Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 25. septembra 2014
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. Michal Šupka
Ing. Gustáv Mucha
Zapisovateľka: Alena Uríková
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným programom:
1. Voľba hlavného kontrolóra
2. Prerokovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Konsolidovaná účtovná závierka
5. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 18/2014 a č. 19/2014 v príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu a programového rozpočtu DV a MsKS
6. Návrh VZN č. 5/2014 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných
nosičov informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane – Voľby do orgánov
samosprávy obcí 2014
7. Návrh VZN č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch
postavených s podporou štátu
8. Návrh VZN č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Rajec
9. Odpredaj nehnuteľností
10. Správa hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie august –
september 2014
11. Interpelácie
12. Diskusia
13. Rôzne
Mgr. Baďura sa spýtal, či sa nemôže voľba hlavného kontrolóra uskutočniť až po
komunálnych voľbách, kedy bude nové zloženie mestského zastupiteľstva.
Primátor odpovedal, že na poslednom zasadnutí MZ dňa 14.8.2014 bola vyhlásená voľba
hlavného kontrolóra, kde bol stanovený aj termín voľby. Tak, ako má volebné obdobie MZ,
primátor, tak má volebné obdobie aj hlavný kontrolór, ktorému končí funkčné obdobie, a preto
musí byť v zmysle uznesenia MZ č. 76/2014 voľba hlavného kontrolóra vykonaná. Voľbu
hlavného kontrolóra jednohlasne odsúhlasili poslanci, ktorí boli prítomní na zasadnutí MZ dňa
14.8.2014. Následne primátor prečítal mená týchto poslancov, ktorí voľbu hlavného kontrolóra
schválili. Spýtal sa Mgr. Baďuru, či mu postačuje takáto odpoveď. Mgr. Baďura odpovedal, že
ak sa voľba hlavného kontrolóra nedá obísť poverením výkonu funkcie, tak mu to stačí.
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Nakoľko už nikto z poslancov nepredložil návrh na zmenu programu rokovania, primátor dal
o pôvodnom programe hlasovať.
Navrhnutý program bol schválený počtom hlasov:
za: 10
proti: 0
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Albert, p.
Špánik, Mgr. Augustín, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková

zdržal sa: 1
Mgr. Baďura

Schválené uznesenia:
80/2014 – Voľba HK
81/2014 – určenie platu HK
82/2014 – správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
83/2014 – zrušenie uznesenia č. 69/2014
84/2014 – kontrola plnenia uznesení
85/2014 – konsolidovaná účtovná závierka
86/2014 – oznámenia o zmene rozpočtu č. 18-20/2014
87/2014 – VZN č. 5/2014 o vylepovaní plagátov – komunálne voľby
88/2014 – VZN č. 6/2014 upravujúce nájom bytových domov
89/2014 – schválenie zapisovateľky bytovej komisie
90/2014 – VZN č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií
91/2014 – vypracovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže
92/2014 – zrušenie vecného bremena – ROSS, s.r.o.
92/2014 – správa hl. kontrolórky o uskutočnených kontrolách za august – september 2014
93/2014 – vstup mesta do Združenia miestnej akčnej skupiny
94/2014 – predbežný súhlas PZ Grúň
Rokovanie:
1. Voľba hlavného kontrolóra
V úvode tohto bodu primátor Ing. Ján Rybárik opätovne prečítal celé znenie uznesenia MZ
č. 76/2014, ktoré bolo prijaté dňa 14.8.2014 a v ktorom bol určený termín voľby hlavného
kontrolóra na deň 25.9.2014. V zmysle § 18a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení boli záujemcovia o túto funkciu povinní predložiť do 11.9.2014 do 14.00 h
svoje prihlášky aj so zákonom stanovenými prílohami. Do tohto termínu bola doručená jedna
prihláška.
Primátor mesta v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 76/2014 vymenoval komisiu.
Následne prečítal prítomným poslancom časť zápisnice zo zasadnutia tejto komisie, ktorá na
svojom zasadnutí dňa 19.septembra 2014 skontrolovala náležitosti doručenej prihlášky.
Skonštatovala, že prihláška spolu s povinnými prílohami spĺňa náležitosti dané zákonom
o obecnom zriadení a uznesením MZ č. 76/2014.
Na rokovanie MZ sa dostavila kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra, Ing. Sekáčová,
ktorej primátor odovzdal slovo. Ing. Sekáčová sa prítomným poslancom predstavila po svojej
odbornej stránke a taktiež uviedla dôvody, pre ktoré opätovne kandiduje na funkciu hlavného
kontrolóra mesta.
2

