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Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci  

konaného dňa 21. mája 2015 

 
Uznesenie č. 38/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
1. Prehľad plnenia uznesení č. 3/2015 – 37/2015, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 

26.02.2015 
2. Prehľad plnenia uznesení, ktoré neboli splnené do 26.02.2015 
II. ruší 

uznesenia č. 79/2014 
III. odporúča 

hl. kontrolórovi vyhodnocovať uznesenie č. 40/2014 z 24.apríla 2014 raz ročne. V prípade 
zmien priebežne. 
 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, MVDr. Polačková, 
Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 
Žideková, Mgr. Augustín, 

Ing. Pekara, JUDr. Gelatka 

  

 
Uznesenie č. 39/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
informáciu primátora o optimalizácii materských škôl v meste Rajec 

II. odporúča 
vedeniu mesta pokračovať v zámere tak, ako bol predložený na mestskom zastupiteľstve. 
 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 2 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, MVDr. Polačková, 
Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 
Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 

Gelatka, p. Špánik 

  Mgr. Augustín, Mgr. Jonek 

 
Uznesenie č. 40/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
a) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 8/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu ZUŠ 
b) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 9/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu Mesta Rajec 

c) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 10/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 
a programového rozpočtu Domova vďaky 

d) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 11/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 
a programového rozpočtu MsKS 
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e) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 12/2015 vo výdavkovej časti rozpočtu a programového 
rozpočtu Mesta Rajec 

f) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 13/2015 vo výdavkovej časti rozpočtu a programového 

rozpočtu Mesta Rajec 
g) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 14/2015 vo výdavkovej časti rozpočtu a programového 

rozpočtu ZŠ. 
 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, MVDr. Polačková, 

Mgr. Šupka, p. Koledová 
Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 
Gelatka, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Mgr. Jonek 

  

 
Uznesenie č. 41/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k výsledkom hospodárenia rozpočtových organizácií 

Mesta Rajec za rok 2014 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
výsledok hospodárenia ZŠ za rok 2014 vo výške 15,67 € 

II. odporúča 

pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov 
v roku 2015 a sledovať čerpanie v priebehu roka 

 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia v MsKS za rok 2014 vo výške 89,- € 
II. odporúča 

pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov 
v roku 2015 
 

Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia ZUŠ za rok 2014 vo výške 17 025,63 € 
II. odporúča 

pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov 

v roku 2015 a sledovať čerpanie v priebehu roka. 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 
Pekara, Ing. Žideková, Ing. 

Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, 
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek 
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Uznesenie č. 42/2015 

Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

1. Správu nezávislého audítora pre vedenie rozpočtovej organizácie Domov vďaky 
a zriaďovateľa Mesto Rajec za rok 2014 

2. Dodatok správy audítora o overení súladu individuálnej výročnej správy s účtovnou 
závierkou 

3. výsledok hospodárenia v DV za rok 2014 vo výške 3 399,43 € 

II. odporúča 
pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov 

v roku 2015 a sledovať čerpanie v priebehu roka. 
 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 
MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová 
Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 
Gelatka, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Mgr. Jonek 

 p. Matejka 

 
Uznesenie č. 43/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
1. Správu UIK 
2. Správu o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec za rok 2014 

3. Poznámky k 31.12.2014 
4. Správu nezávislého audítora z overenej ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta 

za rok 2014 
5. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 2014 
6. výsledok hospodárenia Mesta Rajec za rok 2014 

 
II. schvaľuje 

Záverečný účet Mesta Rajec a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, 
Mgr. Šupka, p. Koledová 
Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 
Gelatka, p. Špánik, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek 

  

 
Uznesenie č. 44/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky pre šk.rok 2014/2015 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na 
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čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Rajec. 
 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, 
Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 
Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 
Gelatka, p. Špánik, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek 

  

 
Uznesenie č. 45/2015 

Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 
Mesta Rajec na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 9/2015 

II. schvaľuje 

návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 
9/2015. 

 

  Rozpočet Mesta Rajec na rok 2015 - rozpočtové opatrenie č. 9/2015 

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia Schválený Schválené Návrh Návrh 

  Rozpočet  na 
rok 2015 v 

EUR 

Rozpočtové 
opatrenie 

č.8/2015 a ozn. 
č.14 

Zmena v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie č. 

