Záp isnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci
konaného dňa 26. februára 2015
Prítomní: 9
Neprítomní: 3
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: Ing. Peter Pekara
Ing. Gustáv Mucha
Zapisovateľka: Alena Uríková
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným programom:
Program:
1. Sľub poslanca MZ
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Oznámenia o zmene rozpočtu č. 28, 29, 30, 31 a 32/2014
4. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 1, 2, 3/2015
5. Prerokovanie Správy Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly
efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávaných sociálnu
starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných
poskytovateľov v Domove vďaky
6. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2015.
7. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
8. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2015 Mesta Rajec
rozpočtovým opatrením č. 4/2015
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu na rok 2015 Mesta Rajec – rozpočtovým opatrením č. 4/2015
9. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 4, 5, 6 a 7/2015
10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 14/2014 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia
zriadených na území Mesta Rajec
11. Príspevok na CVČ zriadené mimo územia Mesta Rajec
12. Vyradenie majetku v hodnote nad 1000,- €
13. Mzdový poriadok príslušníkov Mestskej polície v Rajci
14. Správa o činnosti Mestskej polície v Rajci za rok 2014
15. Ponuka na odpredaj akcií Prima banky
16. Predaj a prenájom nehnuteľností
17. Prerokovanie upozornenia prokurátora
18. Zriadenie Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva
19. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2014
20. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie
december 2014 – február 2015
21. Prísediaci na Okresný súd Žilina
22. Doplnenie komisií pri MZ v Rajci
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23. Termíny rozborov
24. Termíny zasadnutí MZ
25. Určenie poslancov pre občianske obrady
26. Interpelácie
27. Diskusia
28. Rôzne
Takto navrhnutý program bol schválený počtom hlasov:
za: 9
proti: 0
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Augustín, Ing. Pekara

zdržal sa: 0

Schválené uznesenia:
3/2015 – zloženie sľubu poslanca
4/2015 – kontrola plnenia uznesení
5/2015 – oznámenia o zmene rozpočtu 28, 29, 30, 31 a 32/2014
6/2015 – oznámenia o zmene rozpočtu č. 1, 2, 3/2015
7/2015 – správa NKÚ o výsledku kontroly v DV
8/2015 – ekonomicky oprávnené náklady v DV
9/2015 – finančný príspevok DV na rekonštrukciu kúpeľne
10/2015 – návrh zmeny rozpočtu – RO 4/2015
11/2015 – oznámenia o zmene rozpočtu č. 4, 5, 6 a 7/2015
12/2015 – návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 14/2014
13/2015 – vyradenie majetku
14/2015 – zrušenie Mzdového poriadku MsP
15/2015 – Správa o činnosti MsP za rok 2014
16/2015 – ponuka Prima banky na odpredaj akcií
17/2015 – odpredaj pozemku – František Fraštia
18/2015 – odpredaj pozemku – Marek Blažek
19/2015 – odpredaj pozemku – obyvatelia ul. Alexyho
20/2015 – odpredaj nebyt. priestoru v PK Rajec – MDDr. Stránska
21/2015 – zrušenie uznesenia č. 91/2014
22/2015 – prenájom Radnice v Rajci
23/2015 – upozornenie prokurátora – prerokovanie
24/2015 – súhlas so zriadením Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva
25/2015 – Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta za rok 2014
26/2015 – Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta
27/2015 – prísediaci na Okresnom súde Žilina
28/2015 – doplnenie finančnej komisie
29/2015 – doplnenie komisie pre školstvo, kultúru a šport
30/2015 – doplnenie komisie na ochranu verejného poriadku
31/2015 – doplnenie komisie sociálno-zdravotnej
32/2015 – doplnenie komisie výstavby a životného prostredia
33/2015 – termíny rozborov hospodárenia
34/2015 – termíny riadnych zasadnutí MZ na rok 2015
35/2015 – určenie poslancov pre občianske obrady
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36/2015 – odmena hl. kontrolórke mesta za 06/2014 – 12/2014
37/2015 – odmena p. Tordovej, poverenej riadením MsKS za 06/2014 – 12/2014
Rokovanie:
1. Sľub poslanca MZ
Uznesením MZ v Rajci č. 1/2015 zo dňa 15.januára 2015 mestské zastupiteľstvo zobralo na
vedomie vzdanie sa mandátu poslanca p. Alberta a vyhlásilo v zmysle § 51 ods. 1 a 2 Zákona
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení nastúpenie Jany
Koledovej Židekovej za poslanca MZ v Rajci vo volebnom obvode 04. Na rokovanie MZ bola
pozvaná p. Jana Koledová Žideková, ktorá zložila zákonom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupiteľstva.
Po zložení sľubu sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 10 poslancov.
2. Kontrola plnenia uznesení
Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla poslancom MZ Ing. Sekáčová, hlavná
kontrolórka mesta.
Počas rokovania o 16.15 h prišiel p.
Matejka – počet poslancov 11.
Počas rokovania o 16.20 h prišiel
Mgr. Jonek – počet poslancov 12.
JUDr. Gelatka sa spýtal, či má význam začínať komasáciu. Bc. Tomčíková odpovedala, že
tieto pozemkové úpravy sa budú týkať len určitej lokality. Komisia výstavby a životného
prostredia návrh pozemkových úprav v minulosti prerokovala a boli vytipované určité lokality
vhodné na túto komasáciu. Sú to pozemky, ktoré sú určené na individuálnu bytovú výstavbu.
Ešte je však potrebné vyjadrenie okresného úradu.
Ing. Pekara podal návrh na zrušenie uznesenia č. 64/2012 z toho dôvodu, že pri schvaľovaní
tohto uznesenia bol zámer výkupu pozemkov na budúcu výstavbu bytového domu. Teraz však
nie je potrebné tieto pozemky vykupovať, pretože mesto vlastní pri budove Mediky cca
hektárový pozemok vo vlastníctve mesta, kde sú všetky inžinierske siete.
Ing. Žideková sa spýtala, či sa v navrhovanej úprave dopravnej situácie mesta riešia aj
parkovacie miesta. Ing. Jasenovec odpovedal, že tento návrh rieši, ktorý prechádza mestom –
Hollého, Kostolná, Partizánska. Ďalšia časť, ktorá by mala riešiť parkovacie miesta, bude
realizovaná v závislosti od rozpočtu mesta.
Bc. Tomčíková doplnila informáciu Ing. Jasenovce, keď uviedla, že v navrhovanej štúdii sú
riešené hlavne jestvujúce prechody pre chodcov. Aby sa zvýšila bezpečnosť, bolo to rozdelené
do 3 kategórií (najrizikovejšie prechody). Potom sa podľa toho stupňa navrhli rôzne opatrenia
na zvýšenie bezpečnosti.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. konštatuje,
1. že p. Jana Koledová Žideková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca MZ
2. že p. Jana Koledová Žideková podpísala Čestné prehlásenie o tom, že nevykonáva
funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca MZ.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín, Ing.
Pekara

proti: 0

zdržal sa: 0

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Prehľad plnenia uznesení č. 95/2014 – 122/20014, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ
dňa 13.11.2014
2. Prehľad plnenia uznesení, ktoré neboli splnené do 13.11.2014
3. Prehľad plnenia uznesení č. 123/2014 – 134/2014, ktoré boli prijaté na ustanovujúcom
zasadnutí MZ
4. Prehľad plnenia uznesení č. 1/2015 – 2/2015, ktoré boli prijaté na mimoriadnom
zasadnutí MZ
II. ruší
1. uznesenie 7/2014
2. uznesenie 64/2012
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín, Ing.
Pekara

proti: 0

zdržal sa: 0

3. Oznámenia o zmene rozpočtu č. 28, 29, 30, 31 a 32/2014
Oznámenia o zmene rozpočtu č. 28 32/2014 predniesla poslancom MZ p. Záborská,
vedúca finančného oddelenia.
Finančná komisia a následne mestská rada predkladané oznámenia o zmene rozpočtu
prerokovali a odporúčajú ich MZ zobrať na vedomie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 28/2014 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu MsKS
b) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 29/2014 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu ZŠ
c) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 30/2014 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu Domova vďaky
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d) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 31/2014 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu ZŠ
e) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 32/2014 vo výdavkovej časti rozpočtu a programového
rozpočtu MsKS.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín, Ing.
Pekara

proti: 0

zdržal sa: 0

4. Oznámenia o zmene rozpočtu č. 1, 2, 3/2015
Oznámenia o zmene rozpočtu č. 1, 2 a 3/2015 predniesla poslancom MZ p. Záborská, ved.
finančného oddelenia.
Finančná komisia a následne mestská rada predkladané oznámenia o zmene rozpočtu
prerokovali a odporúčajú ich MZ zobrať na vedomie.
Ing. Žideková požiadala, aby sa do uznesenia uvádzalo, ktorých kapitol príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu sa jednotlivé oznámenia týkajú.
P. Záborská odpovedala, že oznámenia o zmene rozpočtu sa týkajú účelovo viazaných
finančných prostriedkov, ale že tieto oznámenia v budúcnosti bude dopĺňať o konkrétny
program rozpočtu.
Mgr. Hanus sa spýtal, či sa z finančných prostriedkov na referendum prioritne hradili odmeny
členom komisií a či by sa v budúcnosti z týchto prostriedkov nemohli uhradiť určité náklady
(napríklad na kúrenie) v budovách, kde sa referendum, prípadne voľby konajú. P. Záborská
odpovedala, že tieto financie sa použili aj na odmeny za roznášanie oznámení o konaní
referenda, kancelárske potreby a pod. Čo sa týka nákladov v budovách, kde sa voľby, resp.
referendum konajú, nie je možné uhrádzať náklady, zákon toto nedovoľuje, pretože budovy
patria zriaďovateľovi – mestu.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 1/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu Mesta Rajec
b) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 2/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu Mesta Rajec
c) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 3/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu Mesta Rajec.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín, Ing.
Pekara