Počas rokovania o 16.22 h prišiel
Mgr. Jonek – počet poslancov 12.
Počas rokovania o 16.26 h prišiel p.
Smieško – počet poslancov 13.
Primátor poďakoval za predstavenie kandidátky a otvoril diskusiu. Vzhľadom k tomu, že sa do
diskusie nikto neprihlásil, pristúpilo sa k samotnej voľbe hlavného kontrolóra. Primátor
predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rajci podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení
I. volí
za hlavného kontrolóra mesta Rajec kandidáta Ing. Bibianu Sekáčovú.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, p.
Smieško

proti: 0

zdržal sa: 4
p. Albert, Mgr. Baďura, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín

Následne primátor predniesol ďalší návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rajci
I. konštatuje,
že hlavný kontrolór mesta bol zvolený v prvom kole nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých
poslancov.
II. určuje
plat hlavného kontrolóra mesta Rajec v zmysle Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Špánik, Ing.
Pekara, Ing. Blažeková, p.
Smieško

proti: 0

zdržal sa: 4
p. Albert, Mgr. Baďura, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín

Počas rokovania o 16.30 h odišiel
Ing. Pekara – počet poslancov 12.
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2. Správy o 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, ktorá vykonávala funkciu riaditeľky MŠ
na ul. Obr. mieru v Rajci v školskom roku 2013/2014. P. Dubeňová stručne informovala
poslancov MZ o aktivitách, ktoré sa uskutočnili v MŠ počas uplynulého školského roka.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor odovzdal slovo p. Kamenskej, riaditeľke
MŠ na ul. Mudrochova v Rajci.
Počas rokovania o 16.40 h odišiel
Mgr. Baďura – počet poslancov 11.
V diskusii sa Mgr. Jonek sa spýtal p. Kamenskej, aká je situácia s ležadlami. P. Kamenská
odpovedala, že niektoré lehátka sú už zastaralé, nevyhovujú z hygienického hľadiska, preto je
potrebné zakúpiť nové.
Počas rokovania o 16.46 h prišiel
Mgr. Baďura – počet poslancov 12.
Nakoľko už nikto z poslancov nemal na p. Kamenskú otázky, primátor odovzdal slovo
riaditeľovi ZUŠ – PaedDr. Remeniusovi.
V diskusii sa Mgr. Jonek spýtal, nakoľko sa pred časom kupoval nový organ, ako to vyzerá
s hudobným odborom organovej hry a či sú nejakí záujemcovia o tento nástroj.
PaedDr. Remenius uviedol, že učitelia ZUŠ sa s rodičmi o možnosti výučby na tento nástroj
rozprávali, organ bol kupovaný na požiadanie rodičov a farského úradu. P. dekan Kutiš, ktorý
tu v minulosti pôsobil, pred časom vedeniu ZUŠ povedal, že by bolo dobré, aby tu prebiehala
výučba na organ, pretože je veľký nedostatok tých, ktorí na organe hrať vedia. Preto boli
oslovené aj okolité obce, rodičia, deti, ale odozva nebola žiadna. Nie je problém s pedagógom,
ten na ZUŠ pôsobí a vyučuje momentálne hru na iný hudobný nástroj, ale nie je zo strany
rodičov a detí záujem o hru na organ.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor odovzdal slovo PaedDr. Paprskárovi,
riaditeľovi ZŠ.
PaedDr. Paprskár predniesol prítomným poslancom MZ správu o činnosti za uplynulý školský
rok.
Po prednesení správy PaedDr. Paprskárom sa do diskusie nikto neprihlásil, a tak 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 2013/2014
2. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy,
Obrancov mieru 400/51, Rajec za školský rok 2013/2014
3. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
umeleckej školy, 1.mája 412/1, Rajec za školský rok 2013/2014
4. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy,
Lipová 2, Rajec za školský rok 2013/2014.
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Takto prednesený návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
proti: 0
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Smieško, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín, Ing. Blažeková