9/2015 
  

Bežné príjmy spolu: 3 778 607 4 040 205 30 904 4 071 109 

Bežné výdavky spolu: 3 670 931 3 845 660 87 546 3 933 206 

Schodok/prebytok         

bežného rozpočtu: 107 676 194 545 -56 642 137 903 

Kapitálové príjmy spolu: 134 343 1 300 603 0 1 300 603 

Kapitálové výdavky spolu:  96 900 3 683 695 22 800 3 706 495 

Schodok/prebytok         

kapitálového rozpočtu: 37 443 -2 383 092 -22 800 -2 405 892 

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 3 912 950 5 340 808 30 904 5 371 712 

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 3 767 831 7 529 355 110 346 7 639 701 

Schodok/prebytok 145 119 -2 188 547 -79 442 -2 267 989 

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

Príjmy 139 833 2 483 419 79 000 2 562 419 

Výdavky 284 843 294 343 0 294 343 

Schodok/prebytok -145 010 2 189 076 79 000 2 268 076 

Výsledok hospodárenia 109 529 -442 87 
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za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, 
Mgr. Šupka, p. Koledová 
Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 
Gelatka, p. Špánik, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek 

  

 
Uznesenie č. 46/2015 

Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

informáciu o zákone č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách 

 
II. odporúča 

MsÚ vykonať kontrolu VHA po jednotlivých prevádzkach a túto informáciu predložiť na 
rokovanie MZ. 
 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, 
Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 
Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 
Gelatka, p. Špánik, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek 

  

 
Uznesenie č. 47/2015 

Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

protest prokurátora č. Pd 107/15/551-6 vydaný dňa 5.5.2015 na zrušenie VZN č. 63/2005 

o deratizácii a dezinsekcii 
II. ruší 

VZN č. 63/2005 o deratizácii a dezinsekcii z dôvodu platnosti nového zákona č. 355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

III. odporúča 

MsÚ informovať o prijatom uznesení Okresnú prokuratúru v Žiline. 
 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, 

MVDr. Polačková, Mgr. 
Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 
Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 
Gelatka, p. Špánik, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek 
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Uznesenie č. 48/2015 

Mestské zastupiteľstvo 
I. schvaľuje 

návrh VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely 
ako je zásobovanie občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou, o náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 
II. odporúča 

MsÚ informovať o prijatom VZN Okresnú prokuratúru v Žiline. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, 
MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová 
Žideková, p. Pekara, Ing. 
Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 

Gelatka, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 49/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2.polrok 2015. 

II. poveruje 

hlavnú kontrolórku mesta Rajec, Ing. Bibianu Sekáčovú vykonaním kontrol podľa schváleného 
plánu kontrolnej činnosti na 2.ppolrok 2015. 
 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, MVDr. Polačková, 
Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 
Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 

Gelatka, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Mgr. Jonek 

  

 
Uznesenie č. 50/2015 

Mestské zastupiteľstvo 
I. Berie na vedomie 

Správu o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta Rajec za obdobie marec – 
máj 2015. 
 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, MVDr. Polačková, 
Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 
Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 

Gelatka, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Mgr. Jonek 
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Uznesenie č. 51/2015 

Mestské zastupiteľstvo 
na návrh primátora a  v súlade s § 2 ods. 3 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom 

znení 
 I. odvoláva 

dňom 31.5.2015 Ing. Jána Jasenovca, PhD. z funkcie náčelníka Mestskej polície Rajec 
z dôvodu jeho vymenovania do funkcie prednostu Mestského úradu v Rajci 

II. poveruje 

Ing. Jána Jasenovca, PhD. riadením Mestskej polície v Rajci do vymenovania nového 
náčelníka MsP Rajec. 

 
III. odporúča 

primátorovi mesta pripraviť výberové konanie na funkciu náčelník Mestskej polície Rajec  

 
IV. schvaľuje 

V zmysle čl. V ods. 1 Smernice č. 2/2012 o postupe pri realizácii výberových konaní na 
funkciu náčelníka Mestskej polície v Rajci výberovú komisiu v zložení: Gabriel Špánik, Mgr. 
Peter Hanus, Mgr. Michal Šupka, Ing. Peter Pekara, Ing. Gustáv Mucha, JUDr. Bohuslav 

Gelatka, Ján Pekara, MVDr. Katarína Polačková. 
 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, 
Mgr. Šupka, p. Koledová 
Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 
Gelatka, p. Špánik, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek 

  

 
Uznesenie č. 52/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 
uznesenie č. 114/2014 z 13.11.2014, ktorým sa  uložilo MsÚ vyrúbiť poplatok  za užívanie 

pozemku zastavaného garážou KNC parcelou č. 1390/2 za cenu 0,61 eura/m2/rok, z dôvodu, že 
pozemok pod garážou je predmetom odpredaja. 
 

