Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 15. augusta 2013
Prítomní: 8
Neprítomní: 5
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta, Ing. Ján Rybárik.
Overovatelia: Mgr. Michal Šupka
Ing. Jozefa Blažeková
Zapisovateľka: Blanka Porubčanská
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
pre školský rok 2013/2014 a o výške príspevku a o spôsobe jeho platby na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Rajec
3. Návrh VZN Mesta Rajec o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné
parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej
platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia
4. Návrh Dodatku č. 2 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
5. Vyradenie majetku v hodnote nad 1000,- €
6. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 v príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ, ZUŠ, DV a Mesta Rajec
7. Prerokovanie monitorovacej správy programového rozpočtu za prvý polrok 2013
Odborné stanovisko HK k Monitorovacej správe programového rozpočtu
8. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu opatrením č. 19/2013 – Mesto Rajec,
ZŠ, ZUŠ
Odborné stanovisko HK k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 19/2013
9. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu opatrením č. 20/2013 – DV Rajec
Odborné stanovisko HK k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 20/2013
10. Návrh na zmenu použitia finančných prostriedkov DV – vybudovanie chodníka
11.
a) Návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti a pozemkov.
b) Návrh na odpísanie pohľadávok
c) Stav pohľadávok k 30.6.2013
12. Návrh na zmenu spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií na
rozpočtové organizácie.
Návrh dodatku k zriaďovacím listinám
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13. Kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností
a) MUDr. Mariankovej s manželom
b) Lapšanská Kováčová Mária, rod. Paulínyová
c) prenájom pozemkov
14. Medika – návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej
infraštruktúry
15. Správa HK o hospodárení príspevkových a rozpočtových org. mesta
16. Správa náčelníka MsP
17. Správa HK o vykonaných kontrolách
18. Interpelácie
19. Diskusia
20. Rôzne
a) Cezhraničná spolupráca
b) Prerokovanie odmien HK
c) Prerokovanie odmien MsKS
d) Žiadosť farského úradu o sponzorský príspevok na kostol
Takto navrhnutý program bol schválený počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Mgr. Augustín, p. Matejka,
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Albert, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

zdržal sa:

Schválené uznesenia:
62/2013 Kontrola plnenia uznesení
63/2013 Návrh VZN č. 2/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky pre školský rok 2013/2014 a o výške príspevku a o spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Rajec
64/2013 Návrh VZN Mesta Rajec o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné
parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia
a spôsobe preukázania jej zaplatenia
65/2013 Návrh Dodatku č. 2 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
66/2013 Vyradenie majetku v hodnote nad 1000,- €
67/2013 Oznámenie o zmene rozpočtu č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 v príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ, ZUŠ, DV a Mesta Rajec
68/2023 Prerokovanie monitorovacej správy programového rozpočtu za prvý polrok 20113
Odborné stanovisko HK k Monitorovacej správe programového rozpočtu
69/2013 Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu opatrením č. 19/2013 – Mesto
Rajec, ZŠ, ZUŠ
Odborné stanovisko HK k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 19/2013
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70/2013 Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu opatrením č. 20/2013 – DV Rajec
Odborné stanovisko HK k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 20/201371/2013
71/2013 Návrh na zmenu použitia finančných prostriedkov DV – vybudovanie chodníka
72/2013 Návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti a pozemkov Čanda Václav
73/2013 Návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti a pozemkov CAN, s.r.o.
74/2013 Odpísanie pohľadávok
75/2013 Stav pohľadávok k 30.6.2013
76/2013 Návrh na zmenu spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií na
rozpočtové organizácie.
Návrh dodatku k zriaďovacím listinám
77/2013 Kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností MUDr. Mariankovej s manželom
78/2013 Kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností pani Lapšanská Kováčová Mária, rod.
Paulínyová
79/2013 Kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností - prenájom pozemkov
80/2013 Medika – návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej
infraštruktúry
81/2013 Správa HK o hospodárení príspevkových a rozpočtových org. Mesta
82/2013 Správa náčelníka MsP
83/2013 Správa HK o vykonaných kontrolách
84/2013 Cezhraničná spolupráca
85/2013 odmeny HK
86/2013 odmeny MsKS
87/2013 Žiadosť farského úradu o sponzorský príspevok na kostol
Rokovanie:
1. Kontrola plnenia uznesení
Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Sekáčová, predložila poslancom správu o kontrole
plnenia uznesení splnených, v realizácii a nesplnených.
Primátor mesta bližšie doplnil informáciu k uzneseniu číslo 40/2013 – použitie prostriedkov
rezervného fondu na rekonštrukciu cesty a chodníka na ulici Lipovej – o tom, že nasledujúci
týždeň bude zverejnené obstarávanie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh na
uznesenie:
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1.
berie na vedomie
prehľad plnenia uznesení č.25-61/2013,ktoré boli prijaté zasadnutí MZ dňa 23.5.2013.
1.
berie na vedomie
prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 23.5.2013
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8

proti: 0

zdržal sa:

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

2. Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
pre školský rok 2013/2014 a o výške príspevku a o spôsobe jeho platby na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Rajec
Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre
školský rok 2013/2014 a o výške príspevku a o spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec bolo
prerokované na zasadnutí MR, taktiež boli prerokované režijné náklady a neodporúčajú sa
schváliť. Uvedené VZN sa schvaľuje každoročne a ostáva nezmenené. V návrhu VZN sú
navrhnuté výšky príspevkov tak, ako boli schválené vo VZN č. 2/2013 pre školský rok
2012/2013. Finančná komisia a MR uvedený návrh VZN prerokovala a odporúča ho schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh na
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje
Návrh VZN č. 2/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky pre školský rok 2013/2014 a o výške príspevku a spôsobe platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Rajec
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, p.
Albert, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková

proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. Augustín

3. Návrh VZN Mesta Rajec o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné
parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej
platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia
Uvedený návrh VZN predniesla poslancom MR vedúca finančného oddelenia, pani
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Tatiana Záborská. MZ Mesta Rajec schválilo uznesením č. 146/2008 zo dňa 11.12.2008
Smernicu Mesta Rajec, ktorá upravuje prechodné parkovanie motorových vozidiel na
vyhradených verejných priestranstvách a uznesením č. 156/2011 zo dňa 8.12.2011 schválilo
Dodatok č. 1 k uvedenej smernici. Smernica bola prijatá na základe platnej legislatívy.
Novelou zákona 135/1961 Zb. (cestný zákon) sa umožnila regulácia statickej dopravy
a podmienok určovania úhrady za dočasné parkovanie prostredníctvom VZN miest a obcí.
Predkladaný návrh VZN je spracovaný v zmysle novely zákona č. 135/1961 Zb. a zohľadňuje
schválené základné pravidla smernice Mesta Rajec, ktorá upravuje prechodné parkovanie
motorových vozidiel na vyhradených priestranstvách. Finančná komisia uvedený návrh VZN
prerokovala, ako aj MR a odporúča ho schváliť. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil,
primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1.

schvaľuje

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. 3/2013 o vymedzení úsekov
miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za
dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, p.
Albert, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková

proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. Augustín

4. Návrh Dodatku č. 2 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
Dňa 13.12.2012 uznesením č. 131/2012 bolo schválené 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. Navrhovaným Dodatkom č. 2
uvedeného VZN sa upravuje výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
dieťaťa MŠ na rok 2013 z dôvodu poskytovania finančných prostriedkov pre 5 ročné deti
v MŠ. Tieto finančné prostriedky boli schválené v rozpočte mesta Rajec, ale výška finančných
prostriedkov nebola upravená vo VZN č. 8/2012. Zároveň sa upravuje podľa zverejnených
údajov MF podielových daní. Tento návrh prerokovala finančná komisia a MR a odporúča ho
schváliť. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ
návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje
Návrh dodatku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2012 o určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej
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školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území
mesta Rajec
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, p.
Albert, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková

proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. Augustín

5. Vyradenie majetku v hodnote nad 1000,- €
Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- € predložila poslancom MZ vedúca finančného
oddelenia, pani Tatian Záborská, na základe prerokovania MR a finančnej komisie. Poslanci
MR zobrali tento návrh na vedomie. Finančná komisia a MR predlžený návrh prerokovala
a odporúča ho zobrať na vedomie a schváliť vyradenie zlikvidovaného majetku. K vyradeniu
majetku sa v písomnej forme vyjadrila a odporučila vyradiť aj HK mesta. Nakoľko sa do
diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. berie na vedomie
návrh na vyradenie majetku Mesta Rajec
2. schvaľuje
vyradenie a zlikvidovanie majetku Mesta Rajec elektrické varhany v obstarávacej
cene 2 638,92 €.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Augustín, p. Matejka,
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Albert, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

6. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 v príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ, ZUŠ, DV a Mesta Rajec
Na základe schválenej Smernice prijatej uznesením číslo 43/2012 zo dňa 26.4.2012 o postupe
a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z EÚ, zo zahraničia poskytnutých na
konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do
rozpočtu obce, primátor mesta predkladá podľa bodu č. 4 oznámenie č. 6, 7, 8, 10, 11 a na
základe schválenej smernice prijatej uznesením číslo 168/2009 zo dňa 10.12.2009 primátor
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mesta predkladá podľa bodu č. 4 oznámenie č. 9/2013 o zmene rozpočtu. Uvedené oznámenia
boli prerokované aj na finančnej komisii aj MR a odporúča ich zobrať na vedomie. Nakoľko
sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh na
uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
1.

berie na vedomie
Oznámenie o zmene rozpočtu č.6 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a
programového rozpočtu ZUŠ Rajec.

2. berie na vedomie
Oznámenie o zmene rozpočtu č.7 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a
programového rozpočtu ZUŠ Rajec.
3. berie na vedomie
Oznámenie o zmene rozpočtu č.8 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a
programového rozpočtu Mesta Rajec.
4. berie na vedomie
Oznámenie o zmene rozpočtu č.9 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a
programového rozpočtu DV Rajec.
5. berie na vedomie
Oznámenie o zmene rozpočtu č.10 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a
programového rozpočtu ZUŠ Rajec.
6. berie na vedomie
Oznámenie o zmene rozpočtu č.11 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a
programového rozpočtu ZUŠ Rajec.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Augustín, p. Matejka,
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Albert, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

7. Prerokovanie monitorovacej správy programového rozpočtu za prvý polrok 2013
Odborné stanovisko HK k Monitorovacej správe programového rozpočtu
Monitorovaciu správu predložila poslancom MZ vedúca finančného oddelenia, pani Tatiana
Záborská. Odborné stanovisko k Monitorovacej správe predniesla poslancom MZ hlavná
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kontrolórka mesta Rajec. Monitorovaciu správu prerokovala aj finančná komisia a MR
a odporúča ju zobrať na vedomie.
Do diskusie sa prihlásil Ing. Pekara, ktorý sa spýtal, či čerpanie prostriedkov v MŠ a ZŠ nie
je na úkor údržby MŠ a ZŠ.
Primátor mesta odpovedal, že finančné prostriedky sa vždy dočerpú, ak nie v danom roku, tak
v nasledujúcom, nakoľko lehota na dočerpanie je ešte tri mesiace v novom roku. Finančné
prostriedky, ktoré by sa nevyčerpali, by sa museli vrátiť. Okrem malých údržbárskych prác,
ktoré žiadajú riaditeľky MŠ sa vykonávajú aj väčšie údržby, ako napríklad prípojka tepla
a teplej vody v spolupráci s formou BINEKO, nové oplotenie, postieľky matrace a podobne.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh na
uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
1. berie na vedomie
Odborné Stanovisko HK k Monitorovacej správe Mesta Rajec k 30.6.2013
2. berie na vedomie
¾ hospodárenie Mesta Rajec za I. polrok 2013 bolo podľa členenia finančného rozpočtu
nasledovné:
•

príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 1 791 094,93 €, pri plnení na
51,8% k upravenému rozpočtu 3 460 238 € a výdavky bežného rozpočtu
boličerpané vo výške 1 420 700,61 € pri plnení na 43 ,28 % k upravenému
rozpočtu 3 282 597 €, s výsledkom hospodárenia + 370 394,32 €.

•

príjmy kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 60 943,92 €, pri plnení
na 27,33 % k upravenému
rozpočtu 222 971 € a výdavky kapitálového
rozpočtuboli čerpané vo výške 43 166,54 €, pri plnení na 10,51 % k upravenému
rozpočtu 410 850 €, s výsledkom hospodárenia + 17 777,38 €.

•

príjmové finančné operácie boli realizované v čiastke 47 842,00 €, na 12,56
%k upravenému rozpočtu 380 992 €,výdavkové finančné operácie vo výške
61 923,92 € pri plnení na 17,71 % k upravenému rozpočtu 349 673 €.

¾ monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec k 30.6.2013
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Augustín, p. Matejka,
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Albert, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

proti: 0
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zdržal sa:

8. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu opatrením č. 19/2013 – Mesto
Rajec, ZŠ, ZUŠ
Odborné stanovisko HK k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 19/2013
Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2013 bol schválený uznesením MZ
číslo 139/2012, dňa 13.12. 2012. Rozpočet bol plánovaný a schválený s prebytkom 20 735,-€
vrátane finančných operácií. Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2013 a predpokladanej
skutočnosti bolo k dnešnému dňu navrhnutých a schválených 18 rozpočtových opatrení.
V súčasnosti sa predkladá na posúdenie a schválenie zmena rozpočtu a programového
rozpočtu na rok 2013, a to rozpočtové opatrenie č. 19/2013. Finančná komisia a MR
prerokovala návrh zmeny a odporúča ho schváliť. Hlavná kontrolórka mesta predložila
poslancom MZ stanovisko v prílohe číslo 10. Oproti pôvodnému návrhu, ktorý bol
prerokovaný na finančnej komisii, nastala zmena v kapitálovom rozpočte, a to v znížení
výdavkov o 1500,-€. Mestská rada uvedený návrh prerokovala a odporúča ho schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh na
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1.
berie na vedomie
odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
na rok 2013 Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č.19/2013
2.
schvaľuje
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2013 Mesta Rajec
rozpočtovým opatrením č.19/ 2013
Rozpočet Mesta Rajec na rok 2013 - rozpočtové opatrenie č. 19/2013
Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia

Schválený

Schválené

Návrh

Návrh

Rozpočet
na rok 2013
v EUR

Rozpočtové
opatrenie
č.18/2013,ozn.č.11

Zmena v
EUR

Rozpočtové
opatrenie č.
19/2013

Bežné príjmy spolu:

3 250 318

3 460 841

-695

3 460 146

Bežné výdavky spolu:

3 232 198

3 283 200

49 487

3 332 687

18 120

177 641

-50 182

127 459

Schodok/prebytok
bežného rozpočtu:
Kapitálové príjmy spolu:

280 277

222 971 -133 934

89 037

Kapitálové výdavky spolu:

390 230

410 850 -166 435

244 415

Schodok/prebytok
kapitálového rozpočtu:

-109 953
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-187 879

32 501

-155 378

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):

3 530 595

3 683 812 -134 629

3 549 183

VÝDAVKY SPOLU (bežné +
kapitálové):

3 622 428

3 694 050 -116 948

3 577 102

Schodok/prebytok

-91 833

-10 238

-17 681

-27 919

Príjmy

517 361

380 992 -170 000

210 992

Výdavky

404 793

349 673 -167 000

182 673

Schodok/prebytok

112 568

31 319

-3 000

28 319

20 735

21 081

-20 681

400

F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

Výsledok hospodárenia

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Augustín, p. Matejka,
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Albert, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

9. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu opatrením č. 20/2013 – DV Rajec
Odborné stanovisko HK k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 20/2013
Domov vďaky po prehodnotení rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2013 navrhuje
zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Odborné stanovisko k návrhu zmeny
rozpočtu a programového rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 20/2013 predniesla poslancom
MZ HK mesta. Finančná komisia a MR prerokovala návrh zmeny a odporúča ho schváliť.
Primátor mesta sa spýtal riaditeľky DV, dôvod navýšenia stravného. Riaditeľka DV
odpovedala, že stravné sa navýšilo z dôvodu, že stravu odoberali aj živnostníci, ktorí
pomáhali pri úpravách DV a kapacita stravnej jednotky sa navýšila z 80 až na 110 obedov za
deň.
Do diskusie sa prihlásil aj pán Albert, ktorý sa spýtal, že prečo mesto v súčasnosti prispieva
na chod DV a v minulosti tomu tak nebolo.
Primátor mesta odpovedal, že čo sa týka bežných príjmov, tak nová pani riaditeľka DV
získava finančné prostriedky z nadácií a z bonusov, ktoré sa premietnu aj do bežných príjmov
DV. Bývala pani riaditeľka tieto príjmy do bežných príjmov nedala.
Pán Albert sa ďalej spýtal, že prečo bývalej riaditeľka DV sa neodsúhlasili finančné
prostriedky na opravu auta.
Primátor mesta odpovedal, že auto nebolo v majetku mesta, ale v majetku OZ Srdce, ale aj
napriek tomu sa finančné prostriedky samostatným uznesením schválili na opravu auta.
Taktiež primátor mesta poukázal, že nová pani riaditeľka dokázala zohnať finančné
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prostriedky, ako aj materiálne zabezpečenie DV z iných zdrojov, a funguje s rovnakým
rozpočtom a prísunom peňazí, ako fungovala aj bývalá riaditeľka DV.
Taktiež pripomenul aj to , že v minulosti hlavná kontrolórka v stanoviskách poukazovala aj
na to , že DV bolo schválené navýšenie stravného , ale vedenie DV to včas nezapracovávalo
do príjmovej časti rozpočtu. Primátor mesta konštatoval, že financovanie je prehľadnejšie v
súčasnosti tok peňazí je hlavne do DV a nie do iných organizácií.

Mestské zastupiteľstvo
1.
berie na vedomie
odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
Domova vďaky na rok 2013 rozpočtovým opatrením č.20/2013
2.
schvaľuje
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky na rok 2013
rozpočtovým opatrením č.20/2013

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Augustín, p. Matejka,
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Albert, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

10. Návrh na zmenu použitia finančných prostriedkov DV – vybudovanie chodníka
Riaditeľka DV, pani Lívia Hodásová, požiadala o odsúhlasenie použitia časti schváleného
finančného príspevku, ktorý bol schválený uznesením č. 37/2013 vo výške 4.000,-€ na
vybudovanie chodníka v areáli DV v Rajci. Nakoľko bola použitá na vybudovanie chodníka
len časť z poskytnutého finančného príspevku a časť sa príspevku sa podarilo ušetriť, žiada ,
aby ušetrená čiastka vo výške 920,45€ mohla byť použitá na skrášlenie prostredia záhrady
DV. Uvedený návrh prerokovala aj finančná komisia a MR odporúča ho schváliť. Riaditeľka
DV, pani Lívia Hodásová, premietla poslancom aj fotografickú prezentáciu z vybudovania
chodníka a skrášlenia prostredia DV. Primátor mesta poďakoval dobrovoľníkom, za pomoc
pri vykonávaných prácach.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh na
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1.
berie na vedomie
vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov DV
2.
schvaľuje
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zmenu využitia finančných prostriedkov vo výške 920,45€, ktoré boli schválené uzn. č.
37/2013 na vybudovanie chodníka v areáli Domova vďaky Rajec, na skvalitnenie
a skrášlenie prostredia záhrady Domova vďaky Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Augustín, p. Matejka,
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Albert, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

11.
a) Návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti a pozemkov.
Primátor mesta informoval poslancov MZ o dlžobách firmy CAN, s.r.o. a Čanda v8CLAV. A
predložil návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti a pozemkov vo vlastníctve
firmy CAN, s.r.o. so sídlom Dolné Rudiny 3 v Žiline a Čandu Václava, Moyzesova 908/11
v Žiline. Uvedené bolo prerokované aj na finančnej komisii a MR, ktorá odporúča schváliť
vykonanie dobrovoľnej dražby. Václav Čanda dal prísľub, že finančné prostriedky, ktoré dlží
mestu uhradí. Finančné oddelenie vyráta ešte úrok z omeškania, ktoré sa môži vypočítať až po
zaplatení. Po dohovore s pánom Čandom, sa môže vykonať dražba len na jednu nehnuteľnosť,
ak finančné prostriedky mestu uhradí.
Do diskusie sa prihlásil Ing. Pekara, ktorý vyjadril súhlas, aby sa dražba uskutočnila a doplnil
navrhovaný text uznesenia. Primátor mesta navrhol, aby mestské zastupiteľstvo schválilo
samostatné uznesenia na každú nehnuteľnosť zvlášť.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom návrh na
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1.
schvaľuje
vykonať dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti a pozemkov vo vlastníctve Čandu Václava,
Moyzesova 908/11, 010 01 Žilina zapísaných na LV č. 1809 kat. úz. Rajec, a to na stavbu –
dom so súpisným číslom 10 a na pozemky pod uvedenou stavbou parc. č. 150 a 149 za účelom
zabezpečenia vykrytia pohľadávok voči mestu Rajec .

Mestské zastupiteľstvo
2.
schvaľuje
vykonať dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti a pozemkov vo vlastníctve CAN, s.r.o, so sídlom
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, IČO 36386171, zapísaných na LV č. 2420 kat. úz. Rajec, a to
na stavby –budova a sklady, výr. hala-stol. dielňa so súpisným číslom 934 a na pozemky pod
uvedenými stavbami parc. č. 489/10 a 489/11 za účelom zabezpečenia vykrytia pohľadávok
voči mestu Rajec .
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Augustín, p. Matejka,
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Albert, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

Počas rokovania o 17,50, odišiel
poslanec Mgr. Augustín – počet
poslancov 7.

