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Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 

15.12.2014 
 

 Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré otvoril a viedol primátor 

mesta, Ing. Ján Rybárik, bolo zvolané s nasledovným programom: 

 

1. Štátna hymna 

2. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva, 

odovzdanie osvedčení o zvolení 

5. Zloženie sľubu primátora mesta 

6. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva 

7. Príhovor primátora mesta 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

9. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva 

10. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

11. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 

12. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov 

13. Určenie platu primátora mesta 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

 

Schválené uznesenia: 

123/2014 – poverenie poslanca, ktorý bude viesť zasadnutia MZ 

124/2014 – mandátová, volebná a návrhová komisia 

125/2014 – zriadenie mestskej rady a jej členovia 

126/2014 – výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, zloženie sľubu primátora mesta 

         a poslancov 

127/2014 – komisia finančná 

128/2014 - komisia pre školstvo, kultúru a šport 

129/2014 – komisia na ochranu verejného poriadku 

130/2014 – komisia sociálno-zdravotná 

131/2014 – komisia výstavby a ŽP 

132/2014 – komisia na prešetrenie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov mesta   

        a zamestnancov mesta  

133/2014 – komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

         v Rajci 

134/2014 – určenie platu primátora 
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R o k o v a n i e : 

 

 Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle § 12 ods. 1 

Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

Po štátnej hymne primátor mesta Ing. Ján Rybárik otvoril ustanovujúce zasadnutie MZ. Ako 

overovateľov zápisnice určil Mgr. Róberta Augustína a JUDr. Bohuslava Gelatku. Za 

zapisovateľku určil p. Alenu Uríkovú. 

 Ing. Miroslav Bellan, predseda mestskej volebnej komisie v Rajci oboznámil 

prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Rajec, ktoré sa konali 

dňa 15.11.2014. Primátorovi mesta, Ing. Jánovi Rybárikovi odovzdal osvedčenie o zvolení za 

primátora mesta a poslancom odovzdal osvedčenie o zvolení za poslanca MZ. Po prevzatí 

osvedčení primátor zložil sľub primátora mesta. Následne tento sľub potvrdil svojím 

podpisom. 

 Potom primátor vyzval jednotlivých poslancov, aby zložili zákonom predpísaný sľub. 

Po jeho zložení poslanci potvrdili tento sľub svojím podpisom. 

 Po príhovore primátora, ktorý predniesol k novozvoleným poslancom MZ, ako aj 

k ostatným prítomným, predniesol primátor mesta návrh programu rokovania MZ: 

 

9. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva 

10. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

11. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 

12. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov 

13. Určenie platu primátora mesta 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, p. Albert, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Hanus, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková, MVDr. Polačková, 

p. Pekara, Mgr. Šupka, Ing. 

Mucha, Ing. Pekara, p. 

Matejka 

  

 

 

9. Poverenie poslanca MZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MZ 

V zmysle § 12 ods. 1 a 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je potrebné poveriť 

poslanca MZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva 

v prípade, že primátor odmietne zvolať MZ a toto zasadnutie MZ nezvolá ani zástupca 

primátora.  

Takto poverený poslanec mestského zastupiteľstva:  

a) zvolá zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci v prípade, že ho nezvolá primátor 

mesta ani jeho zástupca najmenej raz za tri mesiace a bude ho i viesť, ak na tomto 

zasadnutí nebude prítomný primátor alebo ho primátor odmietne viesť (§ 12 ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb.), 
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b) vedie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci, ktoré odmietol zvolať a viesť 

primátor mesta na základe žiadosti aspoň tretiny poslancov do 15 dní od doručenia 

žiadosti na jeho konanie a ktoré sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na 

jeho konanie a zároveň zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť toto 

zasadnutie (§ 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.) 

c) vedie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci, ak primátor mesta odmietol dať 

hlasovať o návrhu programu alebo o jeho zmene a ak zástupca primátora nie je 

prítomný alebo odmietne viesť toto zasadnutie mestského zastupiteľstva (§ 12 ods. 5 

zákona č. 369/1990 Zb.) 

d) vedie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci, ak primátor mesta neudelil slovo 

poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý požiadal o slovo v súvislosti s 

prerokúvaným bodom programu a ak zástupca primátora nie je prítomný alebo 

odmietne viesť toto zasadnutie mestského zastupiteľstva (§ 12 ods. 6 zákona č. 

