Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 14. augusta 2014
Prítomní: 9
Neprítomní: 4
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta, Ing. Ján Rybárik.
Overovatelia: Gabriel Špánik
Ing. Jozefa Blažeková
Zapisovateľka: Alena Uríková
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Predaj, prenájom nehnuteľností
3. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 11/2014, č. 12/2014, č. 13/2014, č. 14/2014, č.
15/2014, č. 16/2014 a č. 17/2014
4. Prerokovanie monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu a výsledky
hospodárenia Mesta Rajec za prvý polrok 2014
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe o plnení
programového rozpočtu a výsledky hospodárenia za prvý polrok 2014
5. Návrh na použitie finančných darov pre Domov vďaky Rajec
6. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta a návrh zmeny rozpočtu
a programového rozpočtu mesta na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 14/2014
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu použitia prostriedkov rezervného
fondu mesta a k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2014
rozpočtovým opatrením č. 14/2014
7. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2014
rozpočtovým opatrením č. 15/2014
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 15/2014
8. Správa hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie jún –
august 2014
9. Vyhlásenie voľby hl. kontrolóra
10. Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy
obcí
11. Určenie volebných obvodov, počet poslancov a rozsah výkonu funkcie primátora mesta
pre volebné obdobie 2014 - 2018
12. Interpelácie
13. Diskusia
14. Rôzne
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Takto navrhnutý program bol schválený počtom hlasov:
za: 9
proti: 0
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, p. Špánik,
Mgr. Augustín, Ing. Pekara,
Ing. Blažeková

zdržal sa: 0

Schválené uznesenia:
67/2014 – kontrola plnenia uznesení
68/2014 – prevod domu s.č. 1085 – ul. Partizánska
69/2014 – prenájom Radnice Rajec
70/2014 – oznámenia o zmene rozpočtu č. 11 – 17/2014
71/2014 – monitorovacia správa k 30.6.2014
72/2014 – použitie fin.darov DV Rajec
73/2014 – použitie rezervného fondu – RO 14/2014
74/2014 – zmena rozpočtu – RO 15/2014
75/2014 – správa hl. kontrolórky za jún – august 2014
76/2014 – vyhlásenie voľby hl. kontrolóra
77/2014 – harmonogram organizačno-technického zabezpečenia komunálnych volieb
78/2014 – určenie volebných obvodov, počet poslancov, úväzok primátora mesta
79/2014 – informácia o športovej hale
Rokovanie:
1. Kontrola plnenia uznesení
Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla poslancom Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná
kontrolórka mesta. K niektorým uzneseniam podali podrobnejšie informácie Bc. Tomčíková,
ved. odd. výstavby a primátor mesta, Ing. Rybárik.
Počas rokovania o 16.30 h prišiel
Mgr. Jonek – počet poslancov 10.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Prehľad plnenia uznesení č. 46/2014 - 66/2014, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa
12. júna 2014.
2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 12. júna 2014.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, p. Špánik,
Mgr. Augustín, Ing. Pekara,
Ing. Blažeková, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0
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2. Predaj, prenájom nehnuteľností
a) Prevod domu s.č. 1085 – ul. Partizánska
K tomuto bodu predniesla bližšie informácie Bc. Tomčíková, ved.odd.výstavby.
Ing. Matej Melicherčík a Michal Melicherčík trvale bytom ..................... požiadali
o odkúpenie domu s.č. 1085 a ním zastavaného pozemku p.č. 719 KNC, zastavaná plocha
o výmere 102 m2 za účelom rekonštrukcie domu na nájomný byt (byty). Cena nehnuteľnosti
bola znaleckým posudkom stanovená na 8000,- €.
Žiadatelia vo svojej žiadosti navrhujú vyplatenie kúpnej ceny v splátkach, a to nasledovne:
- pri podpise kúpnej zmluvy 2000,- €
- následne na začiatku každého štvrťroka po 2000,- €.
Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali túto žiadosť a odporúčajú ju na
schválenie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
1. prevod domu s.č. 1085 a ním zastavaného pozemku KNC parcela č. 719 – zastavaná
plocha o výmere 102 m2 nachádzajúcich sa ul. Partizánskej v Rajci kúpou do
vlastníctva Ing. Mateja Melicherčíka v podiele ½ a Michala Melicherčíka v podiele ½,
obidvaja bytom ...................................................... za cenu 8000,- € určenú v znaleckom
posudku č. 108/2014 vypracovanom znalcom z oboru stavebníctvo Ing. Milanom
Bohdalom v súlade s ustanovením §9a, ods. 8, písm. e/ zákona 138/1991 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa,
ktorý je daný tým, jeden z kupujúcich je vlastníkom tesne susediaceho domu s.č. 1084,
ktorý spolu s domom s.č. 1085 do roku 2008 tvorili jednu prevádzku PRÁČOVNE na
ul. Partizánskej. V rok 2012 bola na základe kúpnej zmluvy odpredaná časť prevádzky
a to dom s.č. 1084 a ním zastavaný pozemok p.č. 718 KNC do vlastníctva p. Mateja
Melicherčíka. Obidva domy sú vzájomne prepojené, v dome s.č. 1085 sa nachádza časť
rozvodov inžinierskych sietí a merače spotreby elektrickej energie, vody aj pre dom
s.č. 1084. Kupujúci majú záujem dom zrekonštruovať na nájomné byty. O dom a ním
zastavaný pozemok doteraz neprejavil nik iný záujem.
2. zaplatenie kúpnej ceny a to nasledovne: pri podpise kúpnej zmluvy 2000,- €, druhú
splátku do 15.12.2014 vo výške 2000,- €, tretiu splátku do 15.3.2015 vo výške 2000,- €,
štvrtú splátku do 15.6.2015 vo výške 2000,- €. Vklad do katastra nehnuteľností bude
zaslaný až po zaplatení poslednej splátky kúpnej ceny.
3. aby súčasťou kúpnej zmluvy o prevode bola:
3.1. zmluva o zriadení vecného bremena, ktorou bude zriadené vecné bremeno
spočívajúce v povinnosti vlastníka strpieť výkon práv vlastníkov oprávnených –
vlastníkov domu s.č. 1086, a to práva umiestnenia vodomernej šachty a uloženia
vodovodnej prípojky nad a pod povrchom zaťaženého pozemku, práva vstupu na
zaťažený pozemok za účelom prevádzkovania, užívania, údržby, výmeny
vodomernej šachty a vodovodnej prípojky osobami, vrátane tretích osôb, ktoré
budú pre vlastníka oprávnených nehnuteľností zabezpečovať predmetné činnosti.
3.2. zmluva o zriadení predkupného práva ako vecného práva zriadeného v prospech
Mesta Rajec, IČO: 321 575.
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II. konštatuje,
že zámer prevodu je zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta v termíne od
31.7.2014
III. ukladá
kupujúcemu zaplatiť poplatky spojené s prevodom pozemku podľa vyúčtovania predloženého
v deň podpisu kúpnej zmluvy.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, p. Špánik,
Mgr. Augustín, Ing. Pekara,
Ing. Blažeková, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

