebude potrebný. Nakoľko sa do
diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
započatie obstarávania zmien Územného plánu mesta Rajec pre časť Krivín
II. ukladá
pred zverejnením oznámenia o začatí obstarávania zmien Územného plánu mesta Rajec časti
Krivín uzatvoriť dohodu o úhrade nákladov spojených s obstaraním zmien Územného plánu
mesta Rajec vrátane odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa zmien podľa ustanovenia § 2a a 19
stavebného zákona.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, MUDr. Rybárik, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. Augustín

9. Prenájom nehnuteľností
a) Žiadosť p. Vladimíra Jakubského
P. Vladimír Jakubský, bytom Rajecká Lesná 453 požiadal mesto Rajec o prenájom
stravovacieho zariadenia kuchyne a jedálne v Kultúrnom dome v Rajci. Mestská rada
prerokovala jeho žiadosť a odporúča:
1. vypovedať nájom doterajšiemu nájomcovi – p. Kollárovej
2. vyhlásiť súťaž na prenájom stravovacieho zariadenia – kuchyne a jedálne v Kultúrnom dome
Rajec.
Primátor uviedol, že zmluva s p. Kollárovou je na dobu neurčitú, ale s výpovednou
dobou 6 mesiacov. Počas výpovednej doby by sa mala zverejniť súťaž na prenájom
stravovacieho zariadenia. V rámci súťaže záujemcovia prednesú svoje žiadosti na skvalitnenie
služieb.
Je tu objektívny záujem. Primátor informoval p. Kollárovú, doterajšiu nájomkyňu, s danou
situáciou, novou žiadosťou o prenájom, ako aj so stanoviskom mestskej rady. Vysvetlil jej
výpovednú dobu a taktiež to, že sa môže v súťaži uchádzať o prenájom tohto zariadenia.
V diskusii sa Mgr. Jonek spýtal, aké má p. Kollárová doterajšie podmienky prenájmu.P.
Jakubský vraj chce zmeniť zmeniť toto zariadenie. Primátor odpovedal, že mesto nemá
informáciu o tom, koľko finančných prostriedkov je p. Jakubský ochotný investovať do
rekonštrukcie, resp. zariadenia kuchyne a jedálne. Taktiež primátor odpovedal na otázku Mgr.
Joneka, aké má p. Kollárová podmienky prenájmu. Dodal, že MZ má právo rozhodnúť, komu
prenájom prenechá, to znamená, že kto ponúkne lepšie podmienky, získa prenájom zariadenia.
Mgr. Baďura sa spýtal, aká bola reakcia p. Kollárovej. Primátor odpovedal, že sa informovala,
či sa môže do súťaže prihlásiť. Dodal, že na mesto doteraz iné žiadosti o prenájom kuchyne
a jedálne doručené neboli. P. Kollárovú mesto prevzalo spolu s kúpou kultúrneho domu.
Výpovednú dobu má 6-mesačná aj z toho dôvodu, aby ona mala určité garancie zo strany
mesta a aby sa vedela určitým spôsobom zariadiť.
Ing. Blažeková upozornila, na včasné zverejnenie súťaže. Primátor navrhol, aby MZ
poverilo mestskú radu vytvorením kritérií pre verejnú súťaž. Mestská rada by mohla realizovať
aj pohovor so záujemcami. Toto by sa mohlo zrealizovať v predstihu marec – máj. Výpovedná
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lehota by začala plynúť od 1.2., takže do konca júla by mala p. Kollárová klasický nájom tak
ako doteraz.
Mgr. Baďura sa spýtal, kto rozhodne o vhodnom kandidátovi. Primátor odpovedal, že
pokiaľ MZ poverí mestskú radu, tak mestská rada následne po pohovore so záujemcami dá
mestskému zastupiteľstvu určitý záver. Ing. Pekara skonštatoval, že v zmluve má p. Kollárová
korektnú výpovednú dobu. Navrhol zakomponovať do uznesenia, že v prípade, ak sa proces
výberu natiahne, tak je potrebné sa zaoberať výpovednou dobou, resp. jej predĺžením. Primátor
súhlasil, že týmto sa MZ samozrejme bude zaoberať, ale neskôr. P. Kypus po udelení slova
primátom sa spýtal, či boli nejaké sťažnosti na p. Kollárovú, nakoľko si myslí, že doteraz bolo
všetko v poriadku. Primátor odpovedal, že písomné sťažnosti doteraz neboli. Treba však zobrať
do úvahy to, že keby mesto odpovedalo záujemcovi, že sa nebude MZ jeho žiadosťou zaoberať
z dôvodu doby neurčitej doterajšieho nájomcu, bolo by zase MZ napadnuté, že nepostupovalo
korektne a nebola vyhlásená súťaž.