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Prerokovanie Správy Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly
efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávaných sociálnu
starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy
a neverejných poskytovateľov v Domove vďaky
Správu NKÚ SR o výsledku kontroly v Domove vďaky predniesla poslancom p. Záborská,
ved. finančného oddelenia a riaditeľka Domova vďaky, Mgr. Hodasová.
Finančná komisia a následne mestská rada predkladanú správu NKÚ prerokovali.
Ing. Žideková sa spýtala, či sa v budúcnosti počíta so službami, ktoré sú uvedené v zriaďovacej
listine DV, ale ktoré sa dnes už nevykonávajú. Primátor a riaditeľka DV odpovedali, že
zriaďovacia listina už bola v minulom roku upravovaná a tieto služby sa v nej už nenachádzajú.
Ing. Žideková požiadala o zverejnenie zriaďovacej listiny DV na webovej stránke DV.
Riaditeľka DV toto prisľúbila zabezpečiť.
Ing. Žideková sa ďalej spýtala, koľko občanov je v poradovníku DV. Mgr. Hodasová,
riaditeľka DV odpovedala, že je tam cca 6 čakateľov, vždy sú oslovovaní podľa poradia. Ak je
záujem, tak ich prijímajú do DV. Primátor dodal, že niektorí záujemcovia sa v poradovníku aj
nachádzajú, ale zatiaľ do DV nechcú nastúpiť.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. konštatuje, že
1. mestskému zastupiteľstvu bola predložená a následne bola prerokovaná Správa
Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti
poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávaných sociálnu starostlivosť
v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných
poskytovateľov Domova vďaky
2. poslanci mestského zastupiteľstva boli oboznámení s výsledkami kontroly ako aj
s prijatými opatreniami riaditeľky DV na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich
z kontroly a ich následného plnenia.
II. berie na vedomie
1. Správu Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti
poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávaných sociálnu starostlivosť
v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných
poskytovateľov v Domove vďaky
2. Opatrenia Domova vďaky prijaté na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z protokolu
a predloženej správy.
3. Správu Domova vďaky o plnení prijatých opatrení.
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III. žiada
vedenie mestského úradu zaslať predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu SR výpis
z uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Rajec o prerokovaní výslednej správy z kontroly.
Termín: do 10. marca 2015
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín, Ing.
Pekara

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2015
Výšku ekonomicky oprávnených nákladov DV na rok 2015 predniesla poslancom p.
Záborská.
Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali ekonomicky oprávnené náklady
DV a odporúčajú ich MZ zobrať na vedomie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
výšku ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2015 v Domove vďaky Rajec vo výške 680,€.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Augustín, Ing. Pekara

proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. Jonek

7. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
Riaditeľka DV predložila MZ žiadosť o použitie finančných darov na rekonštrukciu
kúpeľne a práčovne v DV. Finančná komisia a následne mestská rada sa touto žiadosťou
zaoberali a odporúčajú MZ schváliť účel použitia finančných darov tak, ako o to požiadala
riaditeľka DV. Riaditeľka D
Ing. Žideková sa spýtala, či sa dá rekonštrukcia realizovať počas plnej prevádzky zariadenia.
Mgr. Hodasová odpovedala, že toto je reálne, nakoľko v DV sa nachádza ďalší sprchovací kút
na prízemí a v práčovni sa tiež provizórne dá urobiť jedna sprcha. Musí sa dodržať termín
rekonštrukcie tak, aby jej realizácia trvala maximálne dva týždne.
Primátor dodal, že kúpeľňa nebola rekonštruovaná asi od roku 1992, od založenia DV. Po jej
realizácii bude napríklad vaňa v kúpeľni dostupná zo všetkých strán, aby bola lepšia obsluha
klienta, získali sa taktiež finančné prostriedky na výťah, zvýši sa kvalita nielen pre klientov, ale
aj pre obslužný personál.
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Ing. Žideková sa spýtala, kedy sa plánuje táto rekonštrukcia. Bc. Tomčíková, ved. odd.
výstavby odpovedala, že najskôr sa musí urobiť verejné obstarávanie. Mgr. Hodasová doplnila
túto informáciu, keď uviedla, že v priebehu 2 týždňov bude dovezená nová sanita do DV,
stavebnú firmu bude vyberať mesto.
Ing. Žideková sa spýtala, či objednávanie nebude realizované cez elektronické trhovisko.
Primátor odpovedal, že nie, nakoľko sa nejedná o bežne dostupný tovar.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
účel použitia finančných darov vedených na osobitnom účte mesta maximálne do výšky 12.tis.
€ na rekonštrukciu kúpeľne a práčovne v Domove vďaky Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín, Ing.
Pekara

proti: 0

zdržal sa: 0

8. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2015 Mesta Rajec
rozpočtovým opatrením č. 4/2015
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu na rok 2015 Mesta Rajec – rozpočtovým opatrením č. 4/2015
Návrh zmeny rozpočtu predniesla poslancom p. Záborská. Finančná komisia a následne
mestská rada návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec prerokovali
a odporúčajú ho MZ schváliť.
Ing. Žideková sa spýtala k rekonštrukcii verejného osvetlenia, či navrhované finančné
prostriedky dostatočne pokryjú tieto náklady. Primátor odpovedal, že vzhľadom k tomu, že
mesto v minulom roku robilo väčšie opravy verejného osvetlenia, napríklad na sídlisku Sever
sa dávali nové svietidlá, navrhované financie by mali dostatočne pokryť rekonštrukciu.
Taktiež sa plánuje osadiť na ul. Fučíkovej až po KFTS niekoľko svetelných bodov. Zatiaľ je to
len vo fáze prípravy, ale to je to rozšírenie, ktoré je plánované. Je možné, že sa to bude
v budúcnosti upravovať.
Ing. Žideková sa spýtala, koľko svetelných bodov a rozvádzačov je v meste. Primátor
odpovedal, že cca 500 svetelných bodov a 14 – 16 rozvádzačov. Ing. Žideková sa ďalej
spýtala, či sú reálne ponuky rekonštrukcie pre mesto. Primátor odpovedal, že všetky sú reálne,
mesto to rieši už tretí rok. Je tam však jedna zásadná vec, a to, či chce mesto vymeniť svetelné
body, rekonštruovať rozvádzače, rekonštruovať rozvody alebo chce osvietiť celé mesto podľa
vyhlášky. A to je najväčší problém. Mesto má vybavené na SSE, že je zaradené ako pilotný
projekt, ale keď SSE predložili ponuku na jedno sídlisko, dali tam viacej svietidiel. Keby
mesto malo ísť podľa vyhlášky, tak by sa mohlo stať, že po rekonštrukcii nebude platiť to, čo
doteraz, ale bude platiť o 40 - 50% viac za odber elektrickej energie.
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Ing. Žideková namietala, že to tak nie je, pretože má osobnú skúsenosť s obcami, pre ktoré
robila projekt rekonštrukcie VO a tie platia rovnako ako pred rekonštrukciou. Primátor uviedol,
že napríklad v Porúbke SSE všade dávali LED-svietidlá. Dopĺňali 30% svietidiel. A už to nie je
financovanie z úspor, ale úspory plus to, čo sa naviac za doplnené svietidlá zaplatí. Teraz to
mesto priebežne vyhodnocuje a zvažujú sa rôzne varianty – či výmena svietidiel, rekonštrukcia
časti rozvádzačov, sú niektoré niektoré ulice (napr. Hollého – rod. domy), kde je potrebné
preložiť stĺpy VO, pretože sa nachádzajú v strede chodníka.
Ing. Žideková dodala, že výmena svietidiel bez výmeny rozvádzačov je bezpredmetná.
Mgr. Jonek sa spýtal riaditeľky DV, či si musia občania mesta, ktorí si osobne chodili
pre obedy do DV teraz priplatiť za dovoz týchto obedov priamo domov, pretože im to navýši
cenu za obed. Riaditeľka DV odpovedala, že to nie je veľké navýšenie a je to vždy lepšie, ako
chodiť pre obedy pod okno. Mgr. Jonek sa spýtal, koľkí občania boli oslovení. Riaditeľka DV
odpovedala, že cca 20 ľudí si chodilo brávať tieto obedy a všetci boli zo strany DV oslovení, či
súhlasia s variantom dovozu obedov domov. Proti boli asi 5 ľudia, ostatní súhlasili. Keby
väčšina nechcela, tak by som na toto riešenie riaditeľka DV určite nepristúpila.
Primátor požiadal riaditeľku DV, aby doplnila, prečo sa rozhodla voziť obedy týmto občanom
domov.
Riaditeľka DV uviedla, že v minulosti chodili ľudia pre obedy do jedálne DV. Preto sa urobil
variant vydávania obedov cez okno. Ale kuchárky mali veľa roboty a keď mali ešte aj vydávať
obedy cez okno, tak to bola neúnosná situácia.
Primátor dodal, že ak by to bolo zariadené tak, že všetci ľudia odoberajúci obedy prídu na
11.00 h a vydajú sa im obedy, tak je to v poriadku, ale oni chodili priebežne. Kuchárky sa
taktiež sťažovali, že sú pri vydávaní jedla stále v prievane. Zvažovalo sa aj to, keby náhodou
niekto za každú cenu chcel chodiť pre tie obedy do DV, tak by sa zozadu vchádzalo do
budovy. Ale mesto nechce cez celý DV púšťať týchto ľudí, pretože to má veľa negatív, napr.
cudzí človek v DV, ktorý si nejde pre obedy, roznášanie choroby, nečistota z topánok a pod.
V minulosti sa toto už riešilo, mnohým ľuďom sa nepáčilo vydávanie obedov cez okno, preto
riaditeľka DV prišla s takýmto návrhom. Prerokovala to aj s kuchárkami, ktoré súhlasili
s takýmto riešením.
P. Koledová Žideková sa spýtala, či obedy berú len starí ľudia, pretože dovoz jedla
priamo domov je pre nich plus služba. Primátor odpovedal, že týmto občanom sa jedná o to, že
bude teraz navýšenie za jeden obed o 20 centov. Pri prepočte na celý mesiac, je to cca 6 €, lebo
cez víkendy sa rozvážať nebude.
Riaditeľka DV informovala, že tí občania, ktorí si chodili pre obedy aj v sobotu a nedeľu, pre
nich sa cez víkend rozvážať nebude, ale môžu prísť zozadu budovy a zapíšu sa do písanky.
Následne bude obed prichystaný na vozíku, kde si ho môžu prevziať.
Primátor následne odovzdal slovo hl. kontrolórke mesta, ktorá predniesla poslancom
odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu. Vo svojom stanovisku odporučila navrhovanú
zmenu schváliť.
Ing. Žideková požiadala vedúcu finančného oddelenia o stretnutie ohľadom rozpočtu,
aby novozvolení poslanci mali lepší prehľad o jeho jednotlivých kapitolách. Taktiež požiadala
o analýzu výherných hracích automatov. P. Záborská prisľúbila, že na najbližšie riadne
zasadnutie v máji tohto roku túto analýzu pripraví.
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Mgr. Jonek požiadal o prehľad, či je pre mesto výhodnejší prenájom automobilu BMW
alebo je zakúpenie nového auta na lízing. P. Záborská uviedla, že tento prehľad bude taktiež
predložený.
Primátor požiadal poslancov, pokiaľ majú takéto konkrétne požiadavky, aby ich písomne
predkladali vedúcej finančného oddelenia, ktorá to následne pripraví a predloží poslancom.
Nakoľko sa do diskusie už 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
na rok 2015 Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 4/2015.
II. schvaľuje
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2015 Mesta Rajec rozpočtovým
opatrením č. 4/2015.
Rozpočet Mesta Rajec na rok 2015 - rozpočtové opatrenie č. 4/2015
Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia

Schválený

Schválené

Návrh

Návrh

Rozpočet na
rok 2015 v
EUR

Rozpočtové
opatrenie
č.3/2015 a ozn.
č.3

Zmena v
EUR

Rozpočtové
opatrenie č.
4/2015

Bežné príjmy spolu:

3 778 607

3 781 367

248 060

4 029 427

Bežné výdavky spolu:

3 670 931

3 673 691

147 515

3 821 206

bežného rozpočtu:

107 676

107 676

100 545

208 221

Kapitálové príjmy spolu:

134 343

1 305 603

-5 000

1 300 603

96 900

3 590 395

93 300

3 683 695

37 443

-2 284 792

-98 300

-2 383 092

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):

3 912 950

5 086 970

243 060

5 330 030

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):

3 767 831

7 264 086

240 815

7 504 901

145 119

-2 177 116

2 245

-2 174 871

Príjmy

139 833

2 462 068

7 675

2 469 743

Výdavky

284 843

284 843

9 500

294 343

-145 010

2 177 225

-1 825

2 175 400

109

109

420

529

Schodok/prebytok

Kapitálové výdavky spolu:
Schodok/prebytok
kapitálového rozpočtu:

Schodok/prebytok
F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

Schodok/prebytok
Výsledok hospodárenia
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín, Ing.
Pekara

proti: 0

zdržal sa: 0

9. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 4, 5, 6 a 7/2015
P. Záborská predniesla poslancom Oznámenia o zmene rozpočtu č. 4, 5, 6 a 7/2015.
Mestská rada tieto oznámenia prerokovala a odporúča ich MZ zobrať na vedomie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 4/2015
a programového rozpočtu ZUŠ
b) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 5/2015
a programového rozpočtu Domova vďaky
c) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 6/2015
a programového rozpočtu MsKS
d) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 7/2015
a programového rozpočtu Mesta Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín, Ing.
Pekara

proti: 0

v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu

zdržal sa: 0

10. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 14/2014 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia
zriadených na území Mesta Rajec
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 14/2014 predniesla poslancom p. Záborská.
Finančná komisia a následne mestská rada návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 14/2014
prerokovali a odporúčajú ho MZ schváliť. Mestská rada odporučila schváliť zo štyroch
variantov variantu č. 2. Po rokovaní MR prišiel na MsÚ riaditeľ SKŠ, Mgr. Augustín, ktorý je
zároveň aj poslancom MZ. Uviedol, že pre SKŠ je výhodnejší variant č. 2, ktorý by mu
v konečnom dôsledku zabezpečil viac finančných prostriedkov na CVČ.
Mgr. Augustín vysvetlil, že potreboval vyjadrenie ekonóma, ktorý pre SKŠ pracuje externe
a v SKŠ je raz za týždeň, preto prišiel na MsÚ až po rokovaní MR. Variant č. 2 bude
postačovať, má zazmluvneného učiteľa v CVČ a pri variante č. 4 SKŠ nestačili finančné
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prostriedky na mzdu tohto učiteľa. Preto sa priklonil ku variante č. 2. V auguste dá potom
návrh, aby sa nejaká čiastka zmenila.
Ing. Pekara uviedol, že je na škodu veci, že členovia MR nemali toto stanovisko, v podstate sa
pre 4.variant rozhodovali preto, lebo bola požiadavka, aby sa pomohlo aj jedálni aj družine.
A aby nebolo zas interpretované, že mesto dáva „len“ 80% SKŠ z originálnych právomocí. Pri
tejto variante rovnosť bude zachovaná.
Primátor navrhol, aby odporúčanie MR nebolo brané do úvahy a poslanci MZ budú
rešpektovať informácie Mgr. Augustína a bude sa hlasovať o variante č. 2. Filozofia „na každé
dieťa rovnako“, je zachovaná, nemala by mať s tým problém ani jedna ani druhá škola.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 14/2014 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, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Mgr. Augustín, Ing.
Pekara

proti: 0

zdržal sa: 0

11. Príspevok na CVČ zriadené mimo územia Mesta Rajec
Dňa 13. novembra 2014 bolo uznesením č. 104/2014 schválené poskytovanie príspevkov
pre CVČ len na území mesta Rajec. Na MsÚ v Rajci bola doručená žiadosť o príspevok na
CVČ, ktoré sú však zriadené mimo územia mesta Rajec. O tejto žiadosti informoval primátor
mesta a následne p. Záborská. Finančná komisia neodporučila schváliť príspevok pre tieto
CVČ. Členovia MR taktiež neschválili vyhovieť tejto žiadosti.
Mgr. Augustín sa spýtal, koľko takýchto žiadostí bolo doručených na MsÚ. Primátor
odpovedal, že v tomto roku to bola zatiaľ jedna žiadosť, v minulých rokoch ich bolo viac, ale
nevyhovelo sa nikomu. Čo sa týka predloženej žiadosti v tomto roku, mesto odporučilo
rodičom Kubačákovcom, aby svoju žiadosť o finančný príspevok predložili za organizáciu,
ktorá je zriadená na území mesta, napríklad OZ Lackovci, Kordovánky, futbalový klub. Mesto
by jednej z týchto organizácií príspevok poskytlo a tá by rodičom Kubačákovcom následne
financie vyplatila na základe nimi predložených dokladov (doklad o oblečení, zakúpení korčulí
a pod.). Do dnešného dňa sa však rodičia Kubačákovci nevyjadrili.
Ing. Žideková sa spýtala, či mesto nemôže dať priamo rodičom finančný príspevok na športovú
činnosť ich syna. Primátor odpovedal, že v zmysle zákona a smernice mesta toto nie je možné.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
príspevok na CVČ mimo mesta Rajec.
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Tento návrh nebol prijatý počtom hlasov:
za: 0
proti: 6
zdržal sa: 6
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, JUDr. Gelatka,
MVDr. Polačková, Mgr. Ing. Žideková, Mgr. Jonek,
Šupka,
p.
Koledová Ing. Pekara, Mgr. Augustín
Žideková, p. Pekara
Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil, primátor v zmysle rokovacieho poriadku prestávku (od
18.05 h do 18.30 h).
Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 11 poslancov (odišiel Mgr. Augustín).
12. Vyradenie majetku v hodnote nad 1000,- €
Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- € predniesla poslancom p. Záborská.
Finančná komisia a následne mestská rada odporučili MZ schváliť predkladaný návrh na
vyradenie majetku.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrh na vyradenie majetku Mesta Rajec
II. schvaľuje
vyradenie a zlikvidovanie hmotného majetku
- PC Lenovo TC C3,2 GHz (XPP) celý súbor vo výške
1952,68 €
- PC + príslušenstvo
1158,40 €
- zdvíhacie zariadenie
1468,16 €
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara

proti: 0

zdržal sa: 0

13. Mzdový poriadok príslušníkov Mestskej polície v Rajci
Ing. Jasenovec, Phd. Predniesol poslancom MZ návrh na zrušenie Mzdového poriadku
príslušníkov Mestskej polície v Rajci, ktorý bol schválený uznesením MZ v Rajci č. 34/2008
zo dňa 27.3.2008 a v ktorom bol aplikovaný zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Jeho
zrušenie sa navrhlo z toho dôvodu, nakoľko tento spôsob vyplácania v súčasnosti stratil svoje
opodstatnenie. Príslušníci MsP vykonávajú svoju pracovnú činnosť podľa zákona č. 313/2001
Z.z. o verejnej službe, z čoho vyplýva ich mzdový nárok podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom
znení. Okrem uvedeného, ďalším dôvodom je aj harmonizácia platových podmienok
s ostatnými zamestnancami zamestnávanými Mestom Rajec. Na základe vykonaných
predbežných analýz a porovnávania súčasného a navrhovaného systému odmeňovania, táto
úprava nemá vplyv na rozpočtovú položku miez príslušníkov MsP. Finančná komisia
a následne mestská rada odporúčajú MZ zrušiť pôvodný mzdový poriadok MsP a schváliť
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odmeňovanie príslušníkov MsP v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. s platnosťou od 1.apríla
2015.
Návrh na zrušenie pôvodného mzdového poriadku MsP predniesol poslancom MZ Ing.
Jasenovec.
Počas rokovania o 18.42 h prišiel
Mgr. Augustín – počet poslancov
12.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. ruší
Mzdový poriadok príslušníkov Mestskej polície Rajec schválený uznesením MZ v Rajci č.
34/2008 zo dňa 27.3.2008, a to dňom 31.3.2015
II. schvaľuje
odmeňovanie príslušníkov MsP Rajec v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, s účinnosťou
od 1.4.2015.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara

proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. Augustín

14. Správa o činnosti Mestskej polície v Rajci za rok 2014
Správu o činnosti MsP za rok 2014 predniesol a písomne predložil poslancom MZ Ing.
Jasenovec, PhD.
Mgr. Šupka sa spýtal na umiestnenie novej kamery na ul. Javorovej, či sa pomocou nej
podarilo odhaliť nejaký priestupok. Ďalej sa spýtal vzhľadom na zvýšenú konzumáciu
alkoholických nápojov pri ZŠ na ul. Lipovej, či sa chystá zo strany MsP vyššia frekvencia
hliadok na tomto úseku.
Ing. Jasenovec odpovedal, že kamera na ul. Javorovej je vo fáze testovania, momentálne nebol
zaznamenaný žiadny priestupok okrem drobností, ako sú „psíčkari“. Drobné priestupky zistené
boli a boli aj riešené. Čo sa týka konzumácie alkoholu, zvýšil sa počet kontrol a taktiež na
všetkých rizikových úsekoch je zvýšený počet hliadok.
P. Koledová Žideková sa spýtala, koľko príslušníkov MsP má a či je tento počet postačujúci.
Ing. Jasenovec uviedol, že priemerom na Slovensku je 1 mestský policajt na 1000 obyvateľov,
takže toto MsP v Rajci spĺňa.
MVDr. Polačková sa spýtala, či má MsP služby počas víkendov. Ing. Jasenovec vysvetlil, že
MsP má nastavený určitý systém a následne vysvetlil čas výkonu služby mestských policajtov.
Primátor informoval poslancov o nedávnom stretnutí krajského riaditeľstva PZ so starostami
rajeckej doliny.
Mgr. Jonek sa spýtal, či bola kamera účinná pri objasňovaní dvoch krádeží na námestí (Bellita
a T-mobile). Ing. Jasenovec odpovedal, že čo sa týka T-mobilu, nebola to krádež, ale rozbitie
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výkladu. Tento delikt bol objasnený. Či sa však týka predajne p. Bellana, nebola riadne
zabezpečená objektová ochrana zo strany majiteľa. Kamera nie je zábranou, že nikto nič
nevykradne. MsP bola súčinná s ďalšími zložkami, urobili sa ešte detailnejšie zábery, všetky
boli poskytnuté štátnej polícii.
Mgr. Jonek navrhol, aby sa sledovali kamery nepretržite, v minulosti sa zvažovala možnosť
zamestnať napríklad občana so ZŤP, ktorý by tento kamerový systém obsluhoval. Ing. Ing.
Jasenovec odpovedla, že čo sa týka tohto návrhu, MsP by potrebovala mať vytvorený ďalší
voľný priestor na prízemí budovy, kde by tento človek mohol sedieť a sledovať kamery.
Počas rokovania o 18.55 h prišiel p.
Špánik – počet poslancov 13.
Ing. Mucha sa spýtal, či využívajú aj okolité obce služby mesta, čo sa týka odchytu psov. Ing.
Jasenovec odpovedal, že je využívaný odchyt psov len pre mesto Rajec. Keby to chcela MsP
vykonávať aj pre okolité obce, musela by byť v zmysle zákona podpísaná s týmito obcami
zmluva.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície v Rajci za rok 2014.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

15. Ponuka na odpredaj akcií Prima banky
Návrh na odpredaj akcií Prima banky predniesla poslancom MZ p. Záborská. Informácie
doplnil primátor mesta.
Prima banka ponúkla mestu na odpredaj akcie, ktorých vlastníkmi je Mesto Rajec. Mestská
rada prerokovala túto ponuku, ale neodporúča tieto akcie odpredať.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ponuku Prima banky na odkúpenie akcií spoločnosti.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

16. Predaj a prenájom nehnuteľností
a) Žiadosť p. Františka Fraštiu
P. František Fraštia podal žiadosť o odkúpenie pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tesnej
blízkosti jeho rodinného domu na ul. Záhradníckej. Žiadatelia majú záujem o tieto
novovytvorené parcely predĺžiť stavebnú čiaru oplotenia budúcej záhrady v nadväznosti na
jestvujúci plot susedného pozemku. Toto oddelenie od pôvodných parciel a pričlenenie
k parcele KNC 1536 nie je na úkor znehodnotenia verejného priestranstva. Pozemky chcú
žiadatelia využívať ako záhradu pri rodinnom dome.
Žiadosť bola prerokovaná na stavebnej komisii a následne na rokovaní mestskej rady,
ktoré tento odpredaj odporúčajú schváliť.
Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
schvaľuje prevod KNC parcely č. 1536 – orná pôda o výmere 130 m2 evidovanej na LV č.
1500 pre k.ú. Rajec vlastníka Mesto Rajec, pozemku KNC parcely č. 1533/2 – záhrada o
výmere 28 m2, ktorá vznikla odčlenením od KNC parcely č. 1533, pozemku KNC parcela č.
1534/2 – zastavaná plocha o výmere 2 m2, ktorá vznikla odčlenením od KNC parcely č. 1534
obidve evidované na LV č. 1500 pre k.ú. Rajec vlastníka Mesto Rajec na základe
geometrického plánu č. 238/2010 vyhotoveného dňa 27.1.2011 spoločnosťou BV PLAN spol.
s.r.o. Fačkov 72, overeného Správou katastra Žilina dňa 2.02.2011 pod č. 135/2011
odpredajom v prospech kupujúcich: Františka Fraštiu, nar. ....................... a manželky Jozefy
Fraštiovej, rod. Kučeríkovej, nar........................., obidvaja bytom Rajec, Záhradnícka 523 do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov 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 pozemok KNC parcela č. 1536 sa nachádza v tesnej
blízkosti ich rodinného domu s.č. 523. Parcela je využívaná žiadateľmi ako záhrada už
niekoľko rokov pokojne a nerušene, záhrada je oplotená dreveným latkovým plotom.
Pozemky KNC parcela č. 1533/2 a KNC parcela č. 1534/2 vytvorené geometrickým plánom
odčlenením od pôvodných parciel sa nachádzajú tesne pri pozemku KNC parcela č. 1536. V
súčasnosti sú súčasťou verejného priestranstva – zeleného pásu pri miestnej komunikácii ul.
Záhradníckej. Žiadatelia majú záujem o tieto novovytvorené parcely predĺžiť stavebnú čiaru
oplotenia budúcej záhrady v nadväznosti na jestvujúci plot susedného pozemku. Toto
oddelenie od pôvodných parciel a pričlenenie k parcele KNC 1536 nie je na úkor
znehodnotenia verejného priestranstva. Pozemky chcú žiadatelia využívať ako záhradu pri
rodinnom dome, o pozemky doteraz nik neprejavil záujem.
II. ukladá
kupujúcim zaplatiť celkovú kúpnu cenu vo výške 1600,00 € v nasledovných splátkach:
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a) Prvú splátku vo výške 800,00 €v peňažnej hotovosti do pokladne mesta alebo na účet
Mesta Rajec vedený vo VÚB, a.s. pobočka Rajec č.ú. v tvare IBAN: SK46 0200 0000
0000 2362 1432 v lehote do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy,
b) Druhú splátku vo výške 800,00 €v peňažnej hotovosti do pokladne mesta alebo na účet
Mesta Rajec vedený vo VÚB, a.s. pobočka Rajec č.ú. v tvare IBAN: SK46 0200 0000
0000 2362 1432 v lehote do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej
zmluvy
c) Vklad do katastra nehnuteľností bude zaslaný až po zaplatení poslednej splátky.
III. konštatuje,
že zámer prevodu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta od 11.2.2015
do konania MZ.
IV. ukladá
kupujúcim zaplatiť poplatky spojené s prevodom podľa vyúčtovania predloženého v deň
podpisu kúpnej zmluvy a to najmä poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľnosti.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

b) Žiadosť p. Mareka Blažeka
Ing. Marek Blažek s manželkou požiadali mesto o odkúpenie pozemku KNC parcela č.
734/6 – zastavaná plocha o výmere 68 m2 k.ú. Rajec. Tento pozemok je v súčasnosti využívaný
ako verejné priestranstvo – zeleň pri miestnej komunikácii ul. Hviezdoslavovej. Nachádza sa
medzi jestvujúcim oplotením novostavby rodinného domu manželov a spevnenou parkovacou
plochou pri komunikácii, v blízkosti sa nachádza aj nová kiosková trafostanica. Odkúpením
pozemkom si chcú rozšíriť dvor a vybudovať si nový vstup na pozemok. Stavebná komisia
a následne mestská rada túto žiadosť prerokovali a odporúčajú ju MZ schváliť.
Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
prevod KNC parcely č. 734/6 – zastavaná plocha o výmere 68 m2 evidovaná na LV č. 1500
pre k.ú. Rajec vlastníka Mesto Rajec odpredajom v prospech kupujúcich: Ing. Marek Blažek,
nar............................, bytom Rajec Hviezdoslavova 1070
a manželky Mgr. Veroniky
Blažekovej rod. Jandušíkovej, nar. ...................... bytom Rajec, Hollého 213 do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov 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, pozemok KNC parcela č. 734/6 je v súčasnosti využívaný ako verejné priestranstvo
– zeleň pri miestnej komunikácii ul. Hviezdoslavovej. Nachádza sa medzi jestvujúcim
oplotením novostavby rodinného domu manželov a spevnenou parkovacou plochou pri
komunikácii, v blízkosti sa nachádza aj nová kiosková trafostanica. Žiadatelia majú záujem o
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uvedenú parcelu rozšíriť svoj pozemok – dvor pri rodinnom dome, vybudovať si nový vstup
na pozemok. Pričlenenie pozemku nemá vplyv na zachovanie verejného priestranstva
a zachovanie spevnenej plochy na parkovanie. Pozemok svojim umiestnením, výmerou nie je
možné využiť ako samostatnú parcelu na iné účely, o pozemok doteraz neprejavil nik iný
záujem.
II. ukladá
kupujúcim zaplatiť celkovú kúpnu cenu vo výške 680,00 eur v peňažnej hotovosti do pokladne
mesta alebo na účet Mesta Rajec vedený vo VÚB, a.s. pobočka Rajec č.ú. v tvare IBAN:
SK46 0200 0000 0000 2362 1432 v lehote do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej
zmluvy.
III. konštatuje,
že zámer prevodu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta od 11.2.2015
do konania MZ
IV. ukladá
kupujúcim zaplatiť poplatky spojené s prevodom podľa vyúčtovania predloženého v deň
podpisu kúpnej zmluvy a to najmä poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľnosti.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