369/1990 Zb.) 

Primátor uviedol, že v minulom volebnom období bol touto funkciou poverený Mgr. Bohdan 

Jonek, preto navrhuje, aby tak bolo aj počas nasledujúceho volebného obdobia.  

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, primátor predniesol návrh na 

uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. poveruje 

poslanca Mgr. Bohdana Joneka zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Špánik, p. Albert, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Hanus, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, 

MVDr. Polačková, p. Pekara, 

Mgr. Šupka, Ing. Mucha, Ing. 

Pekara, p. Matejka 

 Mgr. Jonek 

 

 

10. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

 Primátor navrhol vytvoriť mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu. Predmetom tejto 

komisie je skonštatovať, či všetci poslanci zložili zákonom predpísaný sľub, či bolo podpísané 

čestné prehlásenie a bude riadiť voľbu členov MR a členov komisií. Primátor navrhol komisiu 

v zložení: 

Gabriel Špánik, MVDr. Katarína Polačková, JUDr. Bohuslav Gelatka. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. volí 

Gabriela Špánika, MVDr. Katarínu Polačkovú a JUDr. Bohuslava Gelatku za členov 

mandátovej, volebnej a návrhovej komisie. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, p. Albert, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Hanus, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková, MVDr. Polačková, 

p. Pekara, Mgr. Šupka, Ing. 

Mucha, Ing. Pekara, p. 

Matejka 

  

 

 

11. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 

Mestskú radu môže v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

platnom znení zriadiť mestské zastupiteľstvo, pričom je zložená z poslancov, ktorých volí 

mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Primátor mesta navrhol nasledovné zloženie 

mestskej rady: 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, Ing. Pekara, p. Špánik, Ing. Mucha 

Týchto členov MR bude primátor navrhovať aj za predsedov jednotlivých komisií. 

V diskusii sa Ing. Žideková spýtala primátor, podľa akého kľúča vyberal členov MR, nakoľko 

v štatúte mesta sa píše, že by sa malo prihliadať na zastúpenie jednotlivých politických strán 

a hnutí v mestskej rade. 

Primátor odpovedal, že podľa výsledkov volieb sa do mestského zastupiteľstva dostalo 10 

nezávislých kandidátov, jeden kandidát za NOVU, jeden za SMER a jeden za KDH. To 

znamená, že je výrazná prevaha nezávislých kandidátov.  

Ing. Žideková uviedla, že mestské zastupiteľstvo sa skladá zo 7 poslancov, ktorí kandidovali na 

kandidátke primátora, 4 kandidovali za koalíciu za zmenu a 2 sú úplne nezávislí. Z toho jej 

vychádza, že zloženie mestskej rady by malo byť 3 členovia z kandidátky primátora, jeden za 

koalíciu a jeden nezávislý. Aspoň podľa percentuálneho zastúpenia. 

Primátor odpovedal, že poslancov nikto nemôže „skupinkovať“, kto na akej kandidátke išiel. 

Mestská rada je len poradný orgán mestského zastupiteľstva. 

Ing. Žideková dodala, že si nemyslí, že by mestská rada mala mať také zloženie ako v minulom 

období, aj keď sa primátorovi s týmito členmi dobre spolupracovalo. 

Primátor navrhol, aby Ing. Žideková dala svoj protinávrh na zloženie mestskej rady. 

Ing. Pekara uviedol, že v interných smerniciach mesta sa hovorí, že by malo byť pomerne 

zastúpené zloženie mestskej rady. Percento zhruba zodpovedá tomu, ako je rozloženie 

politických strán a poslancov. 

Mgr. Jonek povedal, že je schválený štatút mesta, je nejaká forma zákona a nad ním je nejaký 

„duch“, ktorý by mu mal dať demokratickosť a ľudskosť. Prikláňa sa k tomu, čo povedala Ing. 

Žideková. 

Primátor predniesol svoj návrh zloženia mestskej rady a dodal, že pravdepodobne bude 

predložený nejaký protinávrh. Najskôr je potrebné stanoviť voľbu členov mestskej rady, či 

bude tajná alebo verejná. Navrhol verejnú voľbu, na čo Mgr. Augustín navrhol tajnú voľbu. 