O 18.10 primátor mesta vyhlásil 20
minútovú prestávku
b) Návrh na odpísanie pohľadávok
Mesto Rajec, ako správca dane, navrhuje odpísanie daňovej pohľadávky za DZN
a komunálny odpad za roky 2010 a 2011 pre daňovníka EUROFARM s.r.o., Hollého 210/57,
Rajec v sume 3 967,93€, nakoľko bol Okresným súdom v Žiline zrušený konkurz na uvedenú
spoločnosť pre nedostatok majetku. Uvedené bolo prerokované na finančnej komisii, ktorá
odpísanie pohľadávky odporúča schváliť.
Finančná komisia a MR prerokovala informatívnu správu.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh na
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1.
schvaľuje
odpísanie pohľadávok za daň z nehnuteľnosti vo výške 3 862,66 € a poplatok za
komunálny odpad vo výške 105,27 € dlžníkovi : EUROFARM s.r.o., so sídlom Hollého 210,
015 01 Rajec, IČO 30 225 132, z dôvodu výmazu ex offo dlžníka z obchodného registra.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, p.
Albert, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková

proti: 0
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zdržal sa:

c) Stav pohľadávok k 30.6.2013
Finančné oddelenie predkladá informáciu o stave vymáhania pohľadávok a opatrenia na
zvýšenie efektívnosti vymáhania nedoplatkov. Tieto informácie boli prerokované vo finančnej
komisii a MR a MR odporúča zverejniť zoznam daňových dlžníkov.
Primátor mesta povedal, že by zverejnením zoznamu dlžníkov by mohol mať pozitivny efekt
pre neplatičov.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh na
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1.
odporúča
MsÚ zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov na webovej stránke mesta a na
úradnej tabuli mesta.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, p.
Albert, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

12. Návrh na zmenu spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií
na rozpočtové organizácie.
Návrh dodatku k zriaďovacím listinám
Tieto návrhy predložila poslancom MZ vedúca finančného oddelenia, pani Tatiana Záborská,
finančná komisia a MR návrhy prerokovala a odporúča ich schváliť. Stanovisko hlavnej
kontrolórky bolo prednesené na zasadnutí MZ.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh na
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. berie na vedomie
správu k zmene spôsobu financovania a právnej formy príspevkovej organizácie Domova na
rozpočtovú organizáciu
2. schvaľuje
a) zmenu formy hospodárenia príspevkovej organizácie Domov vďaky od 1.1.2014 na
rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.
b) návrh dodatku č. 4 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie
Domov vďaky zo dňa 2.11.2009.
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c) vydanie úplného znenia Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Domov vďaky
od 1.1.2014
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, p.
Albert, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

Mestské zastupiteľstvo
1. berie na vedomie
správu k zmene spôsobu financovania a právnej formy príspevkovej organizácie Mestského
kultúrneho strediska Rajec na rozpočtovú organizáciu
2. schvaľuje
a) zmenu formy hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko
Rajec od 1.1.2014 na rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou
b) návrh dodatku č. 2 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie
Mestského kultúrneho strediska Rajec zo dňa 2.11.2009.
c) vydanie úplného znenia Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Mestské
kultúrne stredisko Rajec od 1.1.2014
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, p.
Albert, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

13. Kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností
a) MUDr. Mariankovej s manželom
Dňa 24.6.2013 bol doručený na MsÚ návrh MUDr. Marinkovej a Ing. Marianka na uplatnenie
predkupného práva na NP, ktoré sú v ich vlastníctve, v priestoroch PK Rajec MUDr.
Vitekovej Ivone a Ing. Pavlovi Vitekovi.
Mesto Rajec je oprávnené si uplatniť predkupné právo na uvedené priestory. V prípade, ak by
si Mesto Rajec neuplatnilo predkupné právo, navrhuje predať NP MUDr. Vitekovej a Ing.
Vitekovi za sumu 6500,- Eur. Poslanci MR sa zhodli na tom, že Mesto Rajec si má predkupné
právo uplatniť.
Táto ambulancie neprešla väčšou rekonštrukciou: primátor mesta má za to, že nie je dôvod sa
zbaviť lukratívnej ambulancie, kde je samostatný vchod , bezbariérový vstup. Ak by MUDr.
Mariaková predložila, že ambulanciu zrekonštruovala, tak je potrebné, aby sa dal následne
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vypracovať znalecký posudok. Mesto Rajec je oprávnené si uplatniť predkupné právo na
uvedené priestory. Do diskusie sa prihlásil Ing. Pekara, ktorý sa spýtal, či uvedenú
ambulanciu odkúpila MUDr. Marianková od mesta. Primátor mu odpovedal, že odkúpila.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh
na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje
aby si Mesto Rajec uplatnilo predkupné právo na kúpu nebytového priestoru č. 9-5 o výmere
30,70 m2, ktorý sa nachádza v1. vchode na prízemí budovy č.s. 200 na KNC parcele č. 1102,
spoluvlastníckeho podielu 307/7550 na spoločných častiach a zariadeniach domu č.s. 200
a spoluvlastníckeho podielu 307/7550 na pozemku KNC parcele č. 1102 – zastavané plochy
o výmere 764m2, evidované na liste vlastníctva č. 2410 pre k.ú Rajec, ktoré bolo zriadené
Zmluvou o prevode vlastníctva nebytového priestoru, Zmluve o zriadení vecného bremena
a Zmluve o zriadení predkupného práva zo dňa 16.2.2005, povolenou vkladom Správy
katastra Žilina v 799/05 s kupujúcimi MUDr. Mariankovou Máriou, rodenou Laluhovou
a Ing. Jurajom Mariankom, obidvaja bytom Svederník, Marček 15.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, p.
Albert, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

b) Lapšanská Kováčová Mária, rod. Paulínyová
Dňa 27.6.2013 sa uskutočnilo rokovanie s pani Lapšanskou Kováčovou Máriou, ktorá je
vlastníčkou posledného nevysporiadaného pozemku na novom mestskom cintoríne, ktorý
nadobudla dedičstvom po manželovi, o usporiadaní vlastníckeho práva k pozemkom v KU
Rajec, mestský cintorín a odpredaj pozemkov Mestu Rajec. Primátor mesta pri osobnom
rokovaní po niekoľkých neúspešných stretnutiach navrhol, aby uvedené pozemky boli
odpredané za cenu 6,-€ za m2s čím pani Lapšanská Kováčová nakoniec súhlasila. Poslanci
MR prerokovali tento návrh a odporučili ho schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh na
uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje

Nadobudnutie v celosti pozemky KNC parcely:
Parcela č.
2135/9
2135/10
2136/25
2136/26
SPOLU

Výmera v m2
871
2
2
32
907

Druh pozemku
Ostatné plochy
Zastavané plochy
Zastavané plochy
Ostatné plochy

ktoré vznikli na základe GP č. 179/2007 zo dňa 18.9.2007, vyhotoveného Vlastimilom
Bielikom Fačkov, z pôvodnej pozemnoknižnej parcely č. 580 zapísanej v PKN vložke č. 31,
evidovanej na LV č. 594 k.ú. Rajec, v Správe katastra Žilina, kúpou od vlastníka Lapšanskej
Kováčovej Márie, rod. Paulínyovej, nar. 10.2.1952, bytom Žilina, Trnavská 1356/9, za cenu
6,- Eur/m2.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, p.
Albert, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

c) prenájom pozemkov
Primátor Mesta Rajec na základe žiadostí viacerých samostatne hospodáriacich roľníkov dal
spracovať zoznam ornej pôdy TTP vo vlastníctve mesta. Jedná sa približne o 9 Ha KÚ Rajec
a 2,5 ha v KÚ Jasenové. MR odporúča vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom
poľnohospodárskej pôdy a pasienkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Bol vypracovaný sumár
pozemkov, ktorý využíva Agroregion Rajec.
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Do Diskusie sa prihlásil Ing. Mucha, ktorý sa spýtal, či tento prenájom pozemkov súvisí
s výkonom poľnohospodárstva, primátor mesta odpovedal, že súvisí. Závisí, ktorý záujemca
ponúkne výhodnú sumu. Ing. Pekara povedal, že je to aj zaujímavá ponuka pre samostatne
hospodáriacich roľníkov, pre ktorých je výhodný dotačný systém na takého podnikanie.
Primátor mesta upresnil, že tieto pozemky nie sú celistvé a mesto Rajec finišuje s ROEP, čím
budú tieto pozemky skompletizované. Mestská rada prerokovala uvedené a nakoľko sa do
diskusie už nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje
v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku, v znení neskorších predpisov §9, ods. 2
pís. b) podmienky obchodnej verejnej súťaže o výber najvhodnejšieho záujemcu
o nájom pozemkov nachádzajúcich sa v KÚ Rajec a Jasenové
2. odporúča
MsÚ vstúpiť do rokovania s terajším užívateľom poľnohospodárskej pôdy a pasienkov
ohľadom nájmu za predchádzajúce obdobie
3. schvaľuje
komisiu na vyhodnotenie verejno - obchodnej súťaže v zložení MR.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, p.
Albert, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

14. Medika – návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej
infraštruktúry
Primátor mesta informoval poslancov MZ o zmene zákona v tom, že mesto môže požiadať
o finančné prostriedky z fondov pre výstavbe bytov už pri vydaní stavebného povolenia.
Firma, ktorá má výstavbu financovať, ktorá bola schválená MZ, má tri banky, ktoré sú
ochotné podpísať úverovú zmluvu, ale potrebujú pri jej podpísaní, aby mohla firma stavať,
zmluvu o budúcej zmluve, ktorá je upravená podľa požiadaviek bánk. Táto Zmluva o budúcej
zmluve je pripravená a bola prerokovaná aj s advokátom. Do 30. 11. 2013 musí byť vydané
stavebné povolenie a do 30.6.2014 musí byť stavba skolaudovaná, aby mesto mohlo byty
prideliť. MR prorokovala návrh zmluvy a odporúča ju schváliť.
Do diskusie sa prihlásil pán Albert, ktorý sa spýtal na celkovú sumu za odkúpenie budovy.
Primátor mesta odpovedal, že na metráž bytov poskytne štát nenávratnú dotáciu 20 percent
a 80 percent úver, ktorý sa bude splácať z nájmu, mesto sa spolieha na to, že dostaneme 100
percentnú dotáciu zo štátu, ináč byty kupovať nebude. Byty musia byť postavené podľa
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predpisu ŠFRB. Stavebník financuje komplet celú stavbu, mesto ide do rizika akurát v tom,
že nemusí dostať finančné prostriedky zo štátu. Mestská rada prerokovala návrh tejto zmluvy
a odporúča primátorovi ju podpísať tak, ako bola predložená. Nakoľko sa do diskusie už
nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh na uznesenie:

O 19,30 prišiel poslanec Mgr. Róbert
Augustín – počet poslancov 8

Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje
text Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov v budove bývalej Mediky a technickej
infraštruktúry , tak ako bola predložená.
2. odporúča
primátorovi mesta zmluvu podpísať, po splnení bodu 2.1. v Článku II, predloženej zmluvy
o budúcej zmluve
O 19,38 odišiel poslanec Ing. Mucha –
počet poslancov 7

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
Mgr. Róbert Augustín, p.
Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mgr. Šupka, p. Albert, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