II. schvaľuje 
prevod pozemkov: 

- pod bytovým domom s.č. 327 KNC parcela č. 1390/1 – zastavaná plocha o výmere 
234 m2 v podiele 249/1000 za cenu 6,00 €/m2, čo prestavuje kúpnu cenu 349,596 €, 
parcela je evidovaná na LV č. 2300 vo vlastníctve Mesta Rajec, 

- dvorom KNC parcela č. 1390/8  - zastavaná plocha o výmere 572 m2 v podiele 
249/1000 za cenu 3,00 €/m2 , čo prestavuje kúpnu cenu 427,284 €, parcela je  

evidovaná na LV č. 2300 vo vlastníctve Mesta Rajec, 
- pozemku pod stavbou garáže KNC parcela č. 1390/2 – zastavaná plocha o výmere 

21 m2 v podiele 1/1 za cenu 6,00 €/m2, čo prestavuje kúpnu cenu 126,00 € , parcela 

je evidovaná na LV č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec  
do vlastníctva kupujúceho Ľuboš Kašiak, bytom Rajec Nádražná ..., nar. 

...........v súlade s ustanovením §9a, ods. 8, písm.  e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku 
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obcí  v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný 
tým, že na pozemku KNC parcela č. 1390/1 je postavený bytový dom súp. číslo 327, 
kupujúci je vlastníkom  bytu č. 2 na prízemí  tohto bytového domu na ul. Nádražnej 

v podiele 1/1 a jeho podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je  
249/1000, vlastníctvo bytu je evidované na liste vlastníctva č. 1661. Vlastníctvo k bytu 

nadobudol prevodom na základe Zmluvy o prevode vlastníctva bytu, vklad bol 
povolený dňa 13.4.2015 č. V 1585/2015 od vlastníka Matúša Sviržovského, tým nie je 
splnená podmienka podľa § 18a, ods. 3 zákona 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov a preto je prevod pozemku pod bytovým domom vykonaný 
v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

Dvor bytového domu je identifikovaný parcelou KNC parcela č. 1390/8. Kupujúci má 
v užívaní stavbu garáže, ktorá je postavená na pozemku  KNC parcela č. 1390/2. 
Kupujúci užíva pokojne a nerušene pozemky už viac ako 12 rokov, v užívaní ho 

doteraz nik nerušil. 
III. ukladá  

kupujúcemu zaplatiť kúpnu cenu celkovej výške 902,88 € v nasledovných splátkach: 
- prvú splátku pri podpise zmluvy vo výške 451,44 € 
- druhú splátku do 12 mesiacov od podpisu zmluvy vo výške 451,44 € 

IV. konštatuje, 
 že zámer prevodu je zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta v termíne od 

05.05.2015do dňa konania MZ. 
V. ukladá 

kupujúcemu  zaplatiť poplatky spojené s prevodom nehnuteľností najmä správny poplatok za 

vklad do katastra nehnuteľností. 
 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, 
Mgr. Šupka, p. Koledová 
Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 
Gelatka, p. Špánik, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek 

  

 
Uznesenie č. 53/2015 

Mestské zastupiteľstvo  

I. schvaľuje 
prevod vlastníctva  spoluvlastníckych podielov v pozemkoch, ktoré sú súčasťou spoločnej 

nehnuteľnosti, s ktorou hospodári v súlade so zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových 
spoločenstvách v znení neskorších predpisov Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové 
spoločenstvo so sídlom Sládkovičova 686, 015 01 Rajec, IČO 30232074,  darovacou zmluvou  

z vlastníctva subjektu Domov vďaky, rozpočtová organizácia Mesta Rajec, so sídlom Námestie 
Andreja Škrábika 38/3, 015 01  Rajec, IČO 17066043, DIČ 2020645231, do vlastníctva Mesta 

Rajec, v hodnote 2.573,31 €. Predmetom prevodu sú spoluvlastnícke podiely v pozemkoch, 
ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom 
odbore, na listoch vlastníctva č. 2387, 2550, 2180, 2181, 2207, 2327, 2328, 2385, 2386, 2435, 

2436, 2460 vedených pre katastrálne územie Rajec, na liste vlastníctva č.756 vedenom pre 
katastrálne územie Jasenové a na liste vlastníctva č. 1060 vedenom pre katastrálne územie 

Veľká Čierna.  
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katastrálne územie Rajec : 
v podiele 169/203206 pozemky zapísané na liste vlastníctva číslo 2387 (zápis pod B997):  
parcely registra C evidované na katastrálnej mape 