c) Žiadosť obyvateľov bytovky na ul. Alexyho
Obyvatelia bytovky na ul. Alexyho požiadali o odkúpenie pozemku pod bytovým
domom, v ktorom majú svoje byty prevedené do osobného vlastníctva. V zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí je mesto povinné vyhovieť takejto žiadateľom. Mestská rada
žiadosť prerokovala a odporúča ju MZ schváliť.
Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
1. prevod KNC parcely č. 467/2– zastavaná plocha o výmere 657 m2 evidovanej na LV
č. 1500 pre k.ú. Rajec vlastníka Mesto Rajec odpredajom prvonadobúdateľom bytov
v bytovom domes.č. 931 na ul. Alexyho evidovaného na LV č. 2145 za cenu 0,10 €/m2
v zmysle § 18a/ ods. 3 zákona 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov pre:
a) Gažúrová Eva rod. Danková, nar. ........................., bytom Rajec Alexyho 931/1
v podiele 84/1808, celková kúpna cena je 3,05 €
b) Krajčoviechová Antónia rod. Čerňanská, nar. ...................... , bytom Rajec Alexyho
931/1 v podiele 84/1808, celková kúpna cena je 3,05 €
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c) Hudec Jiří, nar. ....................... a manželka Alena Hudecová rod. Danajová, nar.
..............., bytom Rajec Alexyho 931/1 v podiele 84/1808, celková kúpna cena je 3,05 €
d) Siladi Peter, nar. ............... a manželka Mária Siladiová rod. Skokanová, nar.
................... bytom Raje , Alexyho 931/1 v podiele 84/1808 a v podiele 16/1808,
celková kúpna cena je 3,63 €
e) Mičech Emil, nar. .................... a manželka Marta Mičechová rod. Čerňanová, nar.
................. bytom RajecAlexyho 931/1 v podiele 84/1808, celková kúpna cena je 3,05 €
f) Paulíni Vladimír, nar. 31.7.1958 a manželka Marie Pauliniová rod. Gajdošová, nar.
..............., bytom Rajec Alexyho 931/1 v podiele 84/1808, celková kúpna cena je 3,05 €
g) Vričan Ján, nar. ................. bytom Rajec Alexyho 931/2 v podiele 50/1808, celková
kúpna cena je 1,82 €
h) Chládková Kristína, rod. Štefániková, nar. ........................ bytom Rajec Alexyho 931/2
v podiele 25/1808, celková kúpna cena je 0,91 €
i) Tužinčin František, nar. ...................... a manželka Agneša Tužinčinová rod.
Tepličancová, nar. ..................... bytom Rajec Alexyho931/2 v podiele 50/1808, celková
kúpna cena je 1,82 €
j) Sedlák Jozef, nar. .................. a manželka Alena Sedláková, rod. Tothová, nar. ..............
bytom Rajec Alexyho 931/2 v podiele 50/1808, celková kúpna cena je 1,82 €
k) Frištíková Anna, rod. Vričanová, nar. .................. bytom Rajec Alexyho 931/2 v podiele
50/1808, celková kúpna cena je 1,82 €
l) Huljak Jozef, nar. .............. a manželka Božena Huljaková rod. Hudeková, nar. ..............
bytom Rajec Alexyho 931/3 v podiele 84/1808, celková kúpna cena je 3,05 €
m) Danik Ladislav, nar. ................ a manželka Mária Daniková rod. Betinská, nar. ..............
bytom Rajec Alexyho 931/3 v podiele 84/1808, celková kúpna cena je 3,05 €
n) Dubravka František, nar. ....................... bytom Rajec Alexyho 931/3 v podiele 84/1808,
celková kúpna cena je 3,05 €
o) Šimková Marta, rod. Fojtíková, nar. ................ bytom Rajec Alexyho 931/3 v podiele
84/1808, celková kúpna cena je 3,05 €
p) Babula Jaroslav, nar. ................... a manželka Anna Babulová rod. Sádecká, nar.
................ bytom Rajec Alexyho 931/3 v podiele 84/1808 a v podiele 16/1808, celková
kúpna cena je 3,63 €
q) Jasenovec František, nar. ................ a manželka Otília Jasenovcová rod. Šimková, nar.
............ bytom Rajec Alexyho 931/3 v podiele 84/1808, celková kúpna cena je 3,05 €
r) Ing. Čerňanský Ján, nar. ............... a manželka Mária Čerňanská rod. Čerňanová, nar.
............ bytom Rajec Alexyho 931/3 v podiele 84/1808, celková kúpna cena je 3,05 €
2. prevod KNC parcely č. 467/2 – zastavaná plocha o výmere 657 m2 evidovanej na LV
č. 1500 pre k.ú. Rajec vlastníka Mesto Rajec odpredajom kupujúcim, ktorí nie sú
prvonadobúdateľmi bytov v bytovom dome evidovanom na LV č. 2145 za cenu 6,00
€/m2pre :
a) Veselý Peter, nar. ................. bytom Rajec Jilemnického 795/5 a manželka PaedDr.
Veronika Veselá rod. Johanidesová, nar. ..................... bytom Rajec Alexyho 931/1
v podiele 84/1808 a v podiele 16/1808, celková kúpna cena je 218,03 €
b) Chládek Miroslav, nar. ................., bytom Malá Čierna 74 v podiele 25/1808, celková
kúpna cena je 54,51 €
c) Bartek Cyril, nar. ................... a manželka Anna Barteková rod. Zbyňovcová, nar.
................ bytom Fačkov 283 v podiele 50/1808, celková kúpna cena je 109,01 €
d) Ragas Juraj, nar. ................... bytom Rajec Alexyho 931/2 v podiele 50/1808, celková
kúpna cena je 109,01 €
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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. 931 na
ul. Alexyho a kupujúci sú vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
II. konštatuje,
že zámer prevodu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta od 11.2.2015
do konania MZ.
III. ukladá
1. kupujúcim zaplatiť celkovú kúpnu cenu v peňažnej hotovosti do pokladne mesta alebo
na účet Mesta Rajec vedený vo VÚB, a.s. pobočka Rajec č.ú. v tvare IBAN: SK46
0200 0000 0000 2362 1432 v lehote do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej
zmluvy.
2. kupujúcim zaplatiť poplatky spojené s prevodom podľa vyúčtovania predloženého
v deň podpisu kúpnej zmluvy a to najmä poplatok spojený s vkladom do katastra
nehnuteľnosti.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

d) Žiadosť MDDr. Michaely Stránskej
MDDr. Michaela Stránska požiadala o odkúpenie nebytových priestorov v budove Pk
Rajec. Jedná sa o nebytový priestor bývalej pľúcnej ambulancie po MUDr. Mariankovej.
V týchto priestoroch má záujem vykonávať zubnú ambulanciu. Zároveň požiadala o možnosť
úhrady na splátky. Mestská rada prerokovala túto žiadosť a odporučila ju schváliť.
Ing. Žideková uviedla, že sa osobne informovala sa na žilinskej VÚC ohľadom zubárov.
Primátor doplnil informácie Ing. Židekovej ohľadom lekárov ako celok. Mgr. Augustín sa
spýtal, či nemôže samospráva zakázať lekárovi odísť z mesta. Primátor uviedol, že toto mesto
nemôže zakázať. Lekár na VÚC by mal dať namiesto odchádzajúceho lekára náhradu,
umiestniť niekoho iného, ale nerobia to.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
prevod vlastníckeho práva k nebytovému priestoru č. 9-5 o výmere 30,70 m2 nachádzajúci sa
v prvom vchode na prízemí budovy súp. č. 200 na ul. Hollého v Rajci (stará časť polikliniky)
a podiel 307/7500 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
podiel na pozemku parcela č. 1102 KNC – zastavané plochy a nádvoria o výmere 764 m2
zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2410 vedenom pre k.ú. Rajec vlastníka
Mesto Rajec IČO 321 575 odpredajom do vlastníctva MDDr. Michaely Stránskej, nar.
..................., bytom Rajec 1. mája 482/74 za cenu 5900€ určenú podľa znaleckého posudku č.
20

110/2013 vypracovanom súdnym znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Milanom Bohdalom
v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
§ 9a, ods. 8 pís. e) dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že sa jedná o prevod
vlastníctva k nebytovému priestoru, ktorý sa nachádza v budove určenej na prevádzkovanie
zdravotníckych ambulancií s tým, že prevádzaný nebytový priestor bude zaťažený vecným
bremenom spočívajúcim v povinnosti vlastníka užívať nebytový priestor výlučne pre
prevádzkovanie zdravotníckej ambulancie.
Ďalším dôvodom hodným osobitného zreteľa je ten, že sa jedná o prevod nebytových
priestorov do vlastníctva kupujúcej zubnej lekárky , ktorej bola vydaná licencia Slovenskou
komorou zubných lekárov dňa 23.1.2015 pod č. 5161/2015 na výkon činnosti zubný lekár.
Žiadateľka má zámer prevádzkovať zubnú ambulanciu pre dvoch zubných lekárov a
v súčasnosti má mesto Rajec nedostatok poskytovateľov takejto starostlivosti. Nebytový
priestor je od roku 2014 voľný, nevyužívaný na zdravotnícke účely.
II. ukladá
kupujúcej zaplatiť celkovú kúpnu cenu vo výške 5900,00 € v nasledovných splátkach:
a) Prvú splátku vo výške 300,00 € na účet Mesta Rajec vedený vo VÚB, a.s. pobočka
Rajec č.ú. v tvare IBAN: SK46 0200 0000 0000 2362 1432 v lehote do 5 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy,
b) Ďalšie splátky na účet Mesta Rajec vedený vo VÚB, a.s. pobočka Rajec č.ú. v tvare
IBAN: SK46 0200 0000 0000 2362 1432 v lehote do 24 mesiacov
odo dňa
nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
c) Vklad do katastra nehnuteľností bude zaslaný až po zaplatení poslednej splátky.
III. schvaľuje,
aby kúpna zmluva obsahovala:
1.1. Ustanovenie o tom, že predmet prevodu je zaťažený zákonným, záložným
právom v zmysle § 15 ods. 1 zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v prospech spoločnosti Život
– spoločenstvo vlastníkov budovy s.č. 200,Rajec
1.2. Ustanovenia o tom, aby súčasťou kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva
k nebytovému priestoru s príslušenstvom bola:
1.2.1. Zmluva o zriadení vecného bremena, ktorou bude zriadené vecné bremeno
vzťahujúce sa k predmetu prevodu vlastníckeho práva: nebytový priestor č.
9-5 o výmere 30,70 m2 nachádzajúci sa v dome s.č. 200 postavenom na
pozemku parcela č. 1102 KNC a spoločné časti a zariadenia domu s.č. 200,
spočívajúce v povinnosti vlastníka zaťaženého nebytového priestoru tento
užívať alebo strpieť užívanie výlučne pre prevádzkovanie zdravotníckej
ambulancie.
1.2.2. Zmluva o zriadení predkupného práva ako vecného práva zriadeného
v prospech Mesta Rajec, IČO: 321 575 s podstatným obsahom:
- Predkupné právo bude
zriadené na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán v zmysle § 602 a § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka
pre prípad ak sa kupujúci rozhodne predmet zmluvy ponúknuť na predaj
alebo inak scudziť
- Predkupné právo nadobúda osoba oprávnená – Mesto Rajec až vkladom
práva do katastra nehnuteľností

21

-

-

-

Predávajúci je povinný ponúknuť osobe oprávnenej z predkupného práva
predmet tejto zmluvy na predaj maximálne za cenu, ktorá bude určená
znaleckým posudkom, ktorý pre účel prevodu zabezpečí Mesto Rajec
Ponuka predaja alebo scudzenia musí byť písomná a musia by ť v nej
uvedené všetky podmienky za ktorých má byť prevodná zmluva
uzatvorená.
Oprávnená osoba je povinná vyjadriť sa k ponuke viažucej sa
k predkupnému právu v lehote do 30 dní odo dňa písomnej ponuky
napredaj
(scudzenie) v prípade uplatnenia predkupného práva je
oprávnená osoba povinná zaplatiť cenu za predmet prevodu v lehote 60
dní odo dňa doručenia ponuky pri podpísaní zmluvy o prevode
vlastníckeho práva.