b) Prenájom Radnice v Rajci
Spoločnosť Augustinus, s.r.o. so sídlom v Rajci na ul. Partizánskej č. 885/22 požiadala
o prenájom priestorov v budove Radnice za účelom predaja hudobných nástrojov
a darčekových predmetov.
Mestská rada túto žiadosť prerokovala, zobrala ju na vedomie a odporučila primátorovi
podpísať s touto spoločnosťou zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle Smernice č.
1/2013 o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý nájom poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec.
Počas rokovania o 16.38 h odišiel p.
Špánik – počet poslancov 9.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Augustinus, s.r.o., Rajec ohľadom prenájmu Radnice Rajec.
II. odporúča
primátorovi podpísať zmluvu o nájme nebytových priestorov na dobu 1 roka.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, Mgr.
Augustín, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

3. Oznámenia o zmene rozpočtu č. 11/2014, č. 12/2014, č. 13/2014, č. 14/2014, č.
15/2014, č. 16/2014 a č. 17/2014
Oznámenia o zmene rozpočtu č. 11 – 17/2014 predniesla poslancom ved. finančného
oddelenia, p. Záborská. Prerokovala ich finančná komisia a následne mestská rada, ktoré
odporúčajú MZ zobrať tieto oznámenia na vedomie.
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Počas rokovania o 16.40 h prišiel p.
Špánik – počet poslancov 10.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 11/2014 v príjmovej
a programového rozpočtu Domova vďaky Rajec
2. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 12/2014 v príjmovej
a programového rozpočtu Mesta Rajec
3. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 13/2014 v príjmovej
a programového rozpočtu Mesta Rajec
4. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 14/2014 v príjmovej
a programového rozpočtu Mesta Rajec
5. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 15/2014 v príjmovej
Základnej školy Rajec
6. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 16/2014 v príjmovej
a programového rozpočtu Domov vďaky Rajec
7. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 17/2014 v príjmovej
a programového rozpočtu Mesta Rajec
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, p. Špánik,
Mgr. Augustín, Ing. Pekara,
Ing. Blažeková, Mgr. Jonek