zdržal sa: 0

3. Kontrola plnenia uznesení
Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla poslancom Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná
kontrolórka mesta.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. ruší
uznesenie č. 69/2014 zo dňa 14.8.2014 z dôvodu písomného odstúpenia žiadateľa o prenájom
priestorov.
Takto prednesený návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
proti: 0
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Smieško, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín, Ing. Blažeková

zdržal sa: 0

Následne primátor predniesol ďalší návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Prehľad plnenia uznesení č. 67/2014 - 79/2014, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa
14. augusta 2014.
2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 14. augusta 2014.
Takto prednesený návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
proti: 0
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Smieško, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr.
Augustín, Ing. Blažeková

zdržal sa: 0

4. Konsolidovaná účtovná závierka
P. Záborská, vedúca finančného oddelenia predniesla poslancom konsolidovanú účtovnú
závierku za rok 2013.
Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2013 pozostáva:
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- z konsolidovanej súvahy účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2013
- z konsolidovaného výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy
- z poznámok ku konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Rajec
- z výročnej správy Mesta Rajec za rok 2013
- z výroku audítora.
Konsolidovanú účtovnú uzávierku prerokovala finančná komisia a následne mestská rada
a odporúčajú ju MZ zobrať na vedomie.
Počas rokovania o 17.46 h odišiel Mgr.
Augustín – počet poslancov 11.
P. Albert sa spýtal k organizačnej štruktúre MsÚ, konkrétne koľko je zamestnancov na
mestskom úrade. Primátor upozornil, že zamestnanci mestského úradu neexistujú, existujú len
zamestnanci mesta, ktorých je 35 vrátane mestskej polície.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
a)
b)
c)
d)

berie na vedomie
Konsolidovanú účtovnú závierku mesta Rajec k 31.12.2013
Výročnú správu Mesta Rajec za rok 2013
Výrok audítora k výročnej správe
Správu nezávislého audítora z overenej konsolidovanej ročnej účtovnej závierky

Takto prednesený návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
proti: 0
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Smieško, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Ing.
Blažeková

zdržal sa: 0

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.
5. Oznámenia o zmene rozpočtu č. 18/2014, č. 19/2014 a č.20/2014
Oznámenia o zmene rozpočtu č. 18 – 20/2014 predniesla poslancom ved.finančného
oddelenia, p. Záborská. Prerokovala ich finančná komisia a následne mestská rada, ktoré
odporúčajú MZ zobrať tieto oznámenia na vedomie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 18/2014 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu Domova vďaky Rajec
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2. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 19/2014 v príjmovej časti rozpočtu Mesta Rajec a
výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu MsKS.
3. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 20/2014 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu Základnej školy, ul. Lipová v Rajci.
Takto prednesený návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
proti: 0
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Smieško, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Ing.
Blažeková

zdržal sa: 0

6. Návrh VZN č. 5/2014 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov
a iných nosičov informácií na území mesta Rajec počas volbnej kampane – Voľby do
orgánov samosprávy obcí 2014
V zmysle § 30 ods. 10 Zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
je mesto povinné vymedziť miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií
svojím VZN v termíne do 29.10.2014. Preto predkladáme návrh VZN č. 5/2014, ktorý
prerokovala Komisia na ochranu verejného poriadku pri MZ v Rajci a následne mestská rada,
ktoré ho odporúčajú MZ na schválenie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh VZN č. 5/2014 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov
informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane – Voľby do orgánov samosprávy
obcí 2014.
Takto prednesený návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
proti: 0
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Smieško, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Ing.
Blažeková