O 19,40 prišiel poslanec Ing. Gustáv
Mucha – počet poslancov 8

15. Správa HK o hospodárení príspevkových a rozpočtových org. mesta
Správu o hospodárení príspevkových a rozpočtových org. mesta predložila HK na zasadnutí
MZ a zrekapitulovala texty u predlženej správy. HK pozitívne hodností skutočnosť, že vlastné
príjmy sú vyššie, vedeniu DV sa podarilo získať granty. Oproti roku 2012 v 1. polroku 2013
dokázalo bez dotácie Mesta Rajec fungovať z vlastných zdrojov. Hlavná kontrolórka, Ing.
Bibiána Sekáčová, skonštatovala, že nové vedenie DV dokázalo v 1.polroku zabezpečiť
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plynulý chod zariadenia aj so šetrením bez príspevku mesta a je predpoklad, že do konca roka
zabezpečí chod zariadenia z vlastných príjmov, grantov a príjmu zo ŠR.
Hlavná kontrolórka mesta zhodnotila aj hospodárenie organizácií MsKS a ZŠ Lipová, Rajec,
Školský klub detí pri ZŠ, Školská jedáleň pri ZŠ a ZUŠ, 1. mája 412/1, Rajec. Konštatovala,
že je predpoklad, že všetky organizácie sú schopné zvládnuť chod zariadení v rámci
schválených rozpočtov. Poslancom MZ predložila túto správu aj v písomnej forme.
Do Diskusie sa prihlásil pán Albert, ktorý sa spýtal na ušetrené finančné prostriedky DV na
mzdách. Primátor mesta odpovedal, že ušetrené finančné prostriedky vznikli preto, že
niektorí pracovníci DV čerpali PN, ktoré sa museli riešiť zastupovaním pracovníkmi
s nižšími platmi. Taktiež odpovedal, že DV už nemá toľko zdravotných sestier s vyššími
platmi, ale opatrovateľky, a taktiež nová pani riaditeľka DV nastupoval s nižším platom, ako
mala predchádzajúca pani riaditeľka DV.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh
na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k výsledkom hospodárenia
príspevkových a rozpočtových organizácií Mesta Rajec za 1. polrok 2013.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Augustín, p. Matejka,
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Albert, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

16. Správa náčelníka MsP
Poslancom MZ predniesol správu o štatistike rýchlosti, meranej na uliciach Hollého
a Partizánska, novými meračmi rýchlosti, výstavbu dopravného ihriska pre deti, a informáciu
o novom parkovaní v meste Rajec, náčelník MSP, Ing. Ján Jasenovec, PhD. Zároveň
poslancom premietol obrazový materiál k uvedeným správam.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh na
uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
1. berie na vedomie
Správu náčelníka MsP
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Augustín, p. Matejka,
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Albert, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

17. Správa HK o vykonaných kontrolách
Správa hlavnej kontrolórky mesta, Ing. Bibiány Sekáčovej, o vykonaných kontrolách za
obdobie jún - august 2013 bola prednesená poslancom MZ v dôvodovej správe.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh na
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie jún –
august 2013
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Augustín, p. Matejka,
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Albert, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

18. Interpelácie
Mgr. Peter Hanus sa spýtal, v akom stave je rekonštrukcia Klub dôchodcov v Rajci.
Primátor mesta odpovedal, že termín ukončenia je stanovený na15.8.2013. Už sa začalo
preberacie konanie, ktoré bude ukončené najneskôr do 19.8.2013 a začiatkom septembra by
sa mala slávnostne spustiť prevádzka klubu dôchodcov.
Pán Albert sa spýtal, či pozemky pod garážami, ktoré sú postavené na sídlisku JUH, by sa
nedali odkúpiť od mesta do vlastníctva.
Bc. Júlia Tomčíková, vedúca odd. výstavby odpovedala, že najskôr sa musia vysporiadať
pozemky. Ak budú takéto žiadosti o odkúpenie, tak sa tým bude zaoberať komisia výstavby
a ŽP a následne MZ.
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Ing. Pekara sa spýtal, či by sa nedali upomienky, ktoré sú vystavované v MŠ posunúť na
neskorší termín, nakoľko výplatné termíny sú neskoršie ako sa vystavujú upomienky.
Primátor mesta odpovedal, že upomienky sa musia vystaviť v danom mesiaci, MsÚ preverí,
koľko je takýchto upomienok a zistí lehoty. Na ďalšom zasadnutí budeme informovať
poslancov MZ.
Ing. Mucha sa spýtal na areál ZIPP
Primátor mesta odpovedal, že sa uskutočnilo rokovanie s pánom Mariánom Taranom, ktorý je
tam správca a žiadna zmena zatiaľ nenastala.
Ďalej primátor mesta informoval, že v areáli bývalej Sloveny vznikli dve vedecké pracoviská,
ktoré sa zaoberajú výrobou krištáľu, ktorý má široké uplatnenie na trhu Ak sa podarí výroba,
tak sa následne začne aj so sériovou výrobou, čím sa zabezpečia nové pracovné miesta v Rajci

19. Diskusia
Primátor mesta informoval poslancov MZ o získaní finančných prostriedkov na projekt „
Spoznávame sa cez skate park“, bude sa rozširovať a v spolupráci s MSKS budú
absolvované výmenné pobyty študentov a.i.
Ďalej primátor mesta informoval poslancov MZ o výmene nového šindľa na budove mestskej
radnice, ktoré by sa mal uskutočniť v mesiaci 9/2013, ďalej o novom výberovom konaní na
rekonštrukciu ulice Lipová, na rozšírenie cesty, prekládku verejného osvetlenia, atď. Taktiež
o pripravovanom odkanalizovaní skládky odpadov. Informoval o výmene riaditeľa v zbernom
dvore ZRD, kde sa postupne riešia problémy a výsledkom riešenia by malo byť to, že mesto
a obce sa stanú podielníkmi na majetku ZRD.
Do diskusie sa prihlásil pán Albert a spýtal sa , či by sa nedala vybudovať cyklistická trasa –
chodník smerom na Šuju až po Čičmany.
Primátor mesta odpovedal, že ŽSK má spracovaný takýto projekt o rozvoji cyklistickej
dopravy v rámci celého žilinského kraja, kde je zahrnutá aj rajecká oblasť. Je to zverejnené na
stránke ŽSK. Ak mesto Rajec ukončí vysporiadanie pozemkov (ROEP), potom by sa mohlo
uvažovať nad takouto výstavbou. Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov je však zložité.