KN C parcelné číslo 2770/1 o výmere 7793 m2 druh pozemku: lesné pozemky 
KN C parcelné číslo  2771 o výmere   167 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 

 
v podiele 169/203206 pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 2550 (zápis pod B1187):  
parcely registra C evidované na katastrálnej mape 

KN E parcelné číslo 480 o výmere 10312 m2 druh pozemku: orná pôda  
KN E parcelné číslo 481 o výmere   1079 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

KN E parcelné číslo 482 o výmere   5312 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN E parcelné číslo 483 o výmere   6201 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN E parcelné číslo 484 o výmere   6111 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

KN E parcelné číslo 485 o výmere 25173 m2 druh pozemku: orná pôda 
KN E parcelné číslo 486 o výmere   1708 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

KN E parcelné číslo. 487 o výmere    2518 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN E parcelné číslo 488 o výmere    5564 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN E parcelné číslo 489 o výmere 16317 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

KN E parcelné číslo 490 o výmere 81345 m2 druh pozemku: orná pôda 
 

v podiele 169/200000 pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 2180 (zápis pod B874) :  
parcely registra C evidované na katastrálnej mape 
KN C parcelné číslo  2610 o výmere 349 m2 druh pozemku: záhrady 

KN C parcelné číslo 2611/1 o výmere 153 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 
KN C parcelné číslo 2611/2 o výmere 413 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 
KN C parcelné číslo 2612 o výmere 2556 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

KN C parcelné číslo 2613/2 o výmere 7889 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN C parcelné číslo 2614/2 o výmere 3331 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 

KN C parcelné číslo 2615 o výmere 218 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 
KN C parcelné číslo 2616/2 o výmere 282 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 
KN C parcelné číslo 2620/3 o výmere 1140 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 

KN C parcelné číslo 2626/7 o výmere 4623 m2 druh pozemku: orná pôda 
KN C parcelné číslo 2626/8 o výmere 3872 m2 druh pozemku: orná pôda 

KN C parcelné číslo 2628 o výmere 212 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 
KN C parcelné číslo 2629 o výmere 360 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 
KN C parcelné číslo 2630 o výmere   60 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 

KN C parcelné číslo 2631 o výmere 220 m2 druh pozemku: záhrady 
KN C parcelné číslo 2635 o výmere 153 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 

KN C parcelné číslo 2636 o výmere 368 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 
KN C parcelné číslo 2637/3 o výmere 336 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 
KN C parcelné číslo 2637/4 o výmere 229 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 

KN C parcelné číslo 2638 o výmere 20 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 
KN C parcelné číslo 2639/2 o výmere 90 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 

KN C parcelné číslo 2639/4 o výmere 4370 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 
KN C parcelné číslo 2639/5 o výmere 6427 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 
KN C parcelné číslo 2639/6 o výmere 67 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 

KN C parcelné číslo 2639/7 o výmere 1091 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 
KN C parcelné číslo 2640 o výmere 272 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 

KN C parcelné číslo 2714 o výmere 3999 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
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KN C parcelné číslo 2715 o výmere 10560 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN C parcelné číslo 2716 o výmere 916 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 
KN C parcelné číslo. 2717 o výmere 41482 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

KN C parcelné číslo 2719/2 o výmere 133 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN C parcelné číslo 2720/6 o výmere 5860 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

KN C parcelné číslo 2720/7 o výmere 12531 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN C parcelné číslo 2720/8 o výmere 147 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN C parcelné číslo 2725/5 o výmere 3886 m2 druh pozemku: orná pôda 

KN C parcelné číslo 2726/5 o výmere 3972 m2 druh pozemku: ostatné plochy 
KN C parcelné číslo 2739/3 o výmere 1802 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 

parcely registra E evidované na mape určeného operátu 
KN E parcelné číslo.  607/1 o výmere 102864 m2 druh pozemku: orná pôda 
KN E parcelné číslo  1085 o výmere 40553 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

KN E parcelné číslo  2535 o výmere 2633 m2 druh pozemku: orná pôda 
KN E parcelné číslo  3565/1 o výmere 1191 m2 druh pozemku: orná pôda 

KN E parcelné číslo.  3565/2 o výmere 1481 m2 druh pozemku: orná pôda 
KN E parcelné číslo  3566/1 o výmere 3223 m2 druh pozemku: orná pôda 
KN E parcelné číslo  3566/2 o výmere 1125 m2 druh pozemku: orná pôda 

