Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 24.10.2013
Prítomní: 11
Neprítomní: 2
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. Róbert Augustín
Martin Matejka
Zapisovateľka: Alena Uríková
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2012
3. Návrh Dodatku č. 1 k 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
4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 51/2004 o školských obvodoch
5. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 12, č. 13 a č. 14/2013 v príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ, ZUŠ a Mesta Rajec
6. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013
rozpočtovým opatrením č. 25/2013
Odborné stanovisko hl. kontrolóra mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 25/2013
7. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti – MŠ, ZUŠ a ZŠ
8. Návrh Dodatku č. 3 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
9. Personálne otázky
10. Predaj a prenájom nehnuteľností
11. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta (september –
október 2013)
12. Interpelácie
13. Diskusia
14. Rôzne
Vzhľadom k tomu, že sa zasadnutia zúčastnili pozvaní riaditelia ZŠ, ZUŠ a MŠ, primátor
mesta navrhol presunúť bod č. 7 za bod č. 1 – Kontrola plnenia uznesení:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti – MŠ, ZUŠ a ZŠ
3. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2012
1

4. Návrh Dodatku č. 1 k 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
5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 51/2004 o školských obvodoch
6. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 12, č. 13 a č. 14/2013 v príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ, ZUŠ a Mesta Rajec
7. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013
rozpočtovým opatrením č. 25/2013
Odborné stanovisko hl. kontrolóra mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 25/2013
8. Návrh Dodatku č. 3 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
9. Personálne otázky
10. Predaj a prenájom nehnuteľností
11. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta (september –
október 2013)
12. Interpelácie
13. Diskusia
14. Rôzne
Takto navrhnutý program bol schválený počtom hlasov:
za: 11
proti: 0
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín

zdržal sa: 0

Schválené uznesenia:
88/2013 – kontrola plnenia uznesení
89/2013 – správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2012/2013
90/2013 – konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012
91/2013 – Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013
92/2013 – Dodatok č. 1 k VZN č. 51/2004
93/2013 – oznámenia o zmene rozpočtu č. 12 – 14/2013
94/2013 – návrh zmeny rozpočtu – RO č. 25/2013
95/2013 – Dodatok č. 3 k VZN č. 8/2012
96/2013 – doplnenie komisie sociálno-zdravotnej
97/2013 – mandátová a volebná komisia pre tajnú voľbu
98/2013 – prevod NP – MUDr. Marianková
99/2013 – odpredaj pozemku – Ing. Blunár
100/2013 – prenájom pozemku – Falck, a.s.
101/2013 – zrušenie uznesenia č. 77/2012
102/2013 – prevod parcely – ul. Obr. mieru
103/2013 – verejno-obchodná súťaž – parcela 556/KNC, ul. Partizánska
104/2013 – správa hl. kontrolórky o vykonaných kontrolách
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Rokovanie:
1. Kontrola plnenia uznesení
Hl. kontrolórka mesta predložila poslancom správu o kontrole plnenia uznesení.
Primátor mesta bližšie informoval o plnení uznesenia č. 79/2013, ktorá sa týkala spoločnosti
Agroregión, a.s. Rajec.
Následne primátor informoval o uskutočnených rokovaniach ohľadom prestavby bývalej
Mediky. Spoločnosť Stavebná mechanizácia, s.r.o. dala vypracovať projektovú dokumentáciu
potrebnú na stavebné povolenie. Ak chce mesto Rajec získať príspevok zo štátu, musí oň
požiadať ŠFRB v termíne do 31.1.2014. Do tejto žiadosti bude doložená aj zmluva o budúcej
zmluve. Vzhľadom k legislatívnym zmenám od 1.7.2013 na priznanie príspevku zo ŠFRB
postačuje stavebné povolenie a zmluva o budúcej zmluve, ktorá bola poslancami schválená na
poslednom zasadnutí MZ. Ďalšie informácie primátor môže podať na ďalšom MZ.
Ing. Pekara sa spýtal na plnenie uznesenia č. 58/2012 z 6.6.2012, ktoré hovorí o možnej
transformácii predškolských zariadení. Konkrétne ho zaujímal posun termínu predloženia
analýzy spojenia materských škôl.
Primátor odpovedal, že MsÚ nemá pripravené ďalšie materiály na túto transformáciu, nakoľko
situácia je taká, že v dnešnej situácii nie je jednoznačný prístup dať do pod jednu MŠ a spraviť
samostatný právny subjekt.
Podľa Ing. Pekaru mala byť informácia o možnom spojení MŠ komplexnejšia.
Mgr. Baďura sa spýtal, ako sa rozbehol nový denný stacionár v DV a koľko ľudí ho využíva.
Primátor upozornil, že denný stacionár v DV je schválený až od 1.1.2014. Riaditeľka DV
momentálne robí prieskum, kto by ho využíval.
Mgr. Baďura sa spýtal na výsledky tohto prieskumu a či v prípade, že záujemcovia nebudú, sa
denný stacionár neotvorí. Primátor opäť zdôraznil, že denný stacionár sa otvára až od 1.1.2014
a riaditeľka DV záujemcov má. Na to sa Mgr. Baďura spýtal, či sa v prípade nezáujmu o toto
zariadenie budú musieť vrátiť finančné prostriedky, ktoré mesto dostalo od štátu na
prevádzkovanie denného stacionára.
P. Záborská s primátorom spresnili informáciu ohľadom financovia. DV podalo žiadosť
o pridelenie financií na určitý počet miest v dennom stacionári. Do určitého dátumu ich DV
musí zúčtovať. V prípade, že sa nevyčerpá celý finančný príspevok, štátu sa vráti len alikvotná
časť.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Prehľad plnenia uznesení č. 62/2013 - 87/2013, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa
15. augusta 2013.
2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 15. augusta 2013.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0
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Počas rokovania o 16.39 h prišiel
Mgr. Jonek – počet poslancov 12.
2. Správy výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti – MŠ, ZUŠ a ZŠ
Na rokovanie MZ boli pozvaní riaditelia organizácií – MŠ, ZŠ a ZUŠ, ktorí poslancom
predniesli Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti – MŠ, ZUŠ
a ZŠ.
Ako prvej primátor odovzdal slovo p. Dubeňovej, riaditeľke MŠ na ul. Obr. mieru v Rajci.
P. Dubeňová stručne informovala poslancov MZ o aktivitách, ktoré sa uskutočnili v MŠ počas
uplynulého školského roka.
Počas rokovania o 16.55 h prišiel p.
Smieško – počet poslancov 13.
Ďalej primátor odovzdal slovo p. Kamenskej, riaditeľke MŠ na ul. Mudrochova v Rajci.
V diskusii sa Ing. Pekara spýtal, či by bolo umožnené poslancom navštíviť priestory materskej
školy. P. Kamenská odpovedala, že ona už opakovane poslancov pozývala na návštevu MŠ,
takže nie je problém, aby tak poslanci učinili.
Po vystúpení p. Kamenskej primátor požiadal zástupkyňu riaditeľa ZUŠ, p. Vörösovú,
aby sa ujala slova. P. Vörösová v úvode ospravedlnila p. riaditeľa ZUŠ, ktorý sa z dôvodu PN
nemohol zúčastniť tohto zasadnutia. Následne predniesla správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok.
Mgr. Augustín sa spýtal, či sa upravovali poplatky na ZRŠ. P. Vörösová odpovedala, že dňa
21.10. 2013 sa uskutočnilo plenárne združenie rodičov, kde bol prednesený návrh na
zjednotenie poplatkov pre všetky odbory – hudobný, výtvarný, literárno-dramatický – 10
€/polročne a pre tanečný 13 €/polročne.
Nakoľko poslanci už nemali žiadne ďalšie otázky, primátor poďakoval p. Vörösovej za
prednesenie správy a odovzdal slovo riaditeľovi ZŠ, PaedDr. Paprskárovi.
Následne PaedDr. Paprskár stručne predniesol správu o činnosti základnej školy za uplynulý
školský rok.
Po prednesení príspevku PaedDr. Paprskára mu primátor poďakoval a odovzdal slovo
poslancom. Nakoľko sa však do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy,
Mudrochova 930/10, Rajec za školský rok 2012/2013
2. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy,
Obrancov mieru 400/51, Rajec za školský rok 2012/2013
3. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
umeleckej školy, 1.mája 412/1, Rajec za školský rok 2012/2013
4. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy,
Lipová 2, Rajec za školský rok 2012/2013.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín, Mgr. Jonek, p.
Smieško

proti: 0

zdržal sa: 0

3. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2012
P. Záborská, ved.finančného oddelenia predložila poslancom MZ konsolidovanú účtovnú
závierku mesta Rajec k 31.12.2012, ako aj správu nezávislého audítora k tejto konsolidovanej
ročnej účtovnej závierke. Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali
konsolidovanú účtovnú závierku a odporúčajú ju MZ zobrať na vedomie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Konsolidovanú účtovnú závierku mesta Rajec k 31.12.2012
b) Výročnú správu Mesta Rajec za rok 2012
c) Výrok audítora k výročnej správe
d) Správu nezávislého audítora z overenej konsolidovanej ročnej účtovnej závierky
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín, Mgr. Jonek, p.
Smieško