20. Rôzne
a) Cezhraničná spolupráca
Mesto Rajec uznesením č. 1/2013 z 7.2.2013 schválilo zapojenie sa do OP cezhraničnej
spolupráce SR-ČR 2007-2013, podpory 1.1. Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií s názvom :
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„Vytvorenie aktívnej cezhraničnej siete kultúry Rajec – Krnov“. Tento projekt nebol
schválený (rozhodnutie o neschválení žiadosti o finančný príspevok zo dňa 11.7.2013 pod
č. MPRV-2013-2881/15069-3).
Preto sa mesto Rajec rozhodlo využiť možnosť zapojiť sa do ďalšej výzvy – mikroprojektu
v spolupráci s mestom Krnov. Ide o výzvu na finančný príspevok v rámci Operačného
programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, 12
výzvy , podpory 1.6. Fond mikroprojektov s projektom „ Aktívna cezhraničná sieť
kultúry Rajec – Krnov“.
Cieľom projektu v kultúrnej oblasti je búranie rečových bariér detí materských ,
základných a stredných škôl pomocou výmenných akcií, na ktorých budú prezentované
ľudové zvyky a tradície regiónov, prezentácia slovenského jazyka a českého jazyka. Akcie
sa budú konať v kultúrnom dome v Rajci a v divadla v Krnove. Na záver bude výstava
fotografií a spoločná publikácia o Rajci a Krnove.
V rámci tejto výzvy je možné realizovať aj investičnú akciu – mesto má záujem opraviť
scénickú mechaniku (rošty, rumpál, opony) v kultúrnom dome v Rajci.
Projekt musí byť financovaný aj zo strany žiadateľa s 5 % účasťou.
o spolufinancovaní je unesenie MZ .

Dokladom

Celkové výdavky na projekt vrátane investičných nákladov, nákladov na kultúrne podujatia,
výstavy, publikáciu a externý manažment sú 23 525,20 €. Spoluúčasť mesta je vo výške
1176,26 €.

Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy operačného programu
cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13, číslo výzvy 12/FMP za účelom realizácie
projektu s názvom „Aktívna cezhraničná sieť kultúry Rajec – Krnov“ s výškou
celkových oprávnených výdavkov na projekt 23 525,20 EUR.
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) zabezpečenie financovania projektu z vlastných zdrojov vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 1 176,26 EUR
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Augustín, p. Matejka,
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Albert, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

b) prerokovanie odmien HK
V zmysle § 18c ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
môže mestské zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu za obdobie
12/2012 až 7/20113 až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra za mesiace
12/2012 -7/2013. S prihliadnutím na rozpočtové možnosti primátor navrhol schváliť 10%
odmeny.
Poslanci súhlasili, a tak primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke mesta Rajec, Ing. Bibiáne Sekáčovej, za obdobie 12/2012
-7/2013 vo výške 10% z mesačného platu HK vyplateného v období 12/2012 -7/2013

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Augustín, p. Matejka,
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Albert, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

c) prerokovanie odmien p. Tordovej, poverenej vedením MsKS
V zmysle Poriadku odmeňovania MsKS môže byť p. Tordovej, poverenej vedením MsKS
schválená odmena za mesiace 12/2012 -7/2013, 25% zo súčtu platov vyplatených v
mesiacoch 12/2012 -7/2013. S prihliadnutím na rozpočtové možnosti primátor mesta
navrhol vyplatiť odmenu vo výške 10% za obdobie 12/2012 -7/2013.
Poslanci súhlasili, a tak primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje
odmenu pani Anne Tordovej, poverenej vedením MsKS za obdobie 12/2012 -7/2013 vo výške
10% zo súčtu platov vyplatených v období 12/2012-7/2013.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Augustín, p. Matejka,
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Albert, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

proti: 0

zdržal sa:

d) žiadosť Farského úrad v Rajci
Na základe Dodatku č. 2 VZN č. 4/2009 požiadal Farský úrad v Rajci o finančný príspevok na
opravy kostola v Rajci. Finančné prostriedky na uvedenú opravu by sa mohli poskytnúť
z rezervy schválených dotácií športových kluboch a OZ, z príspevkov, ktoré ešte neboli
pridelené.
Do diskusie sa prihlásil Ing. Pekara, ktorý navrhol, aby si farský úrad dal opätovne ešte jednu
žiadosť v októbri, aby sa dalo pomôcť vyššou čiastkou na opravy kostola, a tieto finančné
prostriedky by sa mohli zakomponovať do pripravovaného rozpočtu na rok 2014 vzhľadom
na možnosti mesta.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor mesta predniesol poslancom MZ návrh
na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. odporúča
primátorovi mesta riešiť žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Rajec v zmysle VZN č.
4/2009 a poskytnúť finančný príspevok vo výške 2000,-€ na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky
– Kostol sv. Ladislava v Rajci.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Augustín, p. Matejka,
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Albert, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

proti: 0
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zdržal sa:

Týmto bodom bol prerokovaný program zasadnutia mestského zastupiteľstva. Primátor
poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie o 21.20 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: Mgr. Michal Šupka
Ing. Jozefa Blažeková

Zapisovateľka: Blanka Porubčanská
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