zdržal sa: 0

7. Návrh VZN č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch
postavených s podporou štátu
Návrh VZN č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených
s podporou štátu predniesla poslancom Bc. Tomčíková, ved.odd. výstavby. Finančná komisia
a následne mestská rada návrh VZN prerokovali a odporúčajú ho MZ na schválenie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh VZN č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených
s podporou štátu.
Takto prednesený návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
proti: 0
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Smieško, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Ing.
Blažeková

zdržal sa: 0

V zmysle čl. 4 bod 4.4. schválené VZN č. 6/2014 je potrebné vyžrebovať zloženie bytovej
komisiu. Preto sa pristúpilo k žrebovaniu zo všetkých prítomných poslancov MZ, ktoré
vykonal Ing. Ján Jasenovec, PhD., poverený vedením MsÚ.
Boli vyžrebovaní títo poslanci:
Mgr. Peter Hanus
Martin Matejka
Ing. Gustáv Mucha
Mgr. Bohdan Jonek
Mgr. Katarína Jakubesová
Vzhľadom k tomu, že bolo potrebné schváliť zapisovateľku bytovej komisie, primátor
predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
za zapisovateľku
a za zapisovateľku bytovej komisie Bc. Janku Ľudvikovú.
Takto prednesený návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
proti: 0
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Smieško, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Ing.
Blažeková

zdržal sa: 0

8. Návrh VZN č. 8/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta
Rajec
Návrh VZN č. 8/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Rajec
predniesol poslancom Mgr. Michal Šupka, predseda komisie pre školstvo, kultúru a šport. Táto
komisia a následne mestská rada prerokovali návrh VZN č. 7/2014 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Rajec a odporúčajú ho MZ schváliť.
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Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh VZN č. 8/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Smieško, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Ing.
Blažeková

proti: 0

zdržal sa: 0

9. Odpredaj nehnuteľností
a) Žiadosť p. Veselého
Bc. Tomčíková informovala o žiadosti Mareka Veselého, bytom Šuja č. 139 ohľadom
odkúpenia parciel č. 2124/370, 2124/371 a 2124/372 za účelom výstavby prevádzky
pneuservisu a maloobchodnej predajne s automobilovým priemyslom. Pozemky sa nachádzajú
pred prevádzkou spoločnosti Vinuta, s.r.o., Rajec. V zmysle územného plánu mesta sú
pozemky začlenené do funkčného využitia D1 – priemyselná výroba.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. ukladá
MsÚ vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj parciel: KNC parcela č.
2124/370 – orná pôda o výmere 263 m2, parcela č. 2124/371 – orná pôda o výmere 235 m2,
parcela č. 2124/372 – orná pôda o výmere 120 m2 evidovaných na LV č. 1500 vlastníka Mesto
Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Smieško, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Ing.
Blažeková

proti: 0

zdržal sa: 0

b) Zrušenie vecného bremena – ROSS, s.r.o.
Spoločnosť ROSS, s.r.o. požiadala o zrušenie vecného bremena, a to zrušenie ťarchy na LV
č. 2083. Vecné bremeno bolo zriadené pri kúpe nehnuteľnosti v roku 1997 a spočívalo
v povinnosti kupujúceho strpieť užívanie nebytových priestorov – prevádzkovanie činnosti
zboru požiarnej ochrany. Účel, na ktorý bolo zriadené vecné bremeno zanikol. Komisia
výstavby a životného prostredia a následne mestská rada túto žiadosť prerokovali a odporúčajú
ju MZ na schválenie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznsenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
zrušenie vecného bremena zriadeného Kúpnou zmluvou a Zmluvou o zriadení vecného
bremena, ktorá bola uzavretá v roku 1997 medzi Mestom Rajec ako predávajúcim a ROSS,
s.r.o. Žilina – Trnové ako kupujúcim zapísané na LV č. 2083 pre k.ú. Rajec vkladom č.
V475/97 spočívajúce v povinnosti kupujúceho strpieť užívanie nebytových priestorov podľa
priloženého situačného plánu (príloha č. 6, 6a k zmluve) pre účel zriadenia a prevádzkovania
činnosti zboru požiarnej ochrany z dôvodu, že účel vecného bremena zanikol, požiarna ochrana
je zabezpečená v nových priestoroch hasičskej stanice na ul. Hollého s.č. 155.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Smieško, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Ing.
Blažeková