proti: 0

zdržal sa: 0

4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky pre šk. rok 2013/2014 a o výške príspevku a spôsobe
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
P. Záborská predložila poslancom návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013, v ktorom boli
zapracované pripomienky vznesené na mestskej rade.
V diskusii Ing. Mucha navrhol zníženie poplatku za hru na violončelo na 35,- € vzhľadom
k tomu, že sa znížili poplatky aj u iných hudobných nástrojov.
Ing. Pekara sa spýtal, či bol návrh dodatku prerokovaný vo finančnej komisii a v mestskej rade.
Ing. Mucha a Mgr. Hanus odpovedali kladne, dodali však, že nemali k dispozícii porovnanie
poplatkov.
Primátora požiadala o slovo P. Vörösová, zástupkyňa riaditeľa ZUŠ. Primátor jej slovo udelil.
P. Vörösová uviedla, že sa oboznámila s výpočtami poplatkov za štúdium hry na konkrétne
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nástroje. Pravdepodobne sa to vypočítava z toho, akú výšku a zloženie platu má daný
zamestnanec. Jednotliví pedagógovia sa počas štúdia menia. Niektorí žiaci sa zo štúdia pre
dospelých odhlásili. Prihovorila sa za zníženie poplatku, nakoľko aj toto je dôvod, že sa žiaci
zo štúdia pre dospelých odhlasujú.
Ing. Pekara uviedol, že v prípade zníženia priamych nákladov bude zachovaný princíp zníženia
ako u ostatných štyroch nástrojoch. Materiál, ktorý bol podkladom k VZN, vychádzal
z konkrétnych platov – nie je to dnes celkom objektívne, lebo každý vyučujúci má iný platový
dekrét. Toto treba brať do úvahy aj v budúcnosti.
P. Špánik sa taktiež priklonil k zníženiu poplatku.
Primátor informoval, že pri výpočte poplatku bolo zľavené z priamych nákladov. Mesto od
štátu nemá prostriedky na výučbu dospelých, je to nadštandard, ktorý mesto poskytuje.
Upozornil, že pri neúmernom znížení poplatku sa môže stať, že sa do ZUŠ prihlási viacero
dospelých, než detí. Následne navrhol výšku poplatku 35,- € za hru na violončelo tak, ako bolo
schválené pri výučbe hre na organe.
Poslanci súhlasili, a tak primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky pre šk. rok 2013/2014 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín, Mgr. Jonek, p.
Smieško

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 51/2004 o školských obvodoch
P. Záborská predožila poslancom MZ návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 51/2004. Uviedla, že sa
jedná o jedinú zmenu v tomto dodatku, a to zmena názvu školy Mestská základná škola na
Základná škola. Doteraz sa v pôvodnom VZN č. 51/2004 nachádzal tento starý názov školy.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 51/2004 o školských obvodoch.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín, Mgr. Jonek, p.
Smieško

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 12, č. 13. 14/2013 v príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ, ZUŠ a Mesta Rajec
P. Záborská predložila poslancom oznámenia o zmene rozpočtu č. 12/2013, č. 13/2013 a č.
14/2013.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 12 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu Domova vďaky
2. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 13 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu Mesta Rajec
3. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 14 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu MsKS.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, Mgr.
Augustín, Mgr. Jonek, p.
Smieško

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013
rozpočtovým opatrením č. 25/2013
Odborné stanovisko hl. kontrolóra mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 25/2013
Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013
rozpočtovým opatrením č. 25/2013 predložila poslancom p. Záborská, vedúca finančného
oddelenia. Finančná komisia a následne mestská rada tento návrh zmeny rozpočtu prerokovali
a odporučili ho MZ na schválenie.
Po krátkej diskusii primátor odovzdal slovo hl. kontrolórke mesta, ktorá predložila
poslancom písomné odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 25/2013. V tomto odbornom stanovisku
odporučila zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením schváliť.
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Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
odborné stanovisko hl. kontrolóra mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 25/2013
II. schvaľuje
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013 rozpočtovým
opatrením č. 25/2013.
Rozpočet Mesta Rajec na rok 2013 - rozpočtové opatrenie č.
25/2013
Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia

Schválený

Schválené

Návrh

Návrh

Rozpočet na rok
2013 v EUR

Rozpočtové
opatrenie
č.24/2013,ozn.č.14

Zmena v
EUR

Rozpočtové
opatrenie č.
25/2013

Bežné príjmy spolu:

3 250 318

3 461 482

13 929

3 475 411

Bežné výdavky spolu:

3 232 198

3 335 273

-41 613

3 293 660

18 120

126 209

55 542

181 751

Kapitálové príjmy spolu:

280 277

89 037

2 000

91 037

Kapitálové výdavky spolu:

390 230

243 165

-41 500

201 665

-109 953

-154 128

43 500

-110 628

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):