proti: 0

a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu

zdržal sa: 0

4. Prerokovanie Monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu a výsledky
hospodárenia Mesta Rajec za prvý polrok 2014
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe o plnení
programového rozpočtu a výsledky hospodárenia za prvý polrok 2014
P. Záborská, ved.finančného oddelenia predložila poslancom MZ Monitorovaciu správu
o plnení programového rozpočtu a výsledky hospodárenia Mesta Rajec za prvý polrok 2014.
Finančná komisia a následne mestská rada túto správu prerokovali a odporúčajú ju MZ zobrať
na vedomie.
Počas rokovania o 16.58 h prišiel p.
Matejka – počet poslancov 11.
P. Albert sa spýtal na dostatok navrhovaných financií pre rok 2015, ktoré sú uvedené
v monitorovacej správe.
Primátor odpovedal, že uvedený plán na rok 2015 je len informatívny a všetko záleží od
rozpočtu, ktorý sa bude na rok 2015 schvaľovať.
P. Albert sa ďalej spýtal, prečo sa plánuje na rok 2015 viac finančných prostriedkov týkajúcich
sa zasadaní MZ ako bolo schválené pre rok 2014.
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Primátor uviedol, že všetky informácie týkajúce sa roku 2015 sú len plánované čísla, MZ teraz
neschvaľuje rozpočet pre rok 2015. Ďalej je predpoklad, že nové MZ bude zasadať viackrát
a pod. Monitorovaciu správu poslanci neschvaľujú, len berú na vedomie a práve v tejto správe
sú dôležité informácie týkajúce sa roku 2014.
Po krátkej diskusii predniesla hl. kontrolórka odborné stanovisko k monitorovacej správe.
V tomto stanovisku odporučila zobrať na vedomie hospodárenie Mesta Rajec za rok 2014, ako
aj monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec k 30.6.2014.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rajci
prerokovalo hospodárenie Mesta Rajec a plnenie programového rozpočtu za prvý pol rok 2014.
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Odborné stanovisko hl. kontrolóra k Monitorovacej správe o plnení programového
rozpočtu a výsledky hospodárenia za prvý polrok 2014
2. hospodárenie Mesta Rajec za I. polrok 2014, ktoré bolo podľa členenia finančného
rozpočtu nasledovné:
 príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 1 866 866,11 €, pri plnení na
50,6 % k upravenému rozpočtu 3 688 639 € a výdavky bežného rozpočtu boli
čerpané vo výške 1 576 971,09 € pri plnení na 43,1 % k upravenému rozpočtu
3 659 309 €, s výsledkom hospodárenia + 289 895,02 €.
 príjmy kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 18 343,53 € , pri plnení
na 13,0 % k upravenému rozpočtu 141 141,- € a výdavky kapitálového rozpočtu
boli čerpané vo výške 42 282,25 €, pri plnení na 5,7 % k upravenému rozpočtu
745 794 €, s výsledkom hospodárenia - 23 938,72 €.
 príjmové finančné operácie boli realizované v čiastke 50 119,31 €, na 6,5 %
k upravenému rozpočtu 774 046,- €, výdavkové finančné operácie vo výške
48 303,30 € pri plnení na 24,4 % k upravenému rozpočtu 197 773,- €.
3. Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec k 30.6.2014
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Albert, p. Špánik,
Mgr. Augustín, Ing. Pekara,
Ing. Blažeková, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 1
p. Matejka