Ing. Mucha navrhol, že v prípade, že nových záujemcov nebude veľa, mohlo by sa
výberom zaoberať priamo MZ. Navrhol krátku prezentáciu záujemcov. Primátor súhlasil. Ing.
Pekara navrhol, aby sa po prebratí žiadostí urobil pohovor na MR a mestskému zastupiteľstvu
sa predloží stanovisko MR.
P. Kollárová (dcéra doterajšej nájomkyne), ktorá bola prítomná na zasadnutí MZ sa
spýtala, či má mesto záujem o rekonštrukciu kuchyne a či by boli dostupné zdroje na
rekonštrukciu z eurofondov.
Primátor odpovedal, že mesto má záujem kuchyňu rekonštruovať, ale v rozpočte na rok
2011 sa táto rekonštrukcia nenachádza. Čo sa týka eurofondov, na rekonštrukciu kuchyne
zatiaľ nie sú finančné prostriedky. Mesto sa chce aj naďalej podieľať na europrojektoch. Ale
pri každom projekte mesto musí určité percento nákladov hradiť zo svojho rozpočtu.
Momentálne ale nie je na to dostatok finančných prostriedkov. Od doby nadobudnutia
kultúrneho domu sa každý rok mesto snaží investovať nejaké finančné prostriedky do jeho
rekonštrukcie, resp. zlepšenia. Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol
návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. vyhlasuje
verejnú súťaž na prenájom stravovacieho zariadenia kuchyňa a jedáleň v Kultúrnom dome
v Rajci
II. poveruje
MR stanovením kritérií verejno-obchodnej súťaže na prenájom stravovacieho zariadenia
kuchyňa a jedáleň v Kultúrnom dome v Rajci.
III. odporúča
Mestu Rajec vypovedať nájomnú zmluvu na prenájom kuchyne a jedálne v Kultúrnom dome
v Rajci s doterajším nájomcom v zmysle doteraz platnej nájomnej zmluvy s výpovednou dobou
6 mesiacov.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, MUDr. Rybárik, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. Augustín
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b) Žiadosť o dlhodobý prenájom
Spoločnosť LRC&partner, s.r.o. požiadala o dlhodobý prenájom časti parcely v areáli
polikliniky Rajec pre potreby vytvorenia 8 parkovacích miest pre nové obchodné stredisko
v lokalite Rajec – Piesky za supermarketom Tesco. Mestská rada prerokovala túto požiadavku
a odporúča prenájom 185 m2 na dobu 40 rokov za cenu 0,50 €/m2/rok. Ďalej mestská rada
prerokovala napojenie nového obchodného strediska na inžinierske siete cez areál parkoviska
pri poliklinike s podmienkou, že bude vybudovaná nová cesta do areálu polikliniky Rajec.
P. Kypus sa po udelení slova spýtal, z čoho vychádzal prepočet ceny. Primátor odpovedal,
že znalecký posudok na kúpu je v tejto lokalite je cca 13,- €/m2. Mesto však tento pozemok len
prenajíma. Pozemok pod bytový dom predávalo mesto po 10,- €/m2 (pozn. jedná sa o bytový
dom postavený spoločnosťou Green House). Mesto dáva návrh na prenájom, pričom
vlastníkom stále zostane mesto Rajec. Následne primátor informoval o navrhovanej zmluve
o spolupráci. Mgr. Augustín sa spýtal, či je 40 rokov štandardná doba prenájmu a či by
nepostačovala doba prenájmu 20 rokov. Taktiež sa spýtal, či podpísanú zmluvu môže
v budúcnosti iné MZ vypovedať. Primátor odpovedal, že navrhovaných 40 rokov je
predpokladaná životnosť stavby. Čo sa týka výpovede zmluvy, v budúcnosti iné MZ môže túto
zmluvu vypovedať, ale musí mať na to vážne dôvody.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. súhlasí
s prenechaním pozemku parcela č. 1101/16 KNC o výmere 185 m2 vytvoreného odčlením
z parcely č. 1101/1 KNC vo vlastníctve mesta Rajec zapísaného na LV č. 1500 v podiele 1/1 na
základe GP č. 80/2010 z 28.9.2010 vyhotoveného Panouškovou Annou, Žilina overeného
Správou katastra Žilina dňa 5.10.2010 pod č. 1797/2010 do nájmu za cenu nájmu 0,50
€/m2/rok na dobu 40 rokov s použitím §9a, ods. 9, pís. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prípad osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok bude
súčasťou spevnených a parkovacích plôch nového Obchodného domu Rajec a vzhľadom na
územné usporiadanie lokality pre spoločnosť LRC § partner s.r.o. Rosina.
II. ukladá
vyplatiť cenu nájmu jednorázovo pri podpise nájomnej zmluvy.