KN E parcelné číslo  3568 o výmere 12617 m2 druh pozemku: orná pôda 
 

v podiele 3211/4800000 pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 2181  (zápis pod B876) :  
parcely registra E evidované na mape určeného operátu 
KN E parcelné číslo  6501 o výmere 61898 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

KN E parcelné číslo  6504 o výmere 56575 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
 
v podiele 169/203206 pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 2207  (zápis pod B1315):  

parcely registra C evidované na katastrálnej mape 
KN C parcelné číslo  2749/4 o výmere 5603 m2 druh pozemku: ostatné plochy 

KN C parcelné číslo  2749/5 o výmere 9609 m2 druh pozemku: ostatné plochy 
KN C parcelné číslo  2749/6 o výmere 17 m2 druh pozemku: ostatné plochy 
KN C parcelné číslo  2749/7 o výmere 893 m2 druh pozemku: ostatné plochy 

KN C parcelné číslo  2749/8 o výmere 76 m2 druh pozemku: ostatné plochy 
KN C parcelné číslo  2749/9 o výmere 32 m2 druh pozemku: ostatné plochy 

KN C parcelné číslo  2749/10 o výmere 36 m2 druh pozemku: lesné pozemky 
KN C parcelné číslo  2749/11 o výmere 47 m2 druh pozemku: lesné pozemky 
KN C parcelné číslo  2750/3 o výmere 5782 m2 druh pozemku: ostatné plochy 

KN C parcelné číslo  2750/4 o výmere 1943 m2 druh pozemku: ostatné plochy 
KN C parcelné číslo  2750/5 o výmere 37 m2 druh pozemku: ostatné plochy 

KN C parcelné číslo  2750/6 o výmere 1 m2 druh pozemku: ostatné plochy 
KN C parcelné číslo  2766/1 o výmere 5230 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 
KN C parcelné číslo  2766/5 o výmere 2842 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 

parcely registra E evidované na mape určeného operátu 
KN E parcelné číslo  1798 o výmere 525589 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

KN E parcelné číslo  1850 o výmere 224148 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN E parcelné číslo  2517 o výmere 428779 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN E parcelné číslo  2537 o výmere 481141 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

KN E parcelné číslo  6486 o výmere 529261 m2 druh pozemku: lesné pozemky 
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v podiele 169/200000 pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 2327 (zápis pod B1137) : 
parcely registra C evidované na katastrálnej mape 
KN C parcelné číslo  1900/2 o výmere 324 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 

KN C parcelné číslo  1900/11 o výmere 131 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 
KN C parcelné číslo  1900/15 o výmere 3048 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 

 
v podiele 169/200000 nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 2328  (zápis pod B1140) :  
stavba súpisné číslo 166 postavená na KN C parcele č. 1900/2 druh stavby : 20 (iná budova) 

          popis stavby : PÍLA+ ŠATŇA 
v podiele 169/203206 pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 2385  (zápis pod B999) :  

parcely registra C evidované na katastrálnej mape 
KN E parcelné číslo 1043 o výmere 596943 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN E parcelné číslo 1046 o výmere 421088 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

           
v podiele 169/203206 pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 2386  (zápis pod B997) :  

parcela registra E evidovaná na mape určeného operátu 
KN E parcelné číslo 2536 o výmere 136965 m2 druh pozemku: lesné pozemky 
 

v podiele 169/200000 pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 2435 (zápis pod B876) :  
parcely registra E evidované na mape určeného operátu 

KN E parcelné číslo  6489 o výmere 40211 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN E parcelné číslo  6491 o výmere 33988 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN E parcelné číslo  6492 o výmere 90636 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

KN E parcelné číslo  6496 o výmere 25896 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN E parcelné číslo  6498 o výmere 21364 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN E parcelné číslo  6499 o výmere 197456 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

KN E parcelné číslo  6503 o výmere 76878 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN E parcelné číslo  6506 o výmere 17749 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

KN E parcelné číslo  6507 o výmere 66988 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN E parcelné číslo  6508 o výmere 56647 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN E parcelné číslo  6509 o výmere 53140 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

KN E parcelné číslo  6511 o výmere 122916 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN E parcelné číslo  6513 o výmere 58086 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

 
v podiele 169/203206 pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 2436 (zápis pod B1287) :  
parcely registra C evidované na katastrálnej mape 

KN C parcelné číslo 2766/4 o výmere 12989 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 
parcely registra E evidované na mape určeného operátu 

KN E parcelné číslo 6487/1 o výmere 11558535 m2 druh pozemku: lesné pozemky 
KN E parcelné číslo 6495 o výmere 23953 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN E parcelné číslo 6497 o výmere 51845 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