3 530 595

3 550 519

15 929

3 566 448

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):

3 622 428

3 578 438

-83 113

3 495 325

-91 833

-27 919

99 042

71 123

Príjmy

517 361

210 992

0

210 992

Výdavky

404 793

182 673

0

182 673

Schodok/prebytok

112 568

28 319

0

28 319

20 735

400

99 042

99 442

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 *

Výsledok hospodárenia
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, p.
Smieško

proti: 0

zdržal sa: 2
Mgr. Jonek, Mgr. Augustín

Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor v zmysle rokovacieho poriadku 15-minútovú
prestávku (od 18.20 h do 18.35 h).
Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 13 poslancov.
8. Návrh Dodatku č. 3 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
P. Záborská predložila poslancom návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 8/2012. Finančná komisia
a následne mestská rada návrh dodatku prerokovali a odporúčajú ho MZ schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Dodatok č. 3 k VZN č. 8/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta
Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, p.
Smieško, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. Augustín

9. Personálne otázky
a) Komisia sociálno-zdravotná
Komisia sociálno-zdravotná požiadala o doplnenie o dvoch ďalších členov, nakoľko jedna
členka komisie – Mgr. Katarína Jakubesová je momentálne na materskej dovolenke a Mgr.
Marta Pauková sa z dôvodu časovej zaneprázdnenosti nemôže komisie zúčastňovať. Mestská
rada odporučila doplniť komisiu sociálno-zdravotnú o ďalších dvoch členov, a to o p.Oľgu
Kasmanovú a Elenu Uhlárikovú.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
doplnenie Komisie sociálno-zdravotnej pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci o dvoch členov –
p. Oľgu Kasmanovú, trvale bytom Rajec, S. .............. a p. Elenu Uhlárikovú, trvale bytom
Rajec, ....................
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, p.
Smieško

proti: 0

zdržal sa: 2
Mgr. Jonek, Mgr. Augustín

b) Výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka MsKS
Primátor požiadal predsedu výberovej komisie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka
MsKS, p. Alberta, aby informoval o priebehu výberového konania.
P. Albert podal poslancom informáciu.
Po krátkej diskusii primátor uviedol, že tak ako minule, aj teraz rešpektuje záver komisie, bol
zároveň jej členom a podieľal sa na jej výsledku. Zdôraznil, že zloženie členov komisie
nenavrhoval on sám, ale boli vyžrebovaní. Malo by sa pristúpiť k menovaniu na obsadenie
funkcie riaditeľa MsKS. Môže prebehnúť buď verejným alebo tajným hlasovaním.
Mgr. Hanus navrhol v zmysle rokovacieho poriadku tajné hlasovanie.
Primátor dal o tomto procedurálnom návrhu hlasovať.
Návrh vykonať tajné hlasovanie bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
proti: 0
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, Mgr. Baďura, p.
Albert, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Augustín

zdržal sa: 3
p. Špánik, p. Smieško, Mgr.
Jonek

Primátor navrhol, aby bola určená komisia pre priebeh tajného hlasovania, ktorá bude toto
tajné hlasovanie koordinovať. Navrhol komisiu v zložení: Mgr. Hanus, Mgr. Jakubesová, p.
Albert, Mgr. Baďura a p. Pekara.
Mestské zastupiteľstvo
I. volí
komisiu pre tajné hlasovanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka MsKS Rajecv zložení:
Mgr. Hanus, Mgr. Jakubesová, p. Albert, Mgr. Baďura, Ing. Pekara.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, Mgr. Baďura, p.
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Augustín, p. Smieško,
p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 2
p. Albert, Mgr. Jonek