proti: 0

zdržal sa: 0

10. 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 august – september 2014.
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 august september 2014.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Smieško, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Ing.
Blažeková

proti: 0

zdržal sa: 0

11. Interpelácie
Mgr. Jonek požiadal o hlásenie mestského rozhlasu o dôležitých skutočnostiach (napríklad
odstávka vody, elektriky a pod.) aj po 16.00 h vzhľadom k tomu, že mnohí občania mesta
dochádzajú zo zamestnania do Rajca v popoludňajších hodinách.
Mgr. Jonek sa ďalej spýtal, či pri prihlasovaní sa občana na trvalý pobyt, je tento informovaný
o separácii odpadu.
Primátor odpovedal, že ak má dotyčný občan záujem, je potrebné sa prísť na separáciu spýtať
na oddelenie výstavby a ŽP, konkrétne k p. Petrovi Dubcovi.
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Mgr. Jakubesová sa spýtala, či sa plánuje postaviť pri detskom ihrisku (pri rieke) telocvičňa,
resp. nástroje na posilňovanie.
Primátor odpovedal, že tieto aktivity sa vyvíjajú, mesto je so záujemcami v kontakte, ale
nebude to pri detskom ihrisku.
12. Diskusia
Primátor vyzval prítomných poslancov na diskusné príspevky. Nikto však neprejavil záujem,
preto primátor pristúpil k prerokovaniu bodu č. 13 – Rôzne.
Počas rokovania o 19.18 odišiel Mgr. Jonek
– počet poslancov 10.
Počas rokovania o 19.20 h prišiel Mgr.
Augustín – počet poslancov 11.
13. Rôzne
a) Vstup mesta do Združenia miestna akčná skupina
Primátor mesta informoval poslancov o možnosti vstupu mesta do Združenia miestnej
akčnej skupiny.
Počas prerokovávania tohto bodu sa p. Albert spýtal, či nebude bod Diskusia. Primátor, ako aj
ostatní poslanci ho informovali, že tento bod už prerokovaný bol, ale vzhľadom k tomu, že
nikto z prítomných o diskusiu neprejavil záujem, primátor pristúpil k prerokovaniu ďalšieho
bodu.
Primátor p. Albertovi navrhol, že môže so svojím príspevkom vystúpiť po ukončení rokovania
posledného bodu zasadnutia.
Nakoľko nikto z poslancov nemal otázky a návrhy k vstupu mesta do Združenia miestna akčná
skupina, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
vstup Mesta Rajec do Združenia miestna akčná skupina.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Smieško, p.
Špánik, Mgr. Augustín, Ing.
Blažeková