II. konštatuje,
že zámer prevodu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta od 11.2.2015 do
konania MZ.
III. schvaľuje,
aby kúpna zmluva obsahovala ustanovenie o tom, že kupujúca je povinná zaplatiť všetky
výdavky spojené s prevodom vlastníckeho práva, najmä správne poplatky súvisiace s vkladom
vlastníckeho práva, práva vecného bremena a predkupného práva do katastra nehnuteľností
všetko podľa vyúčtovania, ktoré predloží predávajúci kupujúcej spoločnosti v deň podpisu
kúpnej zmluvy s tým, že tieto poplatky sú splatné v deň, kedy bude zmluva podpísaná
obidvoma zmluvnými stranami.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

e) Obchodno-verejná súťaž – Marek Veselý
Uznesením MZ v Rajci č. 91/2014 dňa 25.9.2014 bolo MsÚ v Rajci uložené
vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj parciel, o ktorých odpredaj
požiadal p. Marek Veselý. Žiadateľ má záujem postaviť na daných pozemkoch pneuservis. P.
Veselý má naďalej záujem o kúpu pozemkov a je ochotný uhradiť náklady na prekládky sietí.
Mestská rada odporučila doplniť túto verejno-obchodnú súťaž o najnižšiu cenovú ponuku, a to
10,- €/m2.
JUDr. Gelatka sa spýtal, či navrhovaných 10,- €/m2 nie je málo. Primátor odpovedal, že to je
navrhovaná najnižšia ponuka. Bc. Tomčíková informovala, že poslanci môžu súťaž aj ponuku
zrušiť. P. Špánik sa spýtal, či v uvedenej lokalite má mesto svoje pozemky. Primátor
odpovedal, že niektoré má mesto vykúpené. P. Špánik navrhol, aby sa zrušilo uznesenie,
momentálne je škoda predávať tieto pozemky.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I. ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 91/2014 zo dňa 25.9.2014.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

f) Prenájom Radnice v Rajci
P. Čepelová, konateľka spoločnosti MC-USIP, s.r.o., Považská Bystrica požiadala
o prenájom priestorov Radnice v Rajci za účelom predaja kníh a darčekových predmetov.
Mestská rada žiadosť prerokovala a odporúča ju MZ schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
prenájom priestorov v budove Radnice v Rajci pre spoločnosť MC-USIP, s.r.o., so sídlom
v Považskej Bystrici za účelom predaja kníh a darčekových predmetov.
II. odporúča
primátorovi mesta podpísať Zmluvu o nájme nebytových priestorov so spoločnosťou MCUSIP, s.r.o., Považská Bystrica od 1.4.2015 v zmysle Smernice o nájme nebytových priestorov
č. 1/2013.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

17. Prerokovanie upozornenia prokurátora
Dňa 3.12.2014 bolo Mestu Rajec doručené upozornenie prokurátora na odstránenie
porušenia zákona na úseku verejných vodovodov a kanalizácií.
O tomto upozornení
informoval poslancov primátor mesta. V budúcnosti je potrebné vypracovať VZN o verejných
vodovodoch a kanalizáciách. Mestská rada toto upozornenie prerokovala a odporúča MZ
zobrať ho na vedomie a zároveň odporučiť MsÚ vypracovať VZN o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a predložiť ho na najbližšie riadne zasadnutie MZ – máj 2015.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
upozornenie prokurátora č. Pd 252/14/5511 vydané dňa 24.11.2014 na odstránenie porušenia
zákona na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
II. odporúča
MsÚ vypracovať VZN o verejných vodovodoch a kanalizáciách a predložiť ho na riadne
zasadnutie MZ v máji 2015.
III. odporúča
primátora informovať MZ o odpovede prokurátora.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

18. Zriadenie Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva
Primátor informoval o žiadosti ohľadom zriadenia súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva.
Zástupkyňa špeciálno-pedagogického poradenstva požiadala Mesto Rajec o vyjadrenie súhlasu
so zriadením špeciálno-pedagogického centra na území mesta Rajec. Svoju žiadosť
odôvodňuje potrebou rodičov a žiakov zo základných a materských škôl. Špeciálnopedagogické centrum, ktoré je zriadené v Žiline od roku 2007 poskytuje pomoc viac ako 600
klientom z Rajeckej doliny. Vzhľadom na túto skutočnosť žiadajú o vyjadrenie súhlasu
k zriadeniu súkromného pedagogického centra.
Podľa Mgr. Augustín bude toto centrum pre mesto prínos, spolupracujú aj so SKŠ.
Primátor informoval, že mesto so žiadateľmi predbežne rokovalo o priestoroch, mohli by byť
umiestnení v priestoroch „Šebanovho domčeka“, lebo potrebujú tri ambulancie. Bude sa taktiež
rokovať o odpredaji alebo o prenájme týchto priestorov. Rodičia nebudú musieť s deťmi chodiť
do Žiliny, Pov. Bystrice alebo Kysuckého Nového Mesta. Na klienta a rok dostávajú 132,- €.
Pokiaľ na toto zariadenie mesto nedostane finančné prostriedky, nič im nemusí platiť. Všetko
bude financované zo štátneho rozpočtu. Jedná sa o súkromné zariadenie a ide o to, či mesto
chce pomôcť rodičom a deťom v tomto regióne.
JUDr. Gelatka sa spýtal, či toto centrum budú môcť využívať aj deti z okolitých obcí. Primátor
odpovedal, že samozrejme, z rajeckej doliny tam momentálne chodí cca 590 klientov. Keďže
sú ďalšie požiadavky zo strany rodičov a centrum nedisponuje dostatkom priestorov v Žiline,
preto požiadali o súhlas so schválením nového pracoviska na území mesta Rajec. Ing.
Žideková sa spýtala, či mesto dostane príspevok pre toto centrum aj na deti z okolitých obcí.
Primátor odpovedal, že pokiaľ bude toto dieťa zaradené do zariadenia v Rajci, tak peniaze zo
štátu mesto obdrží.
Mgr. Hanus sa tiež priklonil k názoru, že by bolo veľmi dobré, keby takéto zariadenie na území
mesta bolo zriadené.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo v Rajci
I. súhlasí
so zriadením Súkromného centra špeciálneho poradenstva Rajec so začatím prevádzky od
1.9.2015. Tento súhlas vydávame ako prílohu k žiadosti o zriadenie SCŠPP Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

19. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2014
Hlavná kontrolórka mesta predniesla poslancom Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta za rok 2014.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2014.
II. konštatuje,
že hlavná kontrolórka mesta splnila všetky povinnosti a úlohy vyplývajúce zo schválených
plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2014.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

20. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie
december 2014 – február 2015
Na zasadnutí MZ predniesla hlavná kontrolórka mesta Správu o výsledku kontrol
uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie december 2014 – február 2015.
Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie december
2014 – február 2015.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

21. Prísediaci na Okresnom súde Žilina
Okresný súd Žilina požiadal Mesto Rajec o schválenie prísediacich na Okresnom súde
Žilina.
Primátor sa spýtal, či sa niekto hlási dobrovoľne. Nikto z poslancov záujem nemal.
Následne primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
žiadosť Okresného súdu Žilina ohľadom prísediacich na Okresnom súde Žilina
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