Následne primátor požiadal komisiu, aby sa odobrala pripraviť tajné hlasovanie poslancov. Po
príprave tajného hlasovania primátor predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol uvedený aj na
hlasovacom lístku:
Mestské zastupiteľstvo v Rajci v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) Zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení
I.
menuje
Annu Tordovú, nar. ......................., trvale bytom Rajec, ................ do funkcie riaditeľky
Mestského kultúrneho strediska, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec dňom 1.novembra 2013.
Komisia rozdala poslancom MZ hlasovacie lístky, vysvetlila postup hlasovania a pristúpilo sa
k tajnému hlasovaniu. Hlasovacie lístky vhodili poslanci do prázdnej urny.
Po hlasovaní sa komisia odobrala spočítať hlasovacie lístky. O výsledkoch tajného hlasovania
komisia informovala nasledovne.
Za uznesenie, v ktorom MZ menuje p. Annu Tordovú do funkcie riaditeľky MsKS v Rajci
hlasovalo v tajnom hlasovaní 13 poslancov. Z toho 4 boli za prijatie uznesenia, proti bolo 8
poslancov a jeden z poslancov sa hlasovania zdržal.
Toto uznesenie nebolo prijaté.
Počas rokovania o 19.10 h odišla Mgr.
Jakubesová – počet poslancov 12.
10. Predaj a prenájom nehnuteľností
a) Žiadosť MUDr. Márie Mariankovej
Uznesením MZ č. 77/2013 bolo schválené uplatnenie si predkupného práva na kúpu NP č.
9-5 o výmere 30,70 m2, ktorý sa nachádza v 1.vchode na prízemí budovy č.s. 200 do
vlastníctva Mesta Rajec od vlastníčky MUDr. Márie Mariankovej, rod. Laluhovej a manžela
Ing. Juraja Marianku. Znalecký posudok bol vypracovaný Ing. Milanom Bohdalom, ktorý
priestor ocenil na 5900 €. Mestská rada žiadosť prerokovala a odporučila ju MZ na schválenie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
prevod nebytového priestoru č. 9-5 o výmere 30,70 m2, ktorý sa nachádza v 1.vchode na
prízemí budovy č.s. 200 postaveného 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 764 m2, evidované
na liste vlastníctva č. 2410 od predávajúcich MUDr. Márie Mariankovej, rod. Laluhovej a Ing.
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Juraja Marianka, obidvaja bytom Svederník, ............................... do vlastníctva Mesta Rajec za
cenu určenú znaleckým posudkom č. 110/2013 zo dňa 6.9.2013 vyhotoveným Ing. Milanom
Bohdalom, znalcom v odbore stavebníctvo za cenu 5900 €. Náklady spojené s prevodom hradí
kupujúci.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, Mgr.
Baďura, p. Albert, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek,
p. Smieško

proti: 0

zdržal sa: 0

b) Žiadosť Ing. Antona Blunára
Ing. Anton Blunár požiadal mesto o kúpu časti pozemku – verejného priestranstva
v blízkosti pozemku a rozostavanej novostavby jeho rodinného domu na ul. Bystrickej v Rajci.
Svoju žiadosť odôvodnil tým, že chce svoj pozemok a budúcu novostavbu rodinného domu
oplotiť. Komisia výstavby a životného prostredia túto žiadosť prerokovala a odporúča
odpredať pozemok za cenu 10,- €/m2. Mestská rada prerokovala túto žiadosť a odporučila ju
MZ na schválenie. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
prevod pozemku parcela č. 934/8 KNC – zastavaná plocha o výmere 96 m2, ktorá vznikla
odčlenením od parcely č. 934/1 KNC z pôvodnej pozemnoknižnej parcely č. 3567/2 evidovanej
na pozemnoknižnej vložke 280 vlastníka mesto Rajec odpredajom kupujúcemu Ing. Antonovi
Blunárovi, rod. Blunárovi, bytom Žilina, ....................... za cenu 10,- €/m2 v zmysle § 9a, ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný
osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že v súčasnosti pozemok slúži ako verejné priestranstvo
– zeleň v tesnej blízkosti pozemku a rozostavanej novostavby rodinného domu kupujúceho na
ul. Bystrickej smerom ku kúpalisku. Kupujúci chce svoj pozemok a budúcu novostavbu
rodinného domu oplotiť. Pri zameraní jestvujúcich inžinierskych sietí sa zistilo, že v mieste
predpokladaného oplotenia – terajšej hranice pozemku sa nachádzajú dva telefónne káble.
Nakoľko nie je prípustné postaviť stavbu oplotenia na telefónnom kábli, z toho dôvodu má
kupujúci záujem dokúpiť nevyhnutnú výmeru verejného priestranstva. O danú časť pozemku
doteraz neprejavil nik iný záujem.
II. konštatuje,
že zámer prevodu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta od 8.10.2013
do konania MZ.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, Mgr.
Baďura, p. Albert, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek,
p. Smieško

proti: 0

zdržal sa: 0

c) Prenájom pozemku
Spoločnosť Falck, a.s. zaslala žiadosť, v ktorej žiada mesto Rajec za účelom
prevádzkovania stanice záchrannej služby uzatvoriť na užívanie priestorov (20 m2 pozemku
pod garáž, ktorá je dnes umiestnená vo dvore Pk) zmluvu o prenájme pozemku na dobu
neurčitú v zmysle zásad VZN mesta Rajec.
Poslanci súhlasili, a tak primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
prenájom časti parcely č. 1101/1 k.ú. Rajec o výmere 20 m2 za cenu 3,50 €/m2/rok pre
spoločnosť Falck, a.s. so sídlom Bačíkova ul. 7, Košice za účelom prevádzkovania rýchlej
lekárskej pomoci v meste Rajec. Nájomná zmluva sa uzatvorí na dobu neurčitú v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c) Zákon č. 138/1991 Zb. – dôvod hodný osobitného zreteľa.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, Mgr.
Baďura, p. Albert, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek,
p. Smieško