proti: 0

zdržal sa: 0

b) Žiadosť Poľovníckeho združenia Grúň Rajec
Primátor informoval o žiadosti Poľovníckeho združenia Grúň Rajec. V nej požiadali
mesto, aby vydalo predbežný súhlas na výkon poľovného práva na pozemky vo vlastníctve
mesta. Momentálne sa PZ Grúň uchádza o poľovný revír, výkon poľovného práva vydáva
okresný úrad. Momentálne má tento výkon poľovného práva iné poľovné združenie, a to z toho
dôvodu, že PZ Grúň nemalo v čase vyhlásenia súťaže o poľovný revír funkčné vedenie.
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Počas rokovania o 19.26 h prišiel
Mgr. Jonek – počet poslancov 12.
Informácie primátora mesta doplnil Ing. Mucha. Osobne si myslí, že predbežný súhlas alebo
uprednostnenie v prípade rokovania by MZ malo dať.
Mgr. Baďura sa spýtal, akým spôsobom stratilo Poľovnícke združenie Grúň možnosť
vykonávať poľovné právo.
Ing. Mucha chcel túto situáciu vysvetliť, ale Mgr. Baďura odmietol tieto informácie od Mgr.
Ing. Muchu a vyzval primátora, nech mu odpovie on.
Primátor uviedol, že PZ Grúň stratilo výkon poľovného práva uplynutím lehoty. Túto lehotu
stanovuje zákon a štátom určený orgán. Mesto nemôže vydať poľovné právo. Štátom určený
orgán povoľuje tento výkon, zároveň ho kontroluje a rieši námietky a rôzne pochybenia atď.
Uplynula im lehota, ktorú im stanovuje zákon a úrad. Spýtal sa Mgr. Baďuru, či mu postačuje
takáto odpoveď. Mgr. Baďura odpovedal kladne.
Ing. Mucha doplnil primátora a uviedol, že celé poľovné združenie má v prenájme cca 2500 ha.
Pozemky vo vlastníctve mesta, na ktorých chcú vykonávať poľovné právo majú cca 100 ha.
Chcú od mesta len predbežný súhlas. Primátor doplnil, že sú presne zákonom stanovené kroky,
ktoré musí PZ uskutočniť.
Mgr. Baďura sa spýtal, čo znamená slovo predbežný. Primátor opätovne zdôraznil, že mestské
zastupiteľstvo dnes nemôže schváliť výkon poľovného práva PZ Grúň, pretože tento vydáva
okresný úrad. Predbežný súhlas znamená to, že mesto nemá momentálne námietky, aby PZ
Grúň v prípade vydania povolenia na výkon poľovného práva uskutočňovalo tento výkon na
pozemkoch mesta.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
predbežný súhlas Poľovníckemu združeniu Grúň Rajec na výkon poľovného práva na
pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, Mgr. Jakubesová,
Mgr. Šupka, p. Albert, Mgr.
Baďura, p. Smieško, p.
Špánik, Mgr. Augustín, Ing.
Blažeková, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Po prerokovaní tohto bodu primátor vyzval p. Alberta, aby predniesol svoj avizovaný diskusný
príspevok. Ten uviedol, že mesto sa nikde neposunulo, čo sa týka športovej haly.
Primátor zdôraznil, že pri bode Kontrola plnenia uznesení hlavná kontrolórka informovala
o plnení uznesenia č. 79/2014 a ktoré sa týkalo záujemcu o prenájom športovej haly zo
14.augusta 2014, na ktorom bol p. Albert prítomný. Tomuto záujemcovi bolo zaslané
uznesenie a taktiež bol vyzvaný predložiť podnikateľský zámer.
P. Albert však navrhol, či by sa MZ neposunulo trochu ďalej, či by sa nedala vyčísliť nejaká
likvidácia. Vyzval primátora, aby vyčíslil, koľko by stála likvidácia športovej haly. Primátor sa
ho spýtal, kto povedal, že mesto čaká takáto likvidácia.
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P. Albert odpovedal, či majú všetci čakať na to, kedy to spadne samé. Veď sa MZ nikde
neposunulo. Navrhol, aby poslanci vedeli, koľko bude stáť likvidácia budovy. Keď sa už bude
vedieť nejaká suma a sa jej poslanci zľaknú, tak sa aj ku zmluve o prenájme športovej haly
bude potom pristupovať opatrnejšie.
Primátor poukázal na to, že p. Albert sa zúčastnil rokovania 14.8.2014, kde sa hovorilo
o symbolickej sume za prenájom budovy v prípade, že záujemca o túto budovu ju kompletne
zrekonštruuje. O záujemcovi primátor informoval na augustovom zasadnutí MZ a zrazu
v septembri niekto vymyslí, že sa budova ide zbúrať. Na to p. Albert uviedol, že len chcel
vedieť, koľko bude stáť likvidácia budovy a chcel sa v diskusii k niečomu dopracovať.
P. Smieško sa spýtal, kto je so záujemcom v kontakte. Primátor odpovedal, že je s ním
v kontakte oddelenie výstavby.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor poďakoval prítomným poslancom 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: Mgr.Michal Šupka
Ing. Gustáv Mucha
Zapisovateľka: Alena Uríková
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