III. odporúča
podpísanie Zmluvy o spolupráci medzi mestom Rajec a spoločnosťou LRC § partner s.r.o.
Rosina za účelom spolupráce pri :
- umiestnení, vedení a užívaní prípojok inžinierskych sietí potrebných na napojenie
Obchodného domu Rajec na verejné rozvody a to: vodovodná prípojka s vodomernou
šachtou, kanalizačná prípojka, telefónna prípojka, VN elektro prípojky, plynová
prípojka
- umiestnení a užívaní reklamného pylónu.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, MUDr. Rybárik, Ing.
Blažeková, Mgr. Baďura,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0
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Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor krátku 5-minútovú prestávku (od 20.15 h
do 20.20 h). Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 11 poslancov – odišiel MUDr.
Rybárik.
10. Interpelácie
Ing. Pekara sa spýtal na vývoz odpadu, resp. či je urobený prehľad rozmiestnenia
kontajnerov. Primátor odpovedal, že prehľad spracovaný je. Ing. Pekara požiadal o umiestnenie
ďalšieho kontajnera na ul. Obr. mieru. Primátor upozornil, že ak mesto doplní ďalší kontajner,
tak sa cena za vývoz odpadu premietne na ďalší rok. Občania mesta minimálne separujú
a dávajú do kontajnera aj to, čo tam nepatrí. Ing. Pekara súhlasil s názorom primátora.
Z ekonomického hľadiska však pribudli platby zo strany občanov.
Primátor informoval, že mesto by v tomto roku malo dostať ďalšie kontajnery na separáciu
odpadu. Životná úroveň stúpa, obalová technika a obaly, predaj potravín je v zmysle
hygienických noriem tak náročný, že už všetko dostaneme v takých obaloch, ktoré nevieme
vyseparovať. Pri rodinných domoch časť ľudí rieši problém starých zemiakov, vňatí, buriny
a všetkého, čo môžu kompostovať – dávajú to do kontajnera. Primátor navrhol osloviť p. Petra
Dubca, pracovníka odd. výstavby, aby sa táto situácia objektívne posúdila. Ak budú objektívne
dôvody, tak tam bude kontajner pristavený.
Bc. Tomčíková doplnila informáciu primátora a vysvetlila situáciu ohľadom separácie a
kontajnerov. Boli problémy s rozmiestnením kontajnerov, tak p. Dubec dostal za úlohu
zmapovať celú situáciu v meste a zobjektívniť dôvody rozmiestnenia kontajnerov.
Mgr. Šupka uviedol, že mnoho občanov sa vyjadrilo, že nemajú možnosť separácie, nakoľko
sú kontajnery na separáciu umiestnené príliš ďaleko. Treba zvýšiť informovanosť obyvateľov.
Primátor pripustil, že jednoduchšia je separácia pri rodinných domoch. Možno, keď bude
fungovať zberný dvor, bude separácie jednoduchšia. Mgr. Šupka sa spýtal, či mesto neuvažuje
o veľkom kompostovisku.
Primátor odpovedal, že mesto je povinné v zmysle zákona vyriešiť kompostovanie. V rámci
združenia Rajecká dolina bol podaný projekt (kompostovanie). V decembri mesto obdržalo
vyjadrenie, že projekt nevyhovel, ale teraz sa bude tento projekt podávať znovu.
Mgr. Baďura sa spýtal, či by nestál za zváženie častejší odvoz odpadu počas sviatkov. Primátor
odpovedal, že toto mesto už niekoľko rokov vykonáva. Mesto má 54 vývozov počas roka (to
znamená o 2 vývozy viac počas veľkonočných a vianočných sviatkov). Okrem toho každé ráno
p. Dubec zváža na prívesnom vozíku nadrozmerné odpady, ktoré sa nachádzajú pri
kontajneroch a vyváža ich za budovu MsÚ. Mesto sa snaží riešiť situáciu tak, aby nemuselo
zbytočne dvíhať poplatky za vývoz odpadu.
Mgr. Hanus upozornil na situáciu, že ku kontajnerom vyhadzujú odpad aj podnikatelia.
Primátor odpovedal, že mesto o tomto vie, sleduje to, dokonca príslušníci mestskej polície už
niektoré takéto prípady riešili.
Mgr. Baďura sa spýtal, či sa vysporadúvajú pozemky, ktoré sú pri novom cintoríne.
Primátor odpovedal, že sa vysporadúvajú len pozemky v areáli.
Mgr. Baďura sa ďalej spýtal, či má názov ulica, ktorá končí pri stavbe MUDr. Kříža. Primátor
odpovedal, že ulica začínajúca od križovatky na ul. Partizánskej až po dom smútku má názov
ulica Švermova.