5. Návrh na použitie finančných darov pre Domov vďaky Rajec
Riaditeľka DV predložila na zasadnutí MZ dňa 12.6.2014 žiadosť o úhradu nedoplatkov
za poskytnuté sociálne služby. Vzhľadom k úprave rozpočtu, ktorá sa bude prerokovávať na
zasadnutí MZ 14.8.2014, riaditeľka DV opätovne predkladá nový zoznam pohľadávok.
Finančná komisia a následne mestská rada žiadosť riaditeľky DV prerokovali
a odporúčajú ju MZ na schválenie.
P. Albert sa spýtal, prečo sa začali podávať informácie o klientoch pod číslom a nie pod
menom, následkom čoho nemajú poslanci kompletné informácie. Nevidí dôvod, prečo by sa
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meno malo poslancom zamlčovať. Primátor a následne p. Uríková oboznámili p. Alberta so
zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý neumožňuje takéto zverejňovanie bez súhlasu
dotknutých klientov. Hl. kontrolórka dodala, že interný materiál, ktorý poslanci obdržia pred
zasadnutím MZ, sa môže dostať do rúk nepovolaným osobám. Ako poslanci môžu vedieť
konkrétne mená, ale na zasadnutiach MZ je prítomná aj verejnosť. Ak majú poslanci
požiadavku zverejnenia konkrétnych mien, je potrebné sa dohodnúť s riaditeľkou DV.
P. Albert sa spýtal, z akých peňazí budú hradené nedoplatky v DV.
Primátor odpovedal, že z darov obyvateľov DV.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
žiadosť riaditeľky DV o úhradu pohľadávok z dôvodu poskytovaných sociálnych služieb
II. schvaľuje
účel použitia finančných darov maximálne do výšky 6493,20 € pre potreby zabezpečovania
sociálnych služieb.
III. žiada
riaditeľku DV predkladať na MsÚ, finančné oddelenie výšku mesačnej požadovanej úhrady za
klientov vždy do 20. dňa príslušného mesiaca.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, p.
Matejka

proti: 0

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

6. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta a návrh zmeny rozpočtu
a programového rozpočtu mesta na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 14/2014
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu použitia prostriedkov rezervného
fondu mesta a k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2014
rozpočtovým opatrením č. 14/2014
Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh na použitie prostriedkov
rezervného fondu mesta a odporúčajú ho MZ schváliť.
P. Albert poukázal na to, že poslanci v tomto roku uvoľňovali 10.tis. € z rezervného fondu na
opravu havarijného stavu – strecha na dennom centre. Uvoľnenie ďalších finančných
prostriedkov nevidí ako šťastné riešenie. Podľa neho je potrebné ponechať finančné
prostriedky naďalej v rezervnom fonde a nie, aby sa stratili v jednej veľkej stavbe (Medika).
Primátor sa spýtal p. Alberta nech uvedie, z čoho má mesto pokryť dostavbu inžinierskych sietí
v Medike. Dodal, že zákon umožňuje mestám a obciam použiť peniaze z rezervného fondu aj
na stavby. Na rezervnom fonde má mesto ušetrené financie za 2 – 3 roky. Taktiež je
usmernenie zo ZMOS-u, že rezervné fondy má mesto použiť aj na kapitálové výdavky.
Hl. kontrolórka doplnila informáciu primátora, keď uviedla, že finančné prostriedky
z rezervného fondu sa majú použiť nielen na havarijný stav, ale aj na nepredvídateľné výdavky.
Mesto nikdy nejde s výsledkom hospodárenia do mínusu. Vždy má prebytok a z tohto prebytku
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sa vytvorí rezervný fond. Treba sa pozrieť na to, čo je pre mesto hospodárnejšie – vzhľadom na
to, že sú tu vlastné zdroje.
P. Albert sa spýtal, či mesto nie je schopné toto uhradiť z iných zdrojov.
P. Záborská odpovedala, že takáto možnosť nie je, poslanci to sami uvidia pri ďalšom bode
programu, v ktorom sa bude prerokovávať úprava rozpočtu na rok 2014.
Ing. Pekara uviedol, že pokiaľ má mesto vlastné finančné prostriedky, tak je potrebné ich
použiť, aby mesto nemuselo brať úver, to by bolo už krajné riešenie.
P. Albert navrhol, že peniaze z rezervného fondu sa mohli dať na vybudovanie chodníka na ul.
Partizánskej.
Primátor sa spýtal p. Alberta, či je chodník na ul. Partizánskej momentálne dôležitejší ako
vybudovanie inžinierskych sietí pre bytový dom (bývalá Medika), v ktorom dostane byty
mnoho rodín. P. Albert odpovedal, že chodník na ul. Partizánskej je dôležitejší. Odôvodňoval
to tým, že prístup do mesta z ulice Partizánskej je škaredý a chodník tam chýba.
P. Špánik zdôraznil, že vybudovanie chodníka na ul. Partizánskej mestské zastupiteľstvo
neschválilo. Teraz je potrebné riešiť Mediku. Spýtal sa p. Alberta, či je podľa neho
efektívnejšie, keď si mesto zoberie úver, kde bude platiť úroky alebo radšej použiť vlastné
finančné prostriedky.
Následne hl. kontrolórka, Ing. Sekáčová, predniesla k použitiu prostriedkov rezervného fondu
odborné stanovisko. V ňom odporučila schváliť použitie prostriedkov z rezervného fondu.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu použitia prostriedkov rezervného
fondu mesta
2. Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 14/2014
II. schvaľuje
1. zmenu použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky, a to vo výške 5013,- € na
výstavbu inžinierskych sietí k bytovému domu na ul. Hollého s.č. 202 v Rajci
2. použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky, a to vo výške 14 987,- € na výstavbu
inžinierskych sietí k bytovému domu na ul. Hollého s.č. 202 v Rajci
3. návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2014 rozpočtovým
opatrením č. 14/2014.
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Rozpočet Mesta Rajec na rok 2014 - rozpočtové opatrenie č. 14/2014
Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia

Schválený

Schválené

Návrh

Návrh

Rozpočet na
rok 2014 v
EUR

Rozpočtové
opatrenie č.
13/2014 a
ozn.č.17

Zmena v
EUR

Rozpočtové
opatrenie č.
14/2014

Bežné príjmy spolu:

3 577 742

3 688 639

0

3 688 639

Bežné výdavky spolu:

3 503 214

3 659 309

0

3 659 309

74 528

29 330

0

29 330

Kapitálové príjmy spolu:

134 343

141 141

0

141 141

Kapitálové výdavky spolu:

655 616

745 794

14 987

760 781

-521 273

-604 653

-14 987

-619 640

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):

3 712 085

3 829 780

0

3 829 780

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):

4 158 830

4 405 103

14 987

4 420 090

-446 745

-575 323

-14 987

-590 310

Príjmy

637 419

774 046

14 301

788 347

Výdavky

186 743

197 773

0

197 773

Schodok/prebytok

450 676

576 273

14 301

590 574

3 931

950

-686

264

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

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, p.
Matejka, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín

zdržal sa: 1

proti: 0
p. Albert

Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor v zmysle rokovacieho poriadku 15-minútovú
prestávku (od 18.00 h do 18.15 h).
Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 11 poslancov.
7. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2014
rozpočtovým opatrením č. 15/2014
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 15/2014
Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh zmeny rozpočtu
a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2014 a odporúčajú ho MZ schváliť.
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Hl. kontrolórka mesta predniesla poslancom MZ odborné stanovisko k navrhovanej
zmene rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 15/2014. V ňom odporúča navrhovanú
zmenu rozpočtu mesta schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
Mesta Rajec na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 15/2014
II. schvaľuje
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2014 rozpočtovým
opatrením č. 15/2014.
Rozpočet Mesta Rajec na rok 2014 - rozpočtové opatrenie č. 15/2014
Bežný, kapit.rozpočet sumarizácia

Schválený
Rozpočet
na rok 2014
v EUR

Schválené
Rozpočtové
opatrenie

Návrh

Návrh

Zmena v
EUR

Rozpočtové
opatrenie č.
15/2014

Bežné príjmy spolu:

3 577 742

3 695 709

64 069

3 759 778

Bežné výdavky spolu:

3 503 214

3 666 379

68 179

3 734 558

74 528

29 330

-4 110

25 220

Kapitálové príjmy spolu:

134 343

141 141

1 126 260

1 267 401

Kapitálové výdavky spolu:

655 616

760 781

2 946 355

3 707 136

-521 273

-619 640

3 712 085

3 836 850

1 190 329

5 027 179

4 158 830

4 427 160

3 014 534

7 441 694

-446 745

-590 310

Príjmy

637 419

788 347

1 802 417

2 590 764

Výdavky

186 743

197 773

-22 115

175 658

Schodok/prebytok

450 676

590 574

1 824 532

2 415 106

3 931

264

327

591

Schodok/prebytok
bežného rozpočtu:

Schodok/prebytok
kapitálového rozpočtu:
PRÍJMY SPOLU (bežné +
kapitálové):
VÝDAVKY SPOLU (bežné +
kapitálové):
Schodok/prebytok