22. Doplnenie komisií pri MZ v Rajci
Mestská rada na svojom rokovaní odporučila doplniť komisie pri MZ v Rajci nasledovne:
Finančná komisia:
predseda: Gabriel Špánik
členovia: JUDr. Bohuslav Gelatka, Mgr. Bohdan Jonek, Zuzana Mlynárová (namiesto
Ladislava Bohdala), Jana Koledová Žideková
zapisovateľka: Tatiana Záborská
Komisia pre školstvo, kultúru a šport
predseda: Mgr. Michal Šupka
členovia: Mgr. Róbert Augustín, Martin Matejka, Jana Demeterová, Jana Koledová Žideková
Komisia na ochranu verejného poriadku
predseda: Ing. Gustáv Mucha
členovia: Ing. Peter Pekara, Ján Pekara, JUDr. Kecerová Veselá, Jozef Pekara
Komisia sociálno-zdravotná
predseda: Mgr. Peter Hanus
členovia: Ing. Zuzana Žideková, MVDr. Katarína Polačková, Vladimír Dubec, Anna Babulová
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Komisia výstavby a životného prostredia
predseda: Ing. Peter Pekara
členovia: MVDr. Katarína Polačková, Ing. Gustáv Mucha, Ing. Jozefa Blažeková, Jaroslav
Smieško
Mgr. Jonek navrhol, aby sa do komisie doplnili aj iní členovia, nakoľko sa komisie na svojom
zasadnutí nikdy nezišli v plnom počte.
Primátor odpovedal, že čím ich bude viac, tým potrebuje komisia väčší počet na
uznášaniaschopnosť a väčšie výdavky mesta.
Mgr. Jonek navrhol, aby do Komisie pre školstvo, kultúru a šport bol doplnený Pavol Uhlárik.
Primátor uviedol, že čo sa týka navrhovaného Pavla Uhlárika, s týmto on sám nesúhlasí. Jeho
posledné vystúpenie na Maratóne Rajec hovorí za všetko. Na tribúne po vyhodnotení
výsledkov si posledné slovo zobral p. Uhlárik, ktorý zároveň povedal, že takto sa Rajecký
maratón organizovať v budúcnosti nebude a znevažoval prácu mesta. Mesto s ním v minulosti
niekoľkokrát rokovalo, ale s p. Uhlárikom bol vždy problém, nakoľko málokedy platí to, na
čom sa s mestom počas týchto rokovaní dohodol. Bol aj taký návrh, nech sa organizuje
Rajecký maratón mimo jarmoku, ale mestu je ľúto tých ľudí, ktorí sa tu naučili za tých 30
rokov chodiť. Objasnil, ako prebiehali prvé ročníky Rajeckého maratónu. Nebol tu jarmok ani
hudba. Za tých 30 rokov sa v súčinnosti s mestom niečo vytvorilo, ale p. Uhlárik stále tvrdí, že
ho mesto niečím obmedzuje. Verejné priestranstvo je mestské a za tento priestor zodpovedá
mesto. On nemá zábrany pred ničím. Nerešpektuje žiadne upozornenia zo strany mesta.
Verejné priestranstvo poskytuje mesto pre Maratón klub zadarmo, ale p. Uhlárik časť tohto
priestranstva hneď prenajme predajcom športového oblečenia.
JUDr. Gelatka uviedol, že nemá vedomosť o tom, že boli niekedy podpísané nájomné zmluvy
medzi Maratón klubu a predajcami športového oblečenia.
Primátor odpovedal, že pravdepodobne ani neboli, ale túto informáciu má mesto priamo od
dotyčného predajcu.
JUDr. Gelatka navrhol, že pokiaľ je problém s doplnením p. Uhlárika do komisie pre školstvo,
kultúru a šport, tak on by záujem v tejto komisii pracovať mal. Má aj určitú predstavu
o nových kultúrnych a športových akciách.
Ing. Žideková informovala, že oslovila rôznych občanov mesta ohľadom členstva v komisii
sociálno-zdravotnej, napr. Mgr. Augustínovú, p. Vojtasovú, podľa nej by v tejto komisii mala
byť aj riaditeľka DV...
Mgr. Jonek sa nepáči, že je mestská rada dohodla len 5 členov v komisii a teraz ich majú
poslanci schváliť. Navrhol, aby bol počet členov vyšší.
Primátor sa spýtal Mgr. Joneka, či by chcel, aby všetkých oslovených občanov zo strany Ing.
Židekovej, teraz schválili poslanci. Keby s návrhom ďalších členov prišiel predseda komisie,
ale Ing. Žideková bez spolupráce s predsedom komisie oslovovala ďalších ľudí. Ing. Žideková
odpovedala, že ona oslovovala občanov s tým zámerom, či majú záujem o prácu v danej
komisii, ale že ešte nie je isté, koho schvália poslanci. Navrhla, aby tam bola doplnená aspoň p.
Vojtasová.
Primátor navrhol, aby v prípade, že komisia bude mať párny počet členov, tak predseda bude
mať právo veta. Poslanci MZ súhlasili.
Ing. Pekara vysvetlil, že pri väčšom počte členov komisií je potrebné brať do úvahy aj určitú
operatívnosť. Komisia nie je rozhodujúci orgán. Mestská rada sa snažila o doplnenie členov na
počet 5 z praktického hľadiska.
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Primátor doplnil Ing. Pekaru, uviedol, že komisie sú len poradné orgány. Pokiaľ sú nejaké
aktivity – napr. z Áno pre život, seniorských klubov, nie je problém, aby prišli a boli prizvaní
na túto komisiu.
MVDr. Polačková sa spýtala, či sa nemôžu časom títo členovia meniť podľa danej preberanej
problematiky. Primátor odpovedal, že je v právomoci predsedu danej komisie kohokoľvek si
prizvať na zasadnutie.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
doplnenie členov finančnej komisie, a to nasledovne:
JUDr. Zuzana Mlynárová, Jana Koledová Žideková
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 2
Ing. Žideková, Mgr. Jonek

Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
doplnenie členov komisie pre školstvo, kultúru a šport, a to nasledovne:
Jana Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, Jana Demeterová
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 2
Ing. Žideková, Mgr. Jonek

Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
doplnenie členov komisie na ochranu verejného poriadku, a to nasledovne:
JUDr. Anna Kecerová Veselá, Jozef Pekara
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková,
p. Pekara, JUDr. Gelatka, Ing.
Pekara, Mgr. Augustín, p.
Špánik, Ing. Žideková

proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. Jonek

28

Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
doplnenie členov komisie sociálno-zdravotnej, a to nasledovne:
MVDr. Katarína Polačková, Vladimír Dubec, Anna Vojtasová, Anna Babulová
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik, Ing.
Žideková

proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. Jonek

Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
doplnenie členov komisie výstavby a životného prostredia, a to nasledovne:
Ing. Jozefa Blažeková, Jaroslav Smieško
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 2
Ing. Žideková, Mgr. Jonek

23. Termíny rozborov
Na rokovaní MZ boli predložené termíny rozborov a doplnení členovia do komisií pre
rozbory hospodárenia.
Po krátkej diskusii predniesol primátor návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Termíny rozborov hospodárenia za rok 2014 v rozpočtových organizáciách mesta a zloženie
komisií na rozbory hospodárenia za rok 2014 nasledovne:
MsKS – 18.3.2015 o 15.00 h
V zložení: primátor mesta, hl. kontrolórka, ved. finančného odd., Mgr. Michal Šupka, Ing.
Zuzana Žideková, Martin Matejka, JUDr. Gelatka
Domov vďaky - 18.3.2015 o 16.00 h
V zložení: primátor, hl. kontrolórka, ved. finančného odd., Mgr. Peter Hanus, Ing. Zuzana
Žideková, Martin Matejka
Základná škola – 19.3.2015 o 15.00 h
V zložení: primátor, hl. kontrolórka, ved. finančného odd., Ing. Gustáv Mucha, Ing. Peter
Pekara, Gabriel Špánik, Ing. Zuzana Žideková
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ZUŠ – 19.3.2015 o 16.00 h
V zložení: primátor, hl. kontrolórka, ved. finančného odd., MVDr. Katarína Polačková, Mgr.
Róbert Augustín, Ing. Zuzana Žideková
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

24. Termíny zasadnutí MZ
Na rokovaní MR boli navrhnuté nasledovné termíny riadnych zasadnutí MZ:
26.2.2015, 21.05.2015, 13.08.2015, 15.10.2015 a 10.12.2015
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
termíny riadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci, a to nasledovne:
26.2.2015, 21.05.2015, 13.08.2015, 15.10.2015 a 10.12.2015
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

25. Určenie poslancov pre občianske obrady
Vzhľadom k novému volebnému obdobiu Mestského zastupiteľstva v Rajci je potrebné
schváliť poslancov, ktorí budú vykonávať občianske obrady. Mestská rada navrhla schváliť
Ing. Jána Rybárika a Mgr. Petra Hanusa ako zástupcov pre obrady pred orgánom štátu
a PaedDr. Mariána Paprskára ako zástupcu pre občianske obrady.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
1. zástupcov pre obrady pred orgánom štátu: Ing. Jána Rybárika, Mgr. Petra Hanusa
2. zástupcu pre občianske obrady: PaedDr. Mariána Paprskára.
3. sobášnu miestnosť – obradná sieň Radnice mesta Rajec
4. sobášne dni – piatok, sobota od 13.00 h
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Jonek, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