Primátor dal hlasovať najskôr o protinávrhu Mgr. Augustín.  
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Tento návrh nebol prijatý počtom hlasov: 

za: 4 proti: 9 zdržal sa: 0 

Mgr. Augustín, p. Albert, 

JUDr. Gelatka, MVDr. 

Katarína Polačková 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Mgr. 

Jonek, Ing. Žideková, Ing. 

Pekara, p. Pekara, p. Matejka, 

Ing. Mucha, Mgr. Šupka 

 

 

Následne dal primátor hlasovať o verejnom hlasovaní. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 2 

p. Špánik, JUDr. Gelatka, 

Mgr. Hanus, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková, MVDr. Polačková, 

p. Pekara, Mgr. Šupka, Ing. 

Mucha, Ing. Pekara, p. 

Matejka 

 Mgr. Augustín, p. Albert 

 

Primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. zriaďuje 

v zmysle § 14 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Mestskú 

radu v Rajci. 

II. volí 

členov Mestskej rady v Rajci: 

Ing. Peter Pekara, Mgr. Peter Hanus, Ing. Gustáv Mucha, Mgr. Michal Šupka, Gabriel Špánik 

 

P. Albert požiadal o 5-minútovú prestávka. Nakoľko väčšina poslancov súhlasila, primátor ju 

vyhlásil. 

Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 13 poslancov. 

P. Albert predniesol svoj protinávrh: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. zriaďuje 

v zmysle § 14 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Mestskú 

radu v Rajci. 

II. volí 

členov Mestskej rady v Rajci: 

p. Gabriel Špánik, Mgr. Peter Hanus, Ing. Gustáv Mucha, JUDr. Bohuslav Gelatka, Ing. 

Zuzana Žideková 

JUDr. Gelatka by bol predseda stavebnej komisie a Ing. Žideková sociálnej komisie. 

 

Primátor dal najskôr hlasovať o protinávrhu p. Alberta. Tento nebol prijatý počtom hlasov: 

za: 6 proti: 7 zdržal sa: 0 

Mgr. Jonek, p. Albert, Ing. 

Žideková, MVDr. Polačková, 

JUDr. Gelatka, Mgr. 

Augustín 

Mgr. Hanus, p. Špánik, p. 

Matejka, p. Pekara, Ing. 

Pekara, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka 
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Následne dal primátor hlasovať o pôvodnom návrhu: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. zriaďuje 

v zmysle § 14 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Mestskú 

radu v Rajci. 

II. volí 

členov Mestskej rady v Rajci: 

Ing. Peter Pekara, Mgr. Peter Hanus, Ing. Gustáv Mucha, Mgr. Michal Šupka, Gabriel Špánik 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 7 proti: 5 zdržal sa: 1 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. 

Pekara, p. Pekara, p. Matejka, 

Ing. Mucha, Mgr. Šupka 

p. Albert, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková, MVDr. Polačková, 

Mgr. Augustín 

JUDr. Gelatka 

 

Následne bol prednesený ďalší návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 

 

II. konštatuje, že 

1. primátor mesta Ing. Ján Rybárik zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta 

2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva Stanislav Albert, Mgr. Róbert Augustín, 

JUDr. Bohuslav Gelatka, Mgr. Peter Hanus, Mgr. Bohdan Jonek, Martin Matejka, Ing. 

Gustáv Mucha, Ján Pekara, Ing. Peter Pekara, MVDr. Katarína Polačková, Gabriel 

Špánik, Mgr. Michal Šupka a Ing. Zuzana Žideková zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca mestského zastupiteľstva. 

3. primátor mesta Ing. Ján Rybárik podpísal čestné prehlásenie o tom, že nevykonáva 

funkciu nezlučiteľnú s funkciou primátora mesta v zmysle § 13 ods. 3 Zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

4. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva Stanislav Albert, Mgr. Róbert Augustín, 

JUDr. Bohuslav Gelatka, Mgr. Peter Hanus, Mgr. Bohdan Jonek, Martin Matejka, Ing. 

Gustáv Mucha, Ján Pekara, Ing. Peter Pekara, MVDr. Katarína Polačková, Gabriel 

Špánik, Mgr. Michal Šupka a Ing. Zuzana Žideková podpísali čestné prehlásenie o tom, 

že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva 

v zmysle § 11 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, p. Albert, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Hanus, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková, MVDr. Polačková, 

p. Pekara, Mgr. Šupka, Ing. 