KN E parcelné číslo 6500 o výmere 36253 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 
KN E parcelné číslo 6502 o výmere 16185 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty 

KN E parcelné číslo 6514 o výmere 120182 m2 druh pozemku: lesné pozemky 
 
v podiele 169/203206 pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 2460  (zápis pod B1285) :  

parcely registra C evidované na katastrálnej mape 
KN C parcelné číslo 2766/3 o výmere 267 m2 druh pozemku: zast. plochy a nádvoria 

KN C parcelné číslo 2770/2 o výmere 446 m2 druh pozemku: lesné pozemky 
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katastrálne územie Jasenové  
v podiele 169/203206 pozemky zapísané na liste  vlastníctva č.  756 ( zápis pod B 1146) :  
parcely registra C evidovaná na katastrálnej mape 

KN C parcelné číslo  517 o výmere 269478 m2 druh pozemku : lesné pozemky  
 

katastrálne územie Veľká Čierna  
v podiele 10140/12192360 pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 1060  ( zápis pod B 980):  
parcely registra E evidovaná na mape určeného operátu 

KN E parcelné číslo 2517 o výmere 4983 m2 druh pozemku: trvalé trávne porasty  
 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 
Šupka, p. Koledová Žideková, p. 
Pekara, Ing. Žideková, Ing. Pekara, 

JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 54/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
predaj majetku mesta - spoluvlastníckeho podielu 1/3 v pozemku KN C parcele č. 1485 
o výmere 681 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria  ( spoluvlastníckemu podielu 

1/3 zodpovedá výmera pozemku 227 m2) v katastrálnom území Rajec, ktorý je zapísaný 
v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva 
číslo 500 vedenom pre katastrálne územie Rajec, do vlastníctva podielového spoluvlastníka 

tohto pozemku Antona Pekaru, nar. .........., bytom ul. 1. mája ......, Rajec, za  celkovú kúpnu 
cenu 2270,00 Eur (jednotková cena 10,00 €/m2) podľa § 9a, ods. 8, písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prevodom spoluvlastníckeho 
podielu v majetku mesta, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo podľa § 140 
Občianskeho zákonníka 

Kupujúci  je povinný zaplatiť kúpnu cenu v lehote do 3 dní po nadobudnutí  účinnosti kúpnej 
zmluvy. V prípade omeškania kupujúceho s platením kúpnej ceny viac ako 30 dní po lehote 

splatnosti je predávajúce Mesto Rajec oprávnené od kúpnej zmluvy odstúpiť. 
Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností doručí Okresný úrad Žilina, 
katastrálny odbor predávajúci prostredníctvom splnomocnenej osoby v lehote do 5 pracovných 

dní po zaplatení kúpnej ceny v plnom rozsahu. 
Kupujúci je povinný zaplatiť poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva podľa 

vyúčtovania, ktoré mu predloží Mesto Rajec v deň podpisu kúpnej zmluvy, najmä poplatok 
spojený s vkladom do katastra nehnuteľností. 
 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 
Šupka, p. Koledová Žideková, 

p. Pekara, Ing. Žideková, Ing. 
Pekara, JUDr. Gelatka, p. 

Špánik, Mgr. Augustín, Mgr. 
Jonek 
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Uznesenie č. 55/2015 

Mestské zastupiteľstvo:  
I. schvaľuje 

1. prenechanie nebytového priestoru o úžitkovej ploche 80 m2 pozostávajúceho z troch 
miestností s príslušenstvom (vstupná chodba, sociálne zariadenie, kúpeľňa a pivnica)  

nachádzajúci sa v budove s.č. 211 na ul. Hollého v Rajci (šatne na futbalovom ihrisku), 
šatne sú postavené na pozemku KNC parcela č. 1104/68 evidované na LV č. 1500 
vlastníka Mesto Rajec, 

2. prenechanie časti pozemku KNC parcela č. 1104/1 – ostatná plocha o úžitkovej výmere 
152 m2, na ktorej je postavený prístrešok patriaci k nebytovému priestoru, pozemok je 

evidovaný na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec 
- do nájmu žiadateľovi : Jozef Imrišek ml., miesto podnikania Jasenové 110, 013 19 

Jasenové, IČO: 40742261, živnostník,  zapísaný v živnostenskom registri Okresného 

úradu Žilina, reg. č. 511-28802 
- za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti: prevádzkovania predaja nápojov a 

občerstvenia na priamu konzumáciu a na organizovanie kultúrnych , spoločenských 
a športových podujatí  v prevádzke „ Bistro Dvanástka“ 

- cenu nájmu: 200,- € mesačne počas mesiacov apríl, máj, jún, júl, august, september, 

október 
- 100,- € mesačne v mesiacoch november, december, január, február, marec a 

vykurovanie priestorov na futbalovom ihrisku v Rajci. 
- Cena nájmu za pozemok pod letnou terasou v mesiacoch máj, jún, júl, august, 

september v sume 100,- €/mesiac. 