26. Interpelácie
JUDr. Gelatka sa spýtal, kedy bude v Rajci postavený obchod LIDL.
MVDr. Polačková sa tiež pridala k tejto interpelácii, nakoľko už počula, že pekáreň
Bohdalová vraj končí, je predaná hala Vinuty ako aj synagóga.
Primátor odpovedal, že investor vlastní priemyselnú budovu Vinuty, kde by mal byť zriadený
obchod, kde na prízemí by mal byť obchod a služby a na poschodí by mali byť vybudované
byty, ktoré budú ponúknuté mestu na odkúpenie podobne, ako bola aj Medika. Investor, keďže
je k obchodom a službám potrebné riešiť parkovanie, tak odkúpil od p. Bohdala budovu, kde
bude riešiť parkovanie. Predpokladá sa, že bude podaná žiadosť na odkúpenie „sýpky“ (bývalá
synagóga), tiež sa počíta s tým, že bude vystavaný nový polyfunkčný objekt.
Ing. Žideková sa spýtala, či synagóga nie je historická budova.
Primátor odpovedal, že je to už len sýpka, nie synagóga a táto budova nie je historická a je
mimo pamiatkovej zóny. Zároveň je vo vlastníctve mesta, takže ak investor požiada o jej
odkúpenie, bude to predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.
JUDr. Gelatka sa spýtal, kto je investorom.
Primátor odpovedal, že investora zastupuje Ing. Krnáč. Spoločnosť, ktorú zastupuje, má vo
vlastníctve viacero spoločností. Zatiaľ tu nie je oficiálna požiadavka, zatiaľ sa pripravujú len
podklady (rozdelenie plochy, aby bol návrh čo najefektívnejší).
Ing. Žideková uviedla, že takéto obchody sa nestavajú do stredu mesta, ale mali by byť
postavené na okraji.
P. Matejka požiadal o informáciu, či je presne stanovené, kde bude vybudované
workautové ihrisko.
Primátor odpovedal, že na mesto bola doručená žiadosť, že obyvatelia sídliska Sever chcú, aby
to bolo vybudované nie priamo pod oknami panelákov. P. Matejka dodal, že občania chcú, aby
to bolo skôr bližšie ku škole a nie ku bytovke. Primátor odpovedal, že táto požiadavka bude
tlmočená a riešená s riaditeľom ZŠ.
P. Pekara sa spýtal, či je pravda, že v niektorých bytoch v novej bytovke sa nachádzajú
nejakí psi.
Primátor odpovedal, že preverovaním bolo zistené, že psa mala v byte p. Hulínová. Okamžite
bola upozornená, že ak psa nedá z bytu preč, tak mesto s ňou ukončí nájom. Zákaz psa v byte
majú nájomcovia zakomponovaný aj v nájomnej zmluve.
MVDr. Polačková sa spýtala na program MASKA, konkrétne či nie je vhodné zmenšiť
počet dedín, ktoré v tomto programe sú. Podľa nej je potom väčšia šanca na získanie
finančného príspevku pre mesto.
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Primátor odpovedal, že na tieto finančné prostriedky nie je právny nárok, MASKA sa o ne
bude uchádzať. Záleží od ministerstva, ako rozhodne. Takže dohadovať sa teraz, koľko vyjde
na jednu obec, je predčasné, lebo mesto vôbec nevie, či získa financie.
Ing. Jasenovec doplnil informácie primátora.
Ing. Žideková požiadala o opravu elektrickej prípojky na ul. Pri Rajčanke, nakoľko sú
tam časé výpadky elektrickej energie. Dňa 22.12. 2014 a 31.1. 2015, keď bol dlhodobejší
výpadok elektriky, tak pre občanov tejto ulice, ktorí kúria drevom a majú čerpadlo, majú
problém pri dlhodobom výpadku elektrickej energie.
Primátor odpovedal, že mesto môže preveriť situáciu so SSE-Distribúcia, môže požiadať
o rokovanie. Zároveň dodal, že v dňoch, ktoré uviedla Ing. Žideková, mali problém takmer
všetci obyvatelia mesta. Pri jednej z príčin vandali vypustili z trafáka olej, ktorý ukradli
a trafák bez oleja nemohol fungovať (jednalo sa o trafák pri záhradkách). A kým SSE
lokalizovala poruchu, tak bol Rajec cca 5 hodín bez elektriky. Takže možno to nie ani
spôsobené poruchou prípojky v zemi a taktiež poruchou trafostanice, ale príčina môže byť
úplne inde.
Ing. Žideková informovala, že obslužná cesta od ul. Haškovej po pumpu je celá
rozbitá, sú tam vyrezané brezy a vyvezený piesok. Požiadala o nápravu.
Primátor odpovedal, že toto spôsobil jeden stavebník, ktorého mesto vyzve na nápravu.
Ing. Žideková požiadala o dokreslenie parkovacích pásov na ul. Fullovej, aby boli
vyznačené parkovacie miesta.
Primátor odpovedal, že predseda spoločenstva nesúhlasil s vyznačením parkovacích miest. Čo
sa týka vodorovného dopravného značenia, toto sa každoročne obnovuje na jar.
Ing. Žideková tlmočila požiadavku obyvateľov ul. Pri Rajčanke, ktorí sa sťažujú na
poruchový rozhlas.
Primátor odpovedal, že túto situáciu preverí.
Ing. Žideková sa spýtala, či sa nedajú riešiť autá, ktoré stoja pri chodníku na križovatke
– od Kostolnej smerom na Žilinu.
Ing. Jasenovec odpovedal, že o tomto už rokoval s dopravným inšpektorátom. Ich odpoveď
bola taká, že spomínaní obyvatelia odstavením auta v danom pruhu žiaden zákon neporušujú.
JUDr. Gelatka navrhol osadenie značky Zákaz státia.
Primátor odpovedal, že toto by bol problém, nakoľko sa jedná o štátnu cestu.
JUDr. Gelatka informoval o tom, že nedávno na jednej ulici bolo odstavené krížom cez
chodník, prechádzala tadiaľ hliadka MsP, ktorá si to vôbec nevšímala.
Ing. Jasenovec požiadal, aby ho v takýchto prípadoch poslanci kontaktovali.
Ing. Žideková požiadala, či by sa nemohli oznamovať v mestskom rozhlase aj úmrtia.
Primátor odpovedal, že pokiaľ si pozostalí o to požiadajú, tak to bude oznámené. Zvykom
v Rajci býva vyvesenie parte.
Ing. Žideková uviedla, že za stavebné povolenie do určitej rozlohy (25 m2) sa platí
poplatok 25 €, ale keď už má stavba 26 m2, platí sa 50,- €. Požiadala, či by sa tieto poplatky po
prekročení 25 m2 nemohli platiť po eure nahor.
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Primátor odpovedal, že tieto poplatky sú dané zákonom, nezáleží to od mesta. Je to dané
zrejme tým, že stavba do 25 m2 nepotrebuje stavebné povolenie, ale nad 25 m2 už toto
povolenie potrebuje.
P. Koledová Žideková sa spýtala, či mesto neuvažovalo mesto o vybudovaní nejakých
garáží.
Primátor odpovedal, že dnes si málokto z občanov chce dávať auto do garáže, na mesto neboli
doručené žiadosti.
Ing. Žideková sa spýtala, kedy spustí prevádzku nová mliekareň, ktorá by mala byť v
meste.
Primátor informoval, že sa jedná o spracovanie mlieka na mliečne výrobky, nie mliekareň.
Majitelia prevádzky boli s mestom prerokovať stavebné úpravy, asi v marci donesú stavebné
výkresy, je predpoklad, že po prvom polroku tohto roku sa začnú sťahovať. Dnes majú
prevádzku v Bánovej. Pokiaľ budú mať všetky potrebné povolenia, tak začnú s prestavbou
a následne s prevádzkou. Výhľadne do 2 rokov by chceli zamestnať cca 50 ľudí.
Ing. Žideková sa ďalej spýtala, či sa budú vyberať ľudia do zamestnania už v tejto prípravnej
fáze.
Primátor odpovedal, že mesto nemá takúto informáciu.
Mgr. Hanus požiadal o upevnenie prístrešku nad autobusovú zastávku na ul. Nádražnej.
Bc. Bc. Tomčíková odpovedala, že pokiaľ budú v rozpočte mesta finančné prostriedky,
prístrešok sa môže vybudovať.
Mgr. Hanus požiadal o opravu lavičky cez Čerňanku, nakoľko nedávno táto lávka bola
vandalmi rozbitá.
Primátor spolu s Bc. Tomčíkovou prisľúbil preveriť túto situáciu, najskôr je však potrebné
rokovať s Povodím Váhu.
Mgr. Augustín požiadal, či by nemohli niektoré autobusy, ktoré idú z hlavnej stanice
len na ul. Nádražnú, mať zastávku aj na ul. Kostolnej.
Ing. Jasenovec odpovedal, že ku každému grafikonu sa musí vyjadrovať SAD, ale v minulosti
podobným návrhom neboli naklonení.
Primátor navrhol, aby Mgr. Augustín oslovil rodičov detí, nech na mesto podajú žiadosť,
o ktorú linku ide a koľkí s tou linkou chodia a mesto môže na základe tejto žiadosti vyvolať
rokovanie so SAD.
Mgr. Augustín sa spýtal, či majú na parkovacie karty nárok len občania mesta Rajec,
ale ak vlastnia firemné auto, tak na toto auto parkovaciu kartičku nedostanú.
Ing. Jasenovec odpovedal, že nárok majú len občania mesta, ale firemným autám dáva MsP
povolenie za cenu 70,- €/rok. Ale musí tam byť podmienka, že v technickom preukaze je
zapísaná právnická osoba.
Primátor uviedol, že finančná komisia môže dať podnet na zmenu predpisu, ktorý je
momentálne v platnosti a ktorý sa týka vydávania parkovacích povolení.
P. Matejka požiadal o vyznačenie troch parkovacích miest na námestí, ktoré by boli
v tesnej blízkosti COOP Jednota a určiť čas parkovania len na 10 minút.
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Ing. Žideková požiadala, aby sa sneh na ul. Haškovej odhŕňal nie na chodník, ale na druhú
stranu, kde chodník nie je. Boli sťažnosti občanov tejto ulice.
Ing. Žideková sa ďalej spýtala, kto udržiava autobusové zastávky, keď je tam ľad.
Primátor odpovedal, že SAD túto údržbu nerobí, ale zabezpečí ju mesto.
Vzhľadom k tomu, že rokovanie dosiahlo 22. hodinu, je potrebné v zmysle rokovacieho
poriadku rozhodnúť, či toto rokovanie bude pokračovať aj po 22.00 h.. Primátor dal hlasovať
o návrhu pokračovať v rokovaní aj po 22. hodine.
Všetci poslanci boli za ďalšie pokračovanie tohto zasadnutia.
27. Diskusia
Primátor v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení informoval
poslancov MZ o skutočnosti, že dňom 16.decembra 2014 bol poverený funkciou zástupca
primátora mesta Mgr. Peter Hanus.
V zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení primátor vydáva organizačný
poriadok a taktiež informuje poslancov o zmenách v organizačnom poriadku. Preto informoval
o novom vytvorenom pracovnom mieste na oddelení finančnom. Organizačná štruktúra,
organizačný poriadok aj s náplňami bude predmetom ďalšieho rokovania MZ.
Ing. Jasenovec informoval poslancov o službe SMS info.
28. Rôzne
a) Odmena hl. kontrolórke za obdobie 06/2014 – 12/2014
V zmysle § 18c ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení môže
mestské zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu za obdobie 6/2014 –
12/2014 až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra za mesiace 6/2014 –
12/2014.
Primátor navrhol 20%. Nakoľko nikto z poslancov nepredložil protinávrh, primátor predniesol
návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke mesta Ing. Bibiane Sekáčovej za obdobie 06/2014 – 12/2014 vo
výške 20 % z mesačného platu hlavného kontrolóra vyplateného v období 06/2014 – 12/2014.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
proti: 1
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mgr. Jonek
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, p. Špánik

zdržal sa: 1
Mgr. Augustín
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b) Odmena p. Anne Tordovej, poverenej riadením MsKS za obdobie 06/2014 –
12/2014
V zmysle Poriadku odmeňovania MsKS môže byť p. Anne Tordovej, poverenej vedením
MsKS schválená odmena za mesiace 6/2014 – 12/2014 do výšky 25% zo súčtu platov
vyplatených v mesiacoch 06/2014 – 12/2014.
Primátor navrhol 15%. Nakoľko nikto z poslancov nepredložil protinávrh, primátor predniesol
návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
odmenu p. Anne Tordovej, poverenej vedením MsKS za obdobie 6/2014 – 12/2014 vo výške
15% zo súčtu platov vyplatených v období 6/2014 – 12/2014.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
proti: 1
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mgr. Jonek
Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr.
Gelatka, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, Mgr. Augustín, p.
Špánik

zdržal sa: 0

Týmto bodom bol vyčerpaný program mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Primátor poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 22.40 h ukončil.

Ing. Ján R y b á r i k, v.r.
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: Ing. Peter Pekara
Ing. Gustáv Mucha
Zapisovateľka: Alena Uríková
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