proti: 0

zdržal sa: 0

d) Žiadosť vlastníkov bytov bytového domu č. 389
Pred cca 10 rokmi sa uskutočnili rokovania medzi Mestom Rajec a spoluvlastníkmi
bytového domu na ul. Obr. mieru č. 389 ohľadom odpredaja pozemkov, ktoré stoja pod
bytovým domom a ohľadom priľahlých pozemkov. Keďže počas rokovaní nedošlo k dohode,
v roku 2012 opakovane prostredníctvom advokátskej kancelárie žiadali vyriešiť odpredaj
pozemkov. Mestská prerokovala tento návrh a neodporúča odpredať priľahlé pozemky na cenu,
ktorá je navrhnutá.
Po krátkej diskusii poslanci navrhli odpredať len pozemok pod bytovkou. Taktiež je
potrebné zrušiť pôvodné uznesenie z roku 2002. Primátor dal najskôr hlasovať o zrušení
uznesenia č. 77/2002:
Mestské zastupiteľstvo
I. ruší
uznesenie č. 77/2002.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, Mgr.
Baďura, p. Albert, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek,
p. Smieško

proti: 0

zdržal sa: 0

Následne primátor predniesol ďalší návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
1. prevod pozemku parcela č. 1830/2 KNC – zastavané plochy o výmere 369 m2 pod
bytovým domom č.s. 389 evidovaného na liste vlastníctva č. 1500 vlastníka Mesto
Rajec odpredajom prvonadobúdateľom bytov v bytovom dome za cenu 0,10 €/m2
v zmysle § 18a/ ods. 3 zákona 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov a to :
• Vančák Rudolf, nar. ..................bytom ............... v podiele 87/551
• Mgr. Töröková Janka, rod. ............................. nar. ........................., bytom Rajec,
................... v podiele 87/551
• Ing. Kalina Rudolf , nar. ........................ a manželka Mgr. Eva Kalinová, rod.
........................, nar. ..................., bytom Rajec, ................ v podiele 87/551
• Kubačák Jozef, nar. .......................... a manželka Veronika Kubačáková, rod.
........................., nar. ................. bytom Rajec, ................ v podiele 87/551
• Ing. Karol Dobeš, nar. .................. a manželka Ing. Drahomíra Dobešová, rod.
.................., nar. ................ bytom Rajec, ................. v podiele 87/551
2. prevod pozemku parcela č. 1830/2 KNC – zastavané plochy o výmere 369 m2 pod
bytovým domom č.s. 389 evidovaného na liste vlastníctva č. 1500 vlastníka Mesto
Rajec odpredajom kupujúcim, ktorí nie sú prvonadobúdateľmi bytov v bytovom dome
za cenu 3,00 €/m2 a to :
• Janurová Anna, rod. .................., nar. ..........................., bytom Rajec ............. v podiele
58/551
• Bc. Bošková Jana, rod. ......................, nar. ................, bytom .......... v podiele 58/551
v zmysle § 9a , ods. 8 pís. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov - dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že pozemok ktorý je
predmetom prevodu v súčasnosti slúži ako pozemok pod bytovým domom č.s. 389 na
ul. Obrancov mieru a kupujúce sú vlastníčky bytov v bytovom dome.
II. konštatuje,
že zámer prevodu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta od 9.10.2013.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, Mgr.
Baďura, p. Albert, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek,
p. Smieško

proti: 0

zdržal sa: 0

e) Žiadosť p. Mariána Slaboňa o odkúpenie pozemku
P. Marián Slaboň, trvale bytom ................, Žilina - Bytčica požiadal mesto o odkúpenie
pozemku – parcely č. 556/KNC o výmere 882 m2, ktorý sa nachádza pri benzínovej pumpe na
ul. Partizánskej. Pozemok v súčasnosti slúži ako zeleň, na pozemku je umiestnené kanalizačné
potrubie odvodňujúce pozemok z druhej strany cesty. Členovia mestskej rady neodporučili
odpredať tento pozemok p. Slaboňovi v zmysle dôvodu hodného osobitného zreteľa, ale
odporučili vyhlásiť verejno-obchodnú súťaž na predaj tohto pozemku. Poslanci navrhovali, aby
sa najskôr preveril skutočný stav parcely a následne by MsÚ pripravil verejno-obchodnú súťaž
na odpredaj tejto parcely.
Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. odporúča
MsÚ zistiť skutočný stav parcely podľa skutočného zamerania a pripraviť verejno-obchodnú
súťaž na prenájom parcely č. 556/KNC o výmere 882 m2 k.ú. Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, Mgr.
Baďura, p. Albert, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek,
p. Smieško