-1 820 095 -2 439 735

-1 824 205 -2 414 515

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: 10
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr.
Jakubesová,
Mgr.
Šupka, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, p.
Matejka, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín

zdržal sa: 1

proti: 0
p. Albert

8. Správa hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie jún august 2014
Na zasadnutí MZ predniesla hl. kontrolórka mesta Správu o výsledku uskutočnených
kontrol hl. kontrolórkou mesta za obdobie jún – august 2014.
Počas rokovania o 19.00 h odišiel Mgr.
Hanus – počet poslancov 10.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie jún - august
2014.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Ing.
Mucha,
Mgr.
Jakubesová, Mgr. Šupka, p.
Špánik, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, p. Matejka, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín, p.
Albert

proti: 0

zdržal sa: 0

Počas rokovania o 19.08 h odišla
Mgr. Jakubesová – počet poslancov
9.
9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
V zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďalej aj zákona), § 11 ods.4 písm. j), § 18 ods. 1 a § 18a ods.5 mestské
zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra na 6 rokov, pričom jeho funkčné obdobie sa začína
dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. V zmysle § 18a ods. 8 písm. c) zákona výkon
funkcie hlavného kontrolóra zaniká uplynutím jeho funkčného obdobia. Uznesením MZ č.
94/2008 zo dňa 25. 09. 2008 bola za hlavného kontrolóra mesta Rajec zvolená Ing. Bibiana
Sekáčová. Jej funkčné obdobie sa v zmysle vyššie uvedeného začalo dňa 1. októbra 2008 a
zanikne dňa 30.septembra 2014 (vrátane).
V zmysle § 18a ods. 2 zákona deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási mestské
zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom
konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia
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doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať
svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na mestskom úrade.
Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní
a ďalšie doklady, ktoré MZ určuje svojim uznesením v súlade s § 18a ods. 3 zákona.
Voľba hlavného kontrolóra sa môže uskutočniť tajným alebo verejným hlasovaním. Mestská
rada na svojom zasadnutí odporučila verejné hlasovanie.
Počas rokovania o 19.10 h prišiel
Mgr. Hanus – počet poslancov 10.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. b e r i e n a v e d o m i e
skutočnosť , že funkčné obdobie hlavného kontrolóra mesta Rajec končí dňom 30. septembra
2014 (vrátane)
2. p r e r o k o v a l o
návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec (ďalej aj hlavný
kontrolór) a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra mesta Rajec a náležitosti prihlášky
3. v y h l a s u j e
v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov štvrtok 25. septembra 2014 za deň konania voľby hlavného kontrolóra
mesta Rajec, ktoré sa uskutočnia v zasadačke MsÚ na 1. poschodí, Námestie SNP 2/2
4. u r č u j e
a) nasledovné požiadavky, ktoré kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
musí spĺňať :
- kvalifikačné predpoklady : ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
- morálna bezúhonnosť
ďalšie predpoklady,
ktoré budú výhodou pre uchádzača (ale nie podmienkou pre účasť vo voľbe) :
- prax minimálne 10 rokov, z toho v územnej samospráve minimálne 5 rokov,
- prax v kontrolnej činnosti verejnej správy minimálne 2 roky,
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti :
- zodpovednosť, presnosť, dôslednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita,
Počítačové znalosti :
- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
Odborné znalosti :
- Znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia mesta, rozpočtových a príspevkových
organizácií a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti
územnej samosprávy minimálne v rozsahu znalosti legislatívy :
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Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p., zákon NR SR č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku
štátu v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom
záujme v z.n.p., zákon č.. 311/ 2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Ústava
SR, zákon NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 9/2010
Z.z. o sťažnostiach v z.n.p., zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v v z.n.p., zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 283/2002
o cestovných náhradách v z.n.p., zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p., zákon NR SR č.
563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v z.n.p., zákon NR SR č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v z.n.p.
b) Náležitosti písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra mesta Rajec v súlade s §
18a,ods.3 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., ktorá obsahuje najmä :
- osobné údaje kandidáta: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné
údaje (e-mail, telefón) ,
- písomný súhlas kandidáta so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle §11 zákona
NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. na účely voľby hlavného kontrolóra.
Ďalšie doklady, ktoré je kandidát povinný pripojiť k prihláške :
1. overená kópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,
2. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
3. profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia
a odbornej praxe,
4. motivačný list so zameraním sa na zdokumentovanie predpokladov na
profesionálny výkon kontrolnej činnosti,
5. čestné prehlásenie kandidáta , že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p, resp., že sa jej vzdá do nástupu do
funkcie hlavného kontrolóra mesta,
6. informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
7. čestné prehlásenie kandidáta o pravdivosti všetkých údajov uvedených
v požadovaných dokladoch,
Termín, miesto a spôsob podania prihlášky :
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné v zalepenej obálke s označením „Voľba HK –
NEOTVÁRAŤ“ doručiť doporučeným listom na adresu Mestský úrad v Rajci, Námestie SNP
2/2, 015 22 Rajec alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Rajci najneskôr
11.septembra 2014 do 14,00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne Mestského
úradu v Rajci osobne alebo prostredníctvom pošty).
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5. s c h v a ľ u je
1) spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec
verejným hlasovaním
2) dĺžku osobnej prezentácie kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta Rajec
pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní najviac 10 minút, ktorej
cieľom je dokumentovať odbornú a komunikačnú pripravenosť kandidáta na výkon
funkcie hlavného kontrolóra. Poslanci mestského zastupiteľstva môžu uchádzačovi
po jeho prezentácií položiť otázky. Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať
v abecednom poradí (podľa priezviska).
6. u r č u j e
výkon funkcie hlavného kontrolóra na plný úväzok s nástupom do práce
1.10.2014