Ing. Mucha sa spýtal, či sa bude riešiť situáciu s mostom smerom na ul. Vojtová.
Momentálne je tam značka, voda to tam vymyla, či by sa nedalo s komisiou výstavby niečo
poriešiť. Sú tam firmy, sú tam súkromníci a rodinné domy, ktoré smerujú do doliny nemajú ani
asfaltku. Treba riešiť hlavne ten most.
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Primátor odpovedal, že obyvatelia danej lokality domy kupovali s tým, že sú to ubytovne pre
poľnohospodársky dvor. Domy, ako aj prístupová cesta boli v majetku bývalého ŠM. Kúpili
domy za nízke ceny a odkedy to kúpili, odvtedy má mesto s nimi starosti. V prvom rade
muselo mesto riešiť pitnú vodu. Majiteľ dvora predal nehnuteľnosti, nestaral sa o to, aby voda
bola pitná, muselo to zabezpečiť mesto. Potom tam mesto riešilo VO. Mesto sa nechce zbaviť
zodpovednosti. Pri prepade diery na moste bolo mesto vo večerných hodinách oslovené, MsP
tam zabezpečila ohradenie inkriminovaného domu a od rána tam ľudia pracovali na tom, aby sa
diera zaliala betónom. Následne to zasypali do roviny terajšej vozovky. Mesto už v minulom
roku malo v rozpočte spevnenie cesty, ale vzhľadom k tomu, že bola zlá fin. situácia, nemohlo
sa toto spevnenie vykonať. O probléme je informované odd. výstavby, zvažovala sa aj
možnosť zavolať projektanta. Najskôr je však potrebné vyriešiť problém upadania materiálu,
spevniť vstupy aj výstupy z toho rúrového vedenia (spraviť oporný múr). Odd. výstavby už má
za úlohu prizvať projektanta.
Mgr. Jonek upozornil na upadnutú tyčku na zábradlí na most pri Macurovi na ul.
Hurbanovej. Menšie dieťa sa cez ňu môže dostať.
Primátor odpovedal, že odd. výstavby zabezpečí zavarenie týchto tyčiek, aby nedošlo k úrazu.
Mgr. Augustín požiadal, aby sa vyriešil chodník na ul. Moyzesova pri p. Vanákovi,
nakoľko tam je chodník neukončený, resp. sa tam nachádza len piesok. Primátor odpovedal, že
na miesto sa pôjde pozrieť komisia výstavby a následne predloží stanovisko.
Mgr. Čerňanská sa spýtala, kto sa má starať o tuje, ktoré sú vysadené na ul.
Partizánskej.
Primátor odpovedal, že pravdepodobne mesto, resp. v minulosti to boli technické služby.
Občas príde od občanov požiadavka na ich vyrezanie. Prisľúbil, že sa týmto bude zaoberať
odd. výstavby, ktoré zhodnotí situáciu a predloží riešenie.
Mgr. Jonek požiadal, či by sa na sídlisku Juh nedali vytvoriť miesta na stavbu garáží na
sídlisku Juh, resp. či by sa nedalo uvažovať nad touto možnosťou.
Primátor odpovedal, že nie je povinnosťou mesta vytvoriť nové miesta na stavbu garáží.
Dodal, že mesto už niekoľko rokov nenašlo vhodný priestor na stavbu garáží pre túto lokalitu.
Je niekoľko žiadostí o odpredaj parcely pod stavbu garáže. V meste je nedostatok parkovacích
miest, plôch, garáží. Je to celoslovenský problém. Parkovacie miesta boli stavané na ďaleko
menší počet plôch. Úplne vyriešiť problém parkovania sa nedá.
Mgr. Baďura sa spýtal, či by nestálo za zmienku vytvoriť parkovacie miesta na sídlisku
Sever, a to zmenou územného plánu smerom od Tesca ku telocvični. Je tam asfaltová cesta a za
ňou len orná pôda.
Primátor uviedol, že takáto požiadavka už na mesto prišla, ale nebolo by vhodné na takomto
mieste stavať garáže. Čo sa týka parkovania, pred budovou polikliniky je veľké parkovisko
a nikto na ňom neparkuje. Načo by mesto vytváralo nové parkovisko vedľa Tesca, keď pred
poliklinikou je v čase od 16.00 do 6.00 neobsadené parkovisko. Dodal, že túto otázku
parkovania môže riešiť komisia výstavby a životného prostredia.
Mgr. Baďura požiadal o opravu plota okolo asfaltového ihriska za bytovkou na ul.
Hollého.
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Primátor odpovedal, že mesto môže daný plot meniť každý rok, stále bude zničený. Pokiaľ
ľudia, ktorí tam bývajú, nedohliadnu na vandalizmus, ktorý sa tam stále odohráva, pletivo bude
neustále poškodené.