proti: 0

zdržal sa: 0

11. Správa hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie september
– október 2013
Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Sekáčová predniesla poslancom Správu o výsledku
uskutočnených kontrol za obdobie september – október 2013.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu hl. kontrolórky mesta Rajec o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie september –
október 2013.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, Mgr.
Baďura, p. Albert, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek,
p. Smieško

proti: 0

zdržal sa: 0

12. Interpelácie
Mgr. Hanus sa spýtal, aké sú technické a taktiež finančné možnosti v budúcnosti
vybudovať bezbariérový prístup do budovy MsÚ. Spýtal sa, či sa MsÚ nad touto možnosťou
zamýšľalo. Bc. Tomčíková, ved.odd. výstavby odpovedala, že sa touto myšlienkou MsÚ
zaoberal. Primátor dodal, že odd. výstavby preverí technické možnosti vybudovania tohto
bezbariérového prístupu.
P. Matejka požiadal o naplánovanie parkovacích miest na ul. Nádražnej pri klube
dôchodcov – aspoň 3 – 4 parkovacie miesta.
Primátor odpovedal, že touto požiadavkou sa bude zaoberať odd. výstavby, najskôr sa však
k tejto požiadavke musí vyjadriť dopravný inžinier.
Mgr. Šupka požiadal o vyznačenie vodorovného parkovania na ul. Lipová, priamo na
novej ceste.
Primátor odpovedal, že pôvodne vyznačené vodorovné parkovanie bolo len dočasne, ale ráno
vznikal na ceste chaos, lebo akonáhle tam niekto zaparkoval, tak tam vznikali zápchy.
Mgr. Šupka uviedol, že nový chodník vedúci k základnej škole sa mu zdá zbytočne široký.
Primátor odpovedal, že do základnej školy chodí cca 800 detí a mesto predsa nemôže dopustiť,
aby tieto deti chodili po ceste – pre nich je potrebný chodník. Parkovanie mesto umožní, ale
ráno o 7.00 h sa tam parkovať nemôže kvôli vznikajúcim zápcham. Každé ráno prejde po ceste
vedúcej do ZŠ cca 100 áut – toto všetko je riešení MsP. Na prechode je vždy mestský policajt.
P. Smieško uviedol, že poslanci navrhovali, aby sa urobil kruhový objazd na ul. Lúčnej.
Primátor odpovedal, že odd. výstavby zvažovalo túto možnosť, všetko si to však vyžaduje
financie.
P. Smieško požiadal primátora o nové informácie o výstavbe bytov v bývalej Medike.
Primátor odpovedal, že túto informáciu podal v prvom bode rokovania, ale opätovne
poslancom túto informáciu poskytol
Mgr. Baďura sa spýtal, či niekto z radov podnikateľov alebo iných subjektov prejavil
záujem o športovú halu.
Primátor odpovedal, že o športovú halu neprejavil nikto záujem.
Mgr. Baďura navrhol, aby sa schvaľovanie odmien hl. kontrolórke a poverenej vedením
MsKS jedenkrát posunulo na iný termín, nakoľko poslancom sa na schválenie predkladá len
percento odmien, nie konkrétna suma. Primátor odpovedal, že percentuálne navrhovanie
odmien je dané zákonom. Mgr. Baďura sa spýtal, či môžu poslanci vedieť konkrétnu sumu,
ktorá vzíde z týchto percent. Primátor odpovedal, že túto sumu môže poslancom poskytnúť, ale
bude len orientačná, nakoľko ju ovplyvňuje viacero faktorov.
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P. Smieško sa spýtal, či sa MsÚ zaoberal myšlienkou presunu zastávky pred kostolom.
Primátor odpovedal, že toto rieši MsP v súčinnosti s dopravným inžinierom. Následne náčelník
MsP, Ing. Jasenovec podal podrobnejšiu informáciu.
P. Smieško sa spýtal, či je možnosť riešenia tejto zastávky, resp. jej presunu. Ing. Jasenovec
odpovedal, že mesto je limitované šírkou zastávky a celé navrhované riešenie bude zakreslené
a predložené poslancom.
P. Albert požiadal o osadenie dvoch stĺpov verejného osvetlenia v časti Krivín, nakoľko
táto časť sa zmenila na obytnú zónu.
Primátor odpovedal, že tento návrh sa musí najskôr pripraviť na odd. výstavby.
P. Smieško poukázal na to, že na ceste vedúcej do Krivína je umiestnená rampa, ktorú
niekto uzamyká, takže cesta je neprejazdná. P. Špánik odpovedal, že túto rampu si zamykajú