- na dobu: neurčitú, výpovedná doba 3 mesiace 
- v zmysle§ 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa,   ktorý je daný tým, že 

uvedené priestory užívala titulom nájmu Ing. Andrea Mazáková na účel vykonávania 
podnikateľskej prevádzkovanie predaja nápojov a občerstvenia na priamu konzumáciu 

a na organizovanie  kultúrnych, spoločenských  a športových podujatí, ktorá Mestu 
Rajec  oznámila, že svoju činnosť končí a má záujem ukončiť platnosť nájomnej 
zmluvy s tým, že všetko zariadenie a vybavenie prevádzky „Bistro Dvanástka“  v areáli 

futbalového štadióna prevádza na záujemcu Jozefa Imrišku ml., ktorý má záujem 
pokračovať v prevádzkovaní pohostinského zariadenia. Jozef Imrišek ml. predložil 

Mestu Rajec žiadosť o prenechanie priestorov, ktoré patria do majetku mesta a ktoré 
užívala pani Mazáková, do nájmu za účelom pokračovania v činnosti, ktorú 
prevádzkovala pani Mazáková, čím je daný dôvod hodný osobitného zreteľa na 

prenechanie nebytových priestorov do nájmu  záujemcovi Jozefovi Imriškovi ml. 
Osobitný zreteľ je daný zámerom záujemcu využiť  nehnuteľnosti v majetku mesta na 

ten istý účel, ako slúžili doposiaľ, pričom nie je daný žiadny iný predpoklad ich 
využitia pre potreby mesta a doterajší spôsob prevádzky bol vyhovujúci a účelný. 
 

II. konštatuje,  
že zámer prenechania nebytového priestoru a časti pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej 

tabuli mesta a webovej stránke mesta od 07.05.2015 do konania MZ. 
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za: 10 proti: 2 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, 
Mgr. Šupka, p. Koledová 
Žideková, p. Pekara, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. 
Augustín 

JUDr. Gelatka, Ing. Žideková Mgr. Jonek 

 

Uznesenie č. 56/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
zámer investora MATEA, s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 
36 389 668 rekonštruovať výrobnú halu s.č. 151, postavenej na parcele č. 85 k.ú. Rajec, na 

polyfunkčný objekt, v ktorom budú obchod, služby a nájomné byty v zmysle štúdie. 
 

II. schvaľuje 
predložený stavebný zámer spoločnosti MATEA, s.r.o., Žilina. 
 

za: 11 proti: 1 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. 
Koledová Žideková, p. 

Pekara, Ing. Pekara, JUDr. 
Gelatka, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Mgr. Jonek 

Ing. Žideková MVDr. Polačková 

 

Uznesenie č. 57/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
prenechanie domu s.č. 606 na ul. Štúrovej v Rajci, postaveného na pozemku parcela č. 96 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 326 m2,  pozemku KNC parcela č. 97/1 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 124 m2 evidované na liste vlastníctva č. 1500 vlastníka Mesto 
Rajec do nájmu 

- žiadateľovi: MATEA, s.r.o. Vojtecha Tvrdého  793/21, 010 01  Žilina, IČO:   
36389668, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro,  
vložka číslo 11986/L 

- za účelom: realizáciou technickej infraštruktúry z dôvodu  realizácie  zámeru  
prestavby susediacej výrobnej haly s.č. 151, postavenej na pozemku KNC parc. č. 

85 na polyfunkčný objekt (nájomné byty a obchodné priestory) podľa predloženej 
projektovej dokumentácie.  