Mgr. Baďura ďalej požiadal, aby zverejnené zápisnice z rokovania MZ boli uverejnené
na stránke mesta oddelene od prijatých uznesení. Primátor prisľúbil, že zápisnice budú
umiestnené na stránke mesta prehľadnejšie.
Mgr. Baďura požiadal vedúcu finančného odd. o krátke vysvetlenie ohľadom
zadĺženosti mesta. Okrem toho sa spýtal, či mesto pracuje so štatistickými údajmi webovej
stránky ineko.sk a či sú mechanizmy na nezadlžovanie sa mesta. P. Záborská, ved.finančného
odd. uviedla, že mesto pravidelne mestskému zastupiteľstvu predkladá presné údaje o finančnej
situácii mesta, pri záverečnom účte je to dokonca povinná časť. Zadĺženosť mesta je cca 23%
z rozpočtu bežného roka. Mesto môže ísť až na hranicu 60%, čo však neurobí.
Primátor dodal, že za uplynulé roky mesto zrealizovalo projekty za niekoľko miliónov €. Keby
sa nezobral úver na požiarnu stanicu, tak dnes má mestp zadĺženie cca 7 – 8 %.
Vzhľadom k tomu, že v zmysle čl. 6 ods. 5 platného Rokovacieho poriadku MZ sa
rokuje najdlhšie do 22.00 h, pokiaľ MZ nerozhodne inak, primátor dal návrh pokračovať
v rokovaní MZ až do vyčerpania programu. Poslanci súhlasili, a tak primátor dal hlasovať
o návrhu pokračovať v rokovaní aj po 22.00 h.
Návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, Ing. Blažeková, Mgr.
Baďura, Mgr. Augustín, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Ing. Blažeková sa spýtala, či mesto neopomenulo prihlásenie poslancov ako
zamestnancov s občasným príjmom do sociálnej a zdravotnej poisťovne. P. Záborská
odpovedala, že tieto termíny mesto pozorne sleduje.
P. Pauko sa spýtal poslancov, či súhlasia s uverejnením fotografie a mailovej adresy na
internetovej stránke mesta. Poslanci súhlasili s uverejnením mailov. Hl. kontrolórka navrhla, že
je potrebné prehodnotiť zverejnenie fotiek na internetovej stránke mesta, nakoľko poslanci sú
zvolení občanmi a každý občan by mal vedieť, ktorý poslanec zastupuje jeho obvod.
Mgr. Augustín sa spýtal, aká je situácia umiestnením busty Ferdinanda Ďurčanského.
Či sa bude odhaľovať alebo sa situácia zmení.
Primátor odpovedal, že termín ukončenia rekonštrukcie námestia je v roku 2011. Do
odovzdania stavby nemá význam zaoberať sa odhalením busty. Mestské zastupiteľstvo
hlasovalo za osadenie busty Ferdinandovi Ďurčanskému. F.Ďurčanský nebol žiaden fašista a na
margo relácie odvysielanej tv Markíza na mesto prišli vyjadrenia ľudí, ktorí sa s ním osobne
poznali, vyjadrenia ľudí, ktorí ho osobne zažili. Vyjadrenia o tom, že nie je pravda, že pomáhal
pri deportácii židov, ale práve im pomáhal pri úteku. Tí ľudia, ktorí budú chcieť robiť zlé meno
tomuto človeku, to robiť budú. Následne primátor priblížil životopis F.Ďurčanského.
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P. Tordová doplnila informáciu pre nových poslancov - priblížila históriu toho, prečo sa práve
Dr. Ďurčanský bude odhaľovať busta.
Poslanci predchádzajúceho MZ obdržali materiály o rôznych rodákoch. MZ rozhodlo, že sa
vybrala osoba Ferdinanda Ďurčanského. Pôvodný materiál, ktorý bol spracovaný a ktorý mali
aj poslanci k dispozícii popisuje jeho život, jeho konanie, ministrovanie, ako sa dostal do
nemilosti s tými, s ktorými predtým rokoval (Hitler) a pod.
Na relácii TV Markíza, ktorá vyvolala fámy, že sa v Rajci stavia socha fašistovi, je zarážajúce
to, že jeden človek dokáže takto manipulovať mienku. Na MsKS sa doteraz nikto neprišiel
spýtať, prečo je tam práve táto busta. Taktiež na mesto neprišiel žiadny dotaz. Ale v mesačníku
Rajčan bolo o Dr. Ďurčanskom niekoľkokrát písané. Že je busta zakrytá, to nie je preto, že by
sa za ňu mesto hanbilo, ale preto, že táto bude odhaľovaná až v rámci rekonštrukcie námestia.
Takýto monument si zaslúži akciu, slušnú, na úrovni.