Mucha, Ing. Pekara, p. 

Matejka 
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12. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov 

Komisie mestského zastupiteľstva môže zriaďovať mestské zastupiteľstvo, pričom určuje aj 

ich zloženie. Predsedovia komisií bývajú volení z radov poslancov MZ a sú spravidla aj členmi 

mestskej rady. Pôsobnosť komisií, ich činnosť a pravidlá rokovania upravuje zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

Primátor navrhol nasledovných členov komisií: 

pre komisiu finančnú: 

predseda: Gabriel Špánik 

členovia: JUDr. Bohuslav Gelatka, Mgr. Bohdan Jonek 

zapisovateľka: Tatiana Záborská 

 

pre komisiu pre školstvo kultúru a šport 

predseda: Mgr. Michal Šupka 

členovia: Mgr. Róbert Augustín, p. Martin Matejka 

zapisovateľka: Blanka Porubčanská 

 

pre komisiu na ochranu verejného poriadku 

predseda: Ing. Gustáv Mucha 

členovia: Ing. Peter Pekara, Ján Pekara 

zapisovateľka: Alena Uríková 

 

pre komisiu sociálno-zdravotnú 

predseda: Mgr. Peter Hanus 

členovia: Ing. Zuzana Žideková, p. Stanislav Albert 

zapisovateľka: Ľubica Cesneková 

 

pre komisiu výstavby a životného prostredia 

predseda: Ing. Peter Pekara 

členovia: MVDr. Katarína Polačková, Ing. GustávMucha 

zapisovateľka: Bc. Júlia Tomčíková 

 

pre komisiu na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta 

a zamestnancov mesta 

členovia: Gabriel Špánik, Mgr. Bohdan Jonek, Mgr. Michal Šupka, Ing. Gustáv Mucha, JUDr. 

Bohuslav Gelatka 

zapisovateľka: Alena Uríková  

 

pre komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci 

členovia: Mgr. Róbert Augustín, MVDr. Katarína Polačková, Mgr. Peter Hanus, p. Stanislav 

Albert, Ing. Peter Pekara 

zapisovateľka: Alena Uríková 

 

Uvedené komisie budú ešte dopĺňané na najbližšom zasadnutí MZ, a to z radov občanov, 

ktorých môžu poslanci navrhovať. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. zriaďuje 

v zmysle § 15 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení: 
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- komisiu finančnú 

 

v zložení: 

predseda: Gabriel Špánik 

členovia: JUDr. Bohuslav Gelatka, Mgr. Bohdan Jonek 

zapisovateľka: Tatiana Záborská 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, p. Albert, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Hanus, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková, MVDr. Polačková, 

p. Pekara, Mgr. Šupka, Ing. 

Mucha, Ing. Pekara, p. 

Matejka 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. zriaďuje 

v zmysle § 15 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení: 

- komisiu pre školstvo, kultúru a šport 

v zložení: 

predseda: Mgr. Michal Šupka 

členovia: Mgr. Róbert Augustín, p. Martin Matejka 

zapisovateľka: Blanka Porubčanská 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, p. Albert, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Hanus, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková, MVDr. Polačková, 

p. Pekara, Mgr. Šupka, Ing. 

Mucha, Ing. Pekara, p. 

Matejka 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. zriaďuje 

v zmysle § 15 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení: 

- komisiu na ochranu verejného poriadku 

v zložení: 

predseda: Ing. Gustáv Mucha 

členovia: Ing. Peter Pekara, Ján Pekara 

zapisovateľka: Alena Uríková 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, p. Albert, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Hanus, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková, MVDr. Polačková, 

p. Pekara, Mgr. Šupka, Ing. 

Mucha, Ing. Pekara, p. 

Matejka 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. zriaďuje 

v zmysle § 15 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení: 

- komisiu sociálno-zdravotnú 

v zložení: 

predseda: Mgr. Peter Hanus 

členovia: Ing. Zuzana Žideková, p. Stanislav Albert 

zapisovateľka: Ľubica Cesneková 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, p. Albert, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Hanus, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková, MVDr. Polačková, 

p. Pekara, Mgr. Šupka, Ing. 