vlastníci nehnuteľností v Krivíne.
P. Smieško sa spýtal, či je v meste Rajec viacej vlastníkov bytov, ktorí nemajú
vysporiadané pozemky pod bytovkou. Primátor odpovedal, že týchto vlastníkov bytov je veľa.
Ing. Pekara uviedol, že cesta, ktorá ide okolo evanjelického cintorína, židovského
cintorína a potom pokračuje do Porubskej je účelová komunikácia vo vlastníctve mesta Rajec.
Nie je v možnostiach, aby to mesto stále opravovalo. Túto cestu v prevažnej miere využíva CS
PS Rajec, náklady na opravu cesty hradí CS PS cca 75%. Ale napríklad vojsko sa vôbec
nepodieľa na oprave tej cesty. Tým, že je cesta pravidelne opravovaná, je stále funkčná. Ak sa
do tejto cesty nebude cca dva roky investovať, stane sa neprejazdnou.
Navrhol zistiť, či je možné riešiť zákaz vstupu na túto cestu nad určitú hmotnosť vozidla alebo
zainteresovať všetkých, ktorí chodia touto cestou, aby sa podieľali na jej oprave.
Primátor odpovedal, že mesto viackrát vojsko vyzývalo na príspevok na opravu cesty, ale
odmietajú sa na jej údržbe podieľať.
Ing. Pekara navrhol umiestnenie značky, ktorá bude zakazovať takýmto ťažkým vozidlám, aké
používa vojsko. Výnimku dať len tým, ktorí sa podieľajú na oprave cesty. Primátor odpovedal,
že mesto túto možnosť zákazu preverí.
13. Diskusia
Primátor sa v diskusii obrátil na poslanca Mgr. Joneka, keďže oslovil ako ostatných členov OZ
Srdce o to, či bude vrátená garáž a pozemok pod garáž mestu, resp. DV, či správna rada
zasadala v tejto veci a či bol k tomu prijatý nejaký záver – lebo do dnešného dňa mesto
nedostalo žiadnu odpoveď.
Mgr. Jonek odpovedal, že podľa jeho informácií správna rada nezasadala, on sám nič
neinicioval, nakoľko mal iné povinnosti.
Primátor uviedol, že jeho zaujíma odpoveď, kde celá situácia smeruje, či pozemok a garáž
bude využívať súkromná osoba, pretože pôvodne to malo slúžiť verejnosti a v konečnom
dôsledku, či aj v tomto prípade sa obhajujú záujmy občanov alebo len súkromných osôb. Mgr.
Jonek odpovedal, že odpoveď môže dať vtedy, keď správna rada zasadne.
P. Špánik poukázal na to, že správnu radu treba najskôr zvolať.
Ing. Pekara sa spýtal Mgr. Joneka, či môže iniciovať zasadnutie správne rady OZ Srdce. Mgr.
Jonek odpovedal, že s týmto problém nemá a môže iniciovať toto zasadnutie.
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Mgr. Baďura sa spýtal, či stále platí tabuľka, podľa ktorej keď klesne počet obyvateľov pod
6.tis., tak mesto bude dostávať menej finančných prostriedkov zo štátu. P. Záborská
odpovedala, že mesto už má druhý rok znížený príjem kvôli nižšiemu počtu obyvateľov.
14. Rôzne
a) Žiadosť p. Václava Čandu
Primátor informoval o žiadosti p. Čandu, ktorý písomne požiadal o zrušenie záložného práva
na jeho nehnuteľnosť. Dodal, že ako fyzická osoba zaplatil všetky pohľadávky, ktoré sú
v žiadosti uvedené.
Následne p. Záborská informovala poslancov o platbách, ktoré uhradil p. Václav Čanda za
fyzickú osobu a o neuhradených platbách dane za CAN, s.r.o. Dodala, že okrem neuhradených
záväzkov mu budú ešte vyrubené úroky z omeškania.
Ing. Pekara sa spýtal, či je mesto povinné tieto úroky z omeškania vyrubiť.
Primátor a p. Záborská odpovedali, že mesto je zo zákona povinné tieto úroky vyrubiť. Po
krátkej diskusii poslanci navrhli nevyhovieť žiadosti p. Čandu. Primátor teda predniesol návrh
na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
vyhovieť žiadosti p. Čandu o zrušenie záložného práva zo dňa 22.10.2013.
Tento návrh nebol prijatý počtom hlasov:
za: 0
proti: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Šupka, Mgr.
Baďura, p. Albert, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek,
p. Smieško

zdržal sa: 0

Týmto bodom bol prerokovaný program zasadnutia mestského zastupiteľstva. Primátor
poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie o 20.50 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. Róbert Augustín
Martin Matejka
Zapisovateľka: Alena Uríková
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