Primátor doplnil p. Tordovú. Uviedol, že v roku 1997 mesto oslovila Matica Slovenská
z Martina s tým, že pripravila brožúru o živote p. Ferdinanda Ďurčanského k jeho nedožitému
výročiu. Chcela mu spraviť vernisáž, resp. rehabilitovať ho. Túto vernisáž MsKS robilo vo
veľkej zasadačke, kde boli zástupcovia aj zo zahraničia. Vzdali hold tomuto človeku. Je
zaujímavé, že miestna matičiarka o niekoľko rokov neskôr (relácia TV Markíza v decembri
2010) vystupuje v rámci matice proti človeku, ktorému v minulosti práve Matica Slovenská
spravila vernisáž na jeho oslavu. Už len toto sa tak bije, že človek, ktorý má tieto informácie, si
má spraviť svoj názor. Miestna matičiarka má nedostatok informácií.
Mgr. Šupka požiadal o uverejnenie životopisu Dr. Ďurčanského, prípadne výpovede
očitých svedkov, pretože cca 99% mladých ľudí ani nevie, kto bol tento človek. Majú
nedostatok informácií. Možno by po tých očitých svedkoch zmenili názor.
P. Tordová odpovedala, že MsKS už 2x uverejňovalo informácie o jeho živote.
Ing. Mucha požiadal o zverejnenie životopisu Dr. Ďurčanského na stránke mesta.
Primátor prisľúbil, že v mesačníku Rajčan bude najbližšie uverejnená reakcia jedného pána,
ktorý reagoval na reportáž Markízy a ktorý poznal Dr. Ďurčanského.
Mgr. Hanus sa spýtal, či by bolo možné dokončiť oplotenie areálu školy. Je tam jeden
diel nedokončený.
Primátor odpovedal, že toto je povinná zabezpečiť základná škola.
11. Diskusia
Primátor informoval poslancov, že dňom 17.12.2010 poveril zastupovaním primátora p.
Mgr. Hanusa. V minulosti sa zástupca primátora volil, teraz je menovaný primátorom mesta.
Mgr. Jasenovcová požiadala mesto o údržba chodníka pri DV, či by nemohli VPP občas
očistiť povedľa budovy sneh.
Primátor odpovedal, že každý rok je pri DV navozená kopa snehu. DV má svojho údržbára,
ktorý tento sneh môže odhrnúť,.
Primátor sa spýtal riaditeľky DV, prečo má na budove DV umiestnené značky „parkovanie pre
invalidov.“ Mgr. Jasenovcová odpovedala, že DV tam tieto značky neumiestnilo. Dali to tam
ľudia, ktorí sa hnevali na to, že keď idú do kostola, nemajú kde zaparkovať a v aute majú
človeka ťažko zdravotne postihnutého.
Primátor upozornil riaditeľku DV, že tie značky môže zvesiť. Na to riaditeľka DV odpovedala,
že tieto značky dole z budovy nedá.
Ing. Mucha navrhol pre invalidov vyhradiť dve miesta pri kostole medzi farou a DV.
Ing. Blažeková navrhla rozkreslenie parkovacích miest v tomto úseku.
23

Hl. kontrolórka informovala o uplynutí termínu na podanie majetkového priznania.
Primátor navrhol zvolať prvé zasadanie komisie na ochranu verejného záujmu, kde si členovia
spomedzi seba vyberú predsedu. Skontrolujú podané majetkové priznania a vyhotoví sa
záznam zo zasadnutia.
12. Rôzne
a) Parkovacie karty
Uznesením č. 10/2005 boli pre poslancov MZ a organizácie mesta schválené
parkovacie karty pre parkovanie v meste Rajec bezplatne. Primátor spolu s prednostom MsÚ
navrhli ponechať toto bezplatné parkovanie. Mestská rada návrh prerokovala a odporučila ho
MZ na schválenie.
Prednosta upozornil, že doterajšie uznesenie je stále platné, stačí spomínanú informáciu
zobrať na vedomie. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o platnosti uznesenia č. 10/2005, ktoré sa týka vydania parkovacích kariet pre
poslancov Mestského zastupiteľstva v Rajci a pre organizácie mesta bezplatne.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, Ing. Blažeková, Mgr.
Baďura, Mgr. Augustín, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

b) Termíny riadnych zasadnutí MZ
Mestská rada prerokovala a odporučila MZ na schválenie nasledovné termíny riadnych
zasadnutí mestského zastupiteľstva: 20.1.2011, 24.2.2011, 31.3.2011, 9.6.2011, 8.9.2011,
27.10.2011, 8.12.2011. Nakoľko poslanci súhlasili, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
termíny riadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci nasledovne:
20.1.2011, 24.2.2011, 31.3.2011, 9.6.2011, 8.9.2011, 27.10.2011, 8.12.2011
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, Ing. Blažeková, Mgr.