Mucha, Ing. Pekara, p. 

Matejka 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. zriaďuje 

v zmysle § 15 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení: 

- komisiu výstavby a životného prostredia 

v zložení: 

pre komisiu výstavby a životného prostredia 

predseda: Ing. Peter Pekara 

členovia: MVDr. Katarína Polačková, Ing. Gustáv Mucha 

zapisovateľka: Bc. Júlia Tomčíková 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, p. Albert, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Hanus, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková, MVDr. Polačková, 

p. Pekara, Mgr. Šupka, Ing. 

Mucha, Ing. Pekara, p. 

Matejka 
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Mestské zastupiteľstvo 

I. zriaďuje 

v zmysle § 15 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení: 

- komisiu na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta 

a zamestnancov mesta  

v zložení: 

členovia: Gabriel Špánik, Mgr. Bohdan Jonek, Mgr. Michal Šupka, Ing. Gustáv Mucha, JUDr. 

Bohuslav Gelatka 

zapisovateľka: Alena Uríková  

Predseda komisie bude zvolený na ustanovujúcom zasadnutí tejto komisie. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, p. Albert, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Hanus, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková, MVDr. Polačková, 

p. Pekara, Mgr. Šupka, Ing. 

Mucha, Ing. Pekara, p. 

Matejka 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. zriaďuje 

v súlade s § 15 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

v nadväznosti na čl. 7 ods. 5 písm. a) a b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 

545/2005 Z. z. 

- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v Rajci 

v zložení: 

členovia: Mgr. Róbert Augustín, MVDr. Katarína Polačková, Mgr. Peter Hanus, p. Stanislav 

Albert, Ing. Peter Pekara 

zapisovateľka: Alena Uríková 

Predseda bude zvolený na ustanovujúcom zasadnutí tejto komisie. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Špánik, p. Albert, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Hanus, Mgr. 

Jonek, Ing. Žideková, MVDr. 

Polačková, p. Pekara, Mgr. 

Šupka, Ing. Mucha, Ing. 

Pekara, p. Matejka 

 Mgr. Augustín 

 

 

13. Určenie platu primátora mesta 

V zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest je potrebné raz ročne prerokovať plat primátora. Podľa § 3 ods. 1 tohto 

zákona patrí primátorovi mesta plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
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v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona. Podľa § 4 ods. 2 zákona 

plat primátora nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Mestské zastupiteľstvo môže 

plat primátora vypočítaný podľa § 3 ods. 1 zákona zvýšiť až o 70%. 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 bola zverejnená 

štatistickým úradom a činí sumu 824,- €. 

V zmysle § 4 ods. 1 Zákona č. 253/1994 Z.z. sa táto priemerná mzda navyšuje o 2,34-násobok 

a zaokrúhľuje sa na celé euro nahor. Mestské zastupiteľstvo môže tento plat zvýšiť, a to až 

o 70%. Doterajší plat primátora určený uznesením MZ v Rajci č. 43/2014 zo dňa 24.4.2014 bol 

schválený na sumu 2.851,- €. Primátor navrhol ponechať plat tak, ako bol schválený dňa 

24.4.2014. Mgr. Augustín sa spýtal, koľko percent predstavuje navýšenie platu. Primátor 

odpovedal, že je to cca 47%. 

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestké zastupiteľstvo 

 I. schvaľuje 

plat primátora mesta Rajec vo výške 2851,- € s účinnosťou od 15.decembra 2014 . 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 2 

p. Špánik, p. Albert, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Hanus, Mgr. 

Jonek, MVDr. Polačková, p. 

Pekara, Mgr. Šupka, Ing. 

Mucha, Ing. Pekara, p. 

Matejka 

 Mgr. Augustín, Ing. Žideková 

 

 

14. Diskusia 

Primátor informoval poslancov, že ďalšie zasadnutie MZ je naplánované na prelome 

mesiacov január – február 2015, kde sa bude okrem iného prerokovávať termín jednotlivých 

riadnych zasadnutí MZ. Do 15.1.2015 bude zvolané mimoriadne zasadnutie MZ s jediným 

bodom programu, a to kvôli investícii Mediky a vonkajších inžinierskych sietí – tieto platby sa 

nedokážu zrealizovať, lebo odovzdávanie stavby samotnej Mediky v súčasnosti ešte len 

prebieha. Investor si musí dať najskôr zapísať stavbu do LV, následne mesto môže podpísať 

kúpnu zmluvu. Mesto si túto stavbu na základe kúpnej zmluvy dá zapísať na LV, potom môže 

žiadať štát o úhradu finančných prostriedkov. Predmetom mimoriadneho rokovania MZ bude 

len úprava rozpočtu a to len v tých položkách, ktoré súvisia s investíciou v Medike. Predtým to 

však musí prerokovať finančná komisia, následne mestská rada a nakoniec MZ. 