- cenu nájmu: dom s.č. 606 za cenu100,- €/rok, za  pozemok parc. č. 96 a pozemok 

parc. č. 97/1 cena 0,50 €/m2/rok. 
- na dobu určitú 40 rokov 

v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadateľ je výlučným 
vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Rajec, stavby súp. č. 151 (výrobná hala) 

a touto stavbou zastavaného pozemku KNC parcely číslo 85 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1592 m2, stavby bez súpisného čísla (hospodárska budova) a touto stavbou 

zastavaného pozemku KNC parc. č. 98 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 445m2 
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a pozemku KNC parc. č. 97/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2, zapísaných 
v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore na liste vlastníctva 
číslo 4042, z dôvodu predloženia  zámeru  prestavby výrobnej haly postavenej na pozemku 

KNC parc. č. 85 na polyfunkčný objekt (nájomné byty a obchodné priestory) podľa 
predloženej projektovej dokumentácie a keďže nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tohto 

zámeru bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami určenými na prestavbu, nájomca v súvislosti 
s predloženým zámerom požiadal o dlhodobý nájom uvedeného majetku mesta  z dôvodu 
riešenia infraštruktúry súvisiacej s plánovanou prestavbou. Osobitný zreteľ je daný 

plánovaným zámerom záujemcu, v súvislosti s ktorým využije aj nehnuteľnosti v majetku 
mesta, ktoré sú zanedbané, neudržiavané, neužívajú sa viac ako 30 rokov a nie je daný žiadny 

predpoklad ich využitia pre potreby mesta. Nakoľko sa jedná o plánovanú prestavbu výrobnej 
haly, ktorá je  účelom svojho využitia nevhodným prvkom centra mesta, osobitný zreteľ je 
daný aj tým, že plánovaná prestavba prispeje k novej estetickej hodnote a lepšiemu funkčnému 

využitiu centra mesta Rajec 
 

II. konštatuje,  
že zámer prenechania majetku mesta do nájmu je  zverejnený na úradnej tabuli  mesta 
a webovej stránke mesta od 07.05.2015 do konania MZ. 

 

za: 11 proti: 2 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, MVDr. Polačková, 

Mgr. Šupka, p. Koledová 
Žideková, p. Pekara, Ing. 
Pekara, p. Špánik, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek 

Ing. Žideková, JUDr. Gelatka  

 
Uznesenie č. 58/2015 

Mestské zastupiteľstvo 
I. schvaľuje 

poskytnutie zámkovej dlažby o výmere cca 50 m2 pre p. Antona Blunára, trvale bytom Rajec, 

Bystrická 1150/70 v zmysle jeho žiadosti. 
 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, 
Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. 
Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 
Gelatka, p. Špánik, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek 

  

 
Uznesenie č. 59/2015 

Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

informáciu primátora mesta ohľadom vydania Rozhodnutia ministerstva školstva o zaradení 

Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva do siete škôl. 
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za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, 
Mgr. Šupka, p. Koledová 
Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 
Gelatka, p. Špánik, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek 

  

 
Uznesenie č. 60/2015 

Mestské zastupiteľstvo 
I. odvoláva 

z rady školy pri MŠ ul. Mudrochova v Rajci Ing. Jozefu Blažekovú z dôvodu zániku mandátu 

poslanca MZ 
II. deleguje 

za člena do Rady školy pri MŠ ul. Mudrochova v Rajci p. Janu Koledovú Židekovú. 
 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, MVDr. Polačková, 

Mgr. Šupka, p. Koledová 
Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 
Gelatka, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 61/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
Správu predsedu Komisie verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v Rajci, ktorá 
konštatovala, že poslanci Mestského zastupiteľstva v Rajci a primátor mesta, Ing. Ján Rybárik 

si riadne splnili povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení – podanie 
Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2014 a doloženie 

potvrdenia o úhrne príjmov za rok 2014 v zákonom stanovenom termíne. 
 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, 
Mgr. Šupka, p. Koledová 
Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 
Gelatka, p. Špánik, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek 

  

  
Uznesenie č. 62/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
Informáciu o porovnaní spôsobov financovania kúpy automobilu. 
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za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, 
Mgr. Šupka, p. Koledová 
Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 
Gelatka, p. Špánik, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek 

  

 
Uznesenie č. 63/2015 

Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 

informáciu primátora ohľadom programového obdobia o možnostiach financovania zo ŽP 

a EROP. 
 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, 
Mgr. Šupka, p. Koledová 
Žideková, p. Pekara, Ing. 

Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 
Gelatka, p. Špánik, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 64/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2. OP KaHR na realizáciu projektu 

„Obnova verejného osvetlenia v meste Rajec“, ktorý je realizovaný Mestom Rajec 
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu voo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 
Mucha, MVDr. Polačková, 

Mgr. Šupka, p. Koledová 
Žideková, p. Pekara, Ing. 
Žideková, Ing. Pekara, JUDr. 

Gelatka, p. Špánik, Mgr. 
Augustín, Mgr. Jonek 

  

 

 
 

 

 
Ing. Ján   R y b á r i k 

     primátor mesta 