Baďura, Mgr. Augustín, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0
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c) Určenie termínov rozborov hospodárenia a členov komisií pre rozbory
hospodárenia v PO a RO
V zmysle zákona č. 431/2004 Z.z. v platnom znení je potrebné vykonať rozbory
hospodárenia v rozpočtových a príspevkových organizáciách na rok 2010. Taktiež je potrebné
určiť členov komisií pre rozbory hospodárenia v RO a PO z radov poslancov. Po krátkej
diskusii, v ktorej poslanci navrhli do komisií jednotlivých členov, 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 – 8.3.2011 o 15.00 h
zloženie: primátor, hl. kontrolórka, ved.fin.odd., riad.MsKS, Mgr. Šupka, Mgr. Hanus, p.
Matejka
DV – 8.3.2011 o 16. 30 h
zloženie: primátor, hl. kontrolórka, ved.fin.odd. riad. DV, Ing. Blažeková, Mgr. Jonek, Mgr.
Hanus, MUDr. Rybárik
ZŠ – 9.3.2011 o 15.00 h
zloženie: primátor, hl. kontrolórka, ved.fin.odd., p. Zbýňovcová, riad. ZŠ, p. Špánik, Ing.
Mucha, Ing. Pekara
ZUŠ – 9.3.2011 o 16.30 h
zloženie: primátor, hl. kontrolórka, ved.fin.odd., p.Zbýňovcová, riad. ZUŠ, Mgr. Augustín,
Mgr. Čerňanská, Mgr. Baďura
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, Ing. Blažeková, Mgr.
Baďura, Mgr. Augustín, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

d) Doplnenie plánu zimnej údržby
Mgr. Baďura požiadal o doplnenie plánu zimnej údržby, a to odhrnutie cesty smerom
k záhradkárskej osade. Uviedol, že poslanec by sa mal snažiť spríjemniť život občanom.
K záhradkárskej osade je prístupová panelová cesta. Žiada len toľko, aby primátor dodatkom
zmluvy doplnil zabezpečenie údržby tejto prístupovej cesty od kultúrneho domu po vodojem
technikou, ktorú poskytuje p. Záň. Jedná sa o to, že pri kúpalisku je prístupová cesta
udržiavaná z oboch strán. Záhradky sú v užívaní cca 400 ľudí. Tí ľudia, čo tam chodia
v zimnom období by si zaslúžili, aby sa dostali do svojich chát.
Finančne to prepočítal – v zmluve je napísané, že mesto si účtuje 17,- €/hodinu. Doslova si
„vystopoval“, koľko by trvalo prehrnutie tejto cesty. Je to 20 minút. V novembri je niekedy
sneh, niekedy nie ..... za zimné obdobie by sa táto cesta odhrnula cca 10-krát. V prepočte je to
6 eur na jedno odhrnutie, za zimné obdobie je to 60 eur. Nemuselo by sa to intenzívne každý
deň prehŕňať, stačilo by občasné prehrnutie. Rozprával sa s niektorými poslancami, nevidia
v tom problém.
Primátor odpovedal, že situácia nie je tak jednoduchá, ako to Mgr. Baďura teoreticky
vyrátal. Mesto odhŕňa sneh, keď je 3 cm vrstva. Inak sa odhŕňa, keď je 10 cm sneh. Záleží od
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toho, či je mokrý sneh, či je suchý sneh. Z tohto dôvodu mesto doteraz prístupovú cestu, ktorá
je účelová len na záhradky a nie je tam trvalý pobyt, neodhŕňalo. Záhradky sa na 90%
využívajú od jari do jesene. Mesto neohŕňa ani cestu do porubskej doliny, kde takisto majú
ľudia 10 alebo 20 chatiek a taktiež je to v katastri mesta. Nie je povinnosťou mesta túto cestu
odhŕňať. Keby to bolo len o 60 eurách, tak s tým problém nie je. Nikdy to nebude stáť 60 eur.
Ak po odhrnutí cesta namrzne, bude sa šmýkať, nebude sa tam dať pešo prejsť, potom budú
záhradkári požadovať posypať túto cestu, a to sú ďalšie náklady (už mimo spomínaných 60 €).
Nikdy to nebude stáť 60 eur a možno to nakoniec skončí pri 600 eurách. Nie je to také
jednoduché a nie je to také lacné, ako to bolo vyrátané. Mesto vie, v akom stave je cesta ku
záhradkárskej osade, každý panel je inak posunutý. Je problém ohŕňať sneh s radlicou.
Primátor zdôraznil, že bez súhlasu MZ do zimnej údržby odhrnutie cesty smerom k záhradkám
nedoplní. Myslí si, že je to nad rámec úkonov, ktoré mesto vykonalo doteraz.