 

Ing. Žideková sa spýtala, ako fungujú komisie pri MZ, či sa členovia majú na niečo 

informovať. Primátor odpovedal, že zapisovateľka komisie je väčšinou vedúca oddelenia, pod 

ktoré patrí daná problematika (sťažnosti, žiadosti a pod.). Komisia sociálno-zdravotná rieši 

rôzne sociálne dávky, dávky v hmotnej núdzi, návšteva jubilantov a pod. Na MsÚ už bola 

doručená žiadosť o kúpu nebytových priestorov v budove Pk Rajec – sociálno-zdravotná 

komisia sa bude vyjadrovať k tomu, či mesto chce alebo nechce nového zubára. P. Cesneková 

zvolá zasadnutie komisie, zašle vám program a pod. 
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Ak sa jedná o odpredaj majetku, bude to riešiť aj komisia výstavby a ŽP, lebo ona má 

problematiku správy budovy – má podklady pre výpočet ceny, m2 a pod. Túto zvolá zase Bc. 

Tomčíková 

Ing. Žideková sa spýtala, koľko dní vopred sa zasiela pozvánka na rokovanie MZ. Primátor 

odpovedal, že sú to zo zákona tri dni pred zasadnutím MZ. 

Ing. Žideková sa spýtala, či sa to nedá zaslať ešte skôr, ako sú tie tri dni. Primátor odpovedal, 

že MZ má svoje termíny rokovaní – riadnych zasadnutí MZ, aby si poslanci mohli zasadnutiam 

prispôsobiť svoj program. Na prvom riadnom zasadnutí MZ bude predložený harmonogram 

rokovaní MZ. 

Ak by poslanci navrhovali iný deň rokovania ako je štvrtok, je potrebné toto rozdiskutovať.  

MVDr. Polačková sa spýtala, či sa môže zúčastniť zasadnutí aj iných komisií. Primátor 

odpovedal, že to záleží od predsedu danej komisie, či tam pozve alebo nepozve aj iných 

poslancov. Napríklad v minulosti bolo zaužívané, že pri rokovaní o rozpočte mesta boli na 

finančnú komisiu pozvaní všetci poslanci, aby lepšie pochopili všetky príjmy a výdavky mesta. 

Následne je nejaký záver z finančnej komisie, čo sa ide na daný rok schvaľovať. Teoreticky, 

keď sa bude robiť úprava rozpočtu na rok 2015, tak vás môže všetkých poslancov pozvať 

vedúca finančného oddelenia. 

MVDr. Polačková sa spýtala, či môže prísť na zasadnutie MR. Primátor odpovedal, že mestská 

rada je len poradný orgán, jej zasadnutia verejné nebývajú. 

MVDr. Polačková sa ďalej spýtala na doplnenie komisií ďalšími členmi. Primátor odpovedal, 

že poslanci môžu navrhnúť ľudí, ktorí by boli ochotní pracovať v jednotlivých komisiách. To, 

čo sa dnes schválilo, bol len základ komisie. Pre niektorých ľudí je účasť v komisii časovo 

náročná, niekto sa k určitým veciam nechce vyjadrovať a po niekoľkých zasadnutiach radšej 

ukončí členstvo v komisii. Má to aj svoje nevýhody. 

 

15. Záver 

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor poďakoval prítomným poslancom za 

účasť a zasadnutie o 17.45 h ukončil. 

 

 

 

         Ing. Ján   R y b á r i k 

               primátor mesta 

 

         

         Mgr. Peter Hanus 

            zástupca primátora mesta 

 

  

         Ing. Ján Jasenovec, PhD. 

               poverený riadením MsÚ Rajec 

 

Overovatelia: Mgr. Róbert Augustín 

  JUDr. Bohuslav Gelatka 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 
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