dňom

7. s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta Rajec
vymenovať komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta
8. p o v e r u j e
Mestský úrad v Rajci zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra na
úradnej tabuli a spôsobom v meste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania
voľby, t.j. do 16.08.2014.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, p.
Matejka, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín, p. Albert

proti: 0

zdržal sa: 0

10. Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy
obcí
Rozhodnutím predsedu NR SR č. Rozhodnutím predsedu NR SR č. 191/2014 Z.z. zo dňa 7.
júla 2014 boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú v sobotu 15.
novembra 2014. Prípravu a organizačno-technické zabezpečenie vykoná MsÚ v zmysle
Zákona č. 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení.
O harmonograme organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí
informovala poslancov MZ p. Uríková, ved.odd.správneho.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí,
ktoré sa budú konať dňa 15.novembra 2014.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, p.
Matejka, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín, p. Albert

proti: 0

zdržal sa: 0

11. Určenie volebných obvodov, počet poslancov a rozsah výkonu funkcie primátora
mesta na volebné obdobie 2014 - 2018
Podľa § 11 ods. 4 písmena i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení: „Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené:....... i) ............ a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
rozsah výkonu funkcie starostu.“
Na základe uvedeného sa v meste Rajec určí počet poslancov podľa § 11 ods. 3 písm. f). Od
5 001 do 10 000 obyvateľov mesta sa určuje počet poslancov v rozpätí 11 až 13 poslancov. Pre
toto volebné obdobie bolo v zmysle uznesenia MZ č. 76/2010 zo dňa 22.júna 2010 určených
13 poslancov, návrh pre ďalšie volebné obdobie predkladáme na počet 13 poslancov.
 Volebný obvod č. 01 zahŕňa ulice:
Lipová, Hollého (č. 1 - 49), Javorová, Smreková, Ružová, Jabloňová, Orgovánová
Vo volebnom obvode č. 01sa budú voliť 4 poslanci
 Volebný obvod č. 02 zahŕňa ulice:
1.mája, Fučíkova, Hurbanova (č. 1 – 4, 6 – 11), Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Nádražná (č.
25 - 37), Obr. mieru, S.Chalupku, Záhradnícka
Vo volebnom obvode č. 02 sa budú voliť 2 poslanci.
 Volebný obvod č. 03 zahŕňa ulice:
Bystrická, Hollého (rod.domy č. 60 - 116), Hurbanova (č. 5), Kmeťova, Kollárova,
Komenského, Kostolná, M.R.Štefánika, Nádražná (č. 1-23, 38-60), Nám.A.Škrábika, Nám.
SNP, Partizánska (č. 1-10, 134 – 143), Sládkovičova, Vojtová, Zakamenica, Šafárikova,
Športová, Švermova, Lúčna, Bielisko, Hviezdoslavova, Štúrova a mestskú časť RajecCharubina
Vo volebnom obvode č. 03 sa budú voliť 3 poslanci.
 Volebný obvod č. 04 zahŕňa ulice:
Alexyho, Benkova, Frivaldského, Fullova, Haškova, Janka Kráľa, Jilemnického, Mudrochova,
Nerudova, Partizánska (č.d. 11 – 133, 144), Plávkova, Pri Rajčanke, Slottova
Vo volebnom obvode č. 04 sa budú voliť 4 poslanci.
Rozsah funkcie primátora bol doteraz celý úväzok, návrh na ďalšie volebné obdobie bol
predložený celý úväzok.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. určuje
na celé volebné obdobie (2014 – 2018)
1. trinásť poslancov do mestského zastupiteľstva
2. štyri volebné obvody
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3. počet poslancov vo volebných obvodoch nasledovne:





Volebný obvod č. 01 – Rajec – Sever
Volebný obvod č. 02 – Rajec-Východ
Volebný obvod č. 03 – Rajec-Západ
Volebný obvod č. 04 – Rajec-Juh

počet poslancov 4
počet poslancov 2
počet poslancov 3
počet poslancov 4

4. rozsah výkonu funkcie primátora mesta na plný úväzok
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, p.
Matejka, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín, p. Albert

proti: 0

zdržal sa: 0

12. Interpelácie
Mgr. Augustín sa spýtal primátora mesta, či budú v bytovom dome bývať aj nejakí rómski
občania.
Primátor odpovedal, že termín kolaudácie bytového domu má byť 31.10. – 30.11.2014. Boli
tam problémy so statikou, teraz je to vyriešené. Zvonku sa to zatepľuje, zvnútra to má byť do
konca augusta celé omietnuté. Sú tam rozvody vody, elektriky. Momentálne sa montuje
ústredné kúrenie. Okná sú vymenené. Čo sa týka rómskych spoluobčanov, túto informáciu už
počul aj primátor. Mgr. Augustín uviedol, že vraj ŠFRB dáva nejakú podmienku, že v bytovom
dome musia byť umiestnení aj nejakí Rómovia.
Primátor dodal, že nájomné byty sú pre nízkopríjmové rodiny. Nedávno zasielala Bc.
Ľudviková, ktorá má na starosti byty, žiadateľom o byty dotazník, či sa im zmenili alebo
nezmenili bytové podmienky. Po vrátení dotazníkov, sa budú jednotliví žiadatelia posudzovať
zvlášť. V prvom rade sú to byty pre občanov mesta Rajec. V prípade, že byty nebudú naplnené
žiadateľmi z Rajca, bude mesto riešiť aj okolité obce. Nikto sa však nezaoberal rómskymi
spoluobčanmi.
Ing. Pekara sa spýtal, koľko žiadostí mesto eviduje.
Primátor odpovedal, že v čase žiadosti o financie zo ŠFRB mesto uvádzalo cca 150 žiadostí,
ale teraz je ich už oveľa viac.
P. Albert sa spýtal, čo v prípade takého stavu, že tých finančne príjmových občanov bude
dostatok, kto sa toho ujme a ako sa budú byty prideľovať.
Primátor odpovedal, že doteraz to bolo v kompetencii primátora, ale nebráni sa tomu, aby
poslanci posudzovali jednotlivé žiadosti. Bc. Tomčíková doplnila, že mesto má na
prideľovanie bytov prijaté VZN.
13. Diskusia
V tomto bode programu sa nikto neprihlásil s diskusným príspevkom.
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14. Rôzne
a) Športová hala
Primátor informoval, že na MsÚ sa dostavil p. Peter Zachar z Martina, ktorý má záujem
o športovú halu. Primátor mu navrhol, aby si túto športovú halu prenajal, ale musí predložiť
zámer.
Vzhľadom k tomu, že doteraz nepovedal meno investora, primátor mu prisľúbil, že o tomto
jeho záujme bude primátor informovať na zasadnutí MZ v bode Rôzne.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. odporúča
primátorovi ďalej rokovať so záujemcom o športovú halu.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
Mgr. Šupka, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, p.
Matejka, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín, p. Albert

proti: 0

zdržal sa: 0

Týmto bodom bol prerokovaný program riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Primátor poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 19.45 h ukončil.

Ing. Ján R y b á r i k
primátor mesta

Mgr. Peter H a n u s
zástupca primátora mesta

Ing. Ján J a s e n o v e c , PhD.
poverený riadením MsÚ
Overovatelia: Gabriel Špánik
Ing. Jozefa Blažeková
Zapisovateľka: Alena Uríková
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