Dodal, že ku vodárni sa sneh ani ohrnúť nedá, je tam zlá prístupová cesta Ak mesto začne túto
cestu odhŕňať, zodpovedá za ňu, za jej posyp a pod. Čo sa týka prístupovej cesty ku kúpalisku,
mesto ju neudržiava, nakoľko nie je v jeho majetku.
Ing. Pekara navrhol, aby sa tejto problematioke venoval samostatný určitý čas. Je za riešenie
odhŕňania spomínanej cesty, ale je to problematika taká, ktorá si vyžaduje viacej času, aby
poslanci dospeli k rozumnému záveru.
Primátor navrhol, že mesto môže skúšobne odhrnúť cestu, keď bude 10 cm vrstva snehu. Uvidí
sa, či sa to bude dať odhrnúť. Dodal, aby bolo prijaté uznesenie, v ktorom sa uloží MsÚ
zrealizovať skúšobné odhrnutie snehu na ceste vedúcej do záhradkárskej osady.
Následne primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. ukladá
MsÚ na skúšku zrealizovať odhrnutie snehu do záhradkárskej osady smerom k vodojemu.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, Ing. Blažeková, Mgr.
Baďura, Mgr. Augustín, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

e) Zloženie mestskej rady
Mgr. Baďura skonštatoval, že voľba členov MR prebehla na prvom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. K samotnému zloženiu MR, resp. voči jej členom nemá žiadne
výhrady, s každým vychádza dobre. Ale z hľadiska politického rozloženia je nekorektné, aby
nebolo zastúpenie z každej strany. Mestskú radu tvorí teraz 1 člen z KDH, SDKÚ a 4 nezávislí
kandidáti. Mestskú radu by podľa Mgr. Baďuru mali tvoriť aj zástupcovia z iných politických
strán. Pokiaľ je zástupca z inej strany, mal by byť nápomocný primátorovi. Navrhoval, resp.
požiadal primátora, aby do najbližšieho zasadnutia MZ primátor pripravil nejaký návrh na nové
zloženie MR. Bol by rád, keby primátor prišiel s nejakým návrhom.
Primátor uviedol, že ak by do MZ prešlo 13 zástupcov, každý z inej politickej strany,
nikto by nedokázal uspokojiť všetky politické strany, aby boli zastúpené v MR. SNS a SMER
majú zastúpenie v MZ po jednom poslancovi, koalícia KDH-SDKÚ má zastúpenie 4
poslancov. Koalícia KDH-SDKÚ má v MR zastúpenie 1 člena, zvyšok MR tvoria nezávislí
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poslanci. Oni majú zároveň aj najväčšie zastúpenie v MZ. Zloženie MR vzišlo z tajnej voľby.
Primátor na ustanovujúcom zasadnutí MZ dal svoj návrh zloženia MR, ostatní poslanci
dopĺňali svojich kandidátov. Bola prevedená tajná voľba, z ktorej vzišlo konečné zloženie
mestskej rady. Primátor zdôraznil, že žiadny nový návrh na zloženie MR nedá. Jediný návrh je
ten, s ktorým môže prísť Mgr. Baďura, a to je zrušenie MR. Ak sa MZ 3/5 väčšinou rozhodne,
že MR nebude, tak ju zruší. Dodal, že poslanci môžu uznesením o niečo primátora požiadať,
ale rozkazovať primátorovi zo zákona nikto nemôže. Tak ako primátor prichádza na zasadnutia
MZ s rôznymi návrhmi, tak môže svoje návrhy predkladať aj poslanci MZ. Spýtal sa Mgr.
Baďuru, či má konkrétny návrh, o ktorom môžu poslanci hlasovať. Ak ho nemá, tak poslanci
môžu toto brať len ako informáciu. Každý jeden poslanec má právo na to, aby predkladal
návrhy na uznesenie. Mgr. Baďura odpovedal, že dnes nemá pripravené žiadne uzneseie.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
požiadavku Mgr. Vladimíra Baďuru ohľadom politického zastúpenia v MR.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
proti: 1
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. Mgr. Baďura
Šupka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Čerňanská, p.
Špánik, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín, Mgr. Jonek

zdržal sa: 0

Týmto bodom bol vyčerpaný program zasadnutia MZ. Primátor poďakoval prítomným
poslancom za účasť a zasadnutie o 23.30 h ukončil.

Ing. Ján R y b á r i k
primátor mesta
Mgr. Peter Hanus
zástupca primátora mesta
Mgr. Jozef Pauko
prednosta MsÚ Rajec
Overovatelia: Ing. Peter Pekara
Mgr. Michal Šupka
Zapisovateľka: Alena Uríková
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