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Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 13.8.2015 

 

Uznesenie č. 65/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení č. 38/2015 – 64/2015, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 

21.05.2015 

2. Prehľad plnenia uznesení, ktoré neboli splnené do 21.05.2015. 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, 

Ing. Žideková, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, MVDr. Polačková 

  

Uznesenie č. 66/2015 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 15/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu ZŠ 

b) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 16/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu ZŠ 

c) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 17/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu MsKS 

d) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 18/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu ZUŠ 

e) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 19/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu ZUŠ 

f) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 20/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu ZUŠ 

g) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 21/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu Domov vďaky 

h) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 22/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu MsKS 

i) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 23/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu Mesta Rajec. 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

MVDr. Polačková, Mgr. Jonek 

  

Uznesenie č. 67/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
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1. odborné stanovisko hl. kontrolóra mesta k Monitorovacej správe o plnení 

programového rozpočtu a výsledky hospodárenia za I. polrok 2015 

2. hospodárenie Mesta Rajec za I. polrok 2015, ktoré bolo podľa členenia finančného 

rozpočtu nasledovné: 

- príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 2 075 767,39 €, pri plnení na 

50,84% k upravenému rozpočtu 4 083 284,- € a výdavky bežného rozpočtu boli čerpané 

vo výške 1 657 570,57 € pri plnení na 42,05% k upravenému rozpočtu 3 941 881,- € 

s výsledkom hospodárenia +418 196,82 €. 

- príjmy kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 1 235 553,60 € pri plnení na 

94,82% k upravenému rozpočtu 1 303 080,- € a výdavky kapitálového rozpočtu boli 

čerpané vo výške 3 543 380,74 € pri plnení na 95,45% k upravenému rozpočtu 

3 712 472,- € s výsledkom hospodárenia -2 307 827,14 € 

- príjmové finančné operácie boli realizované v čiastke 2 384 024,29 € na 93,04% 

k upravenému rozpočtu 2 562 419,- €, výdavkové finančné operácie vo  výške 

96 764,84 € pri plnení na 32,87% k upravenému rozpočtu 294 343,- €. 

 

II. schvaľuje 

Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec k 30.6.2015. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

MVDr. Polačková, Mgr. Jonek 

  

Uznesenie č. 68/2015 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre 

školský rok 2015/2016 a o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec. 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

MVDr. Polačková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka 

  

Uznesenie č. 69/2015 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

návrh na vyradenie majetku Mesta Rajec v správe ZŠ ŠJ, Lipová 2, Rajec 

II. schvaľuje 

vyradenie a zlikvidovanie hmotného majetku – univerzálny stroj RE22, nadobudnutý v roku 

1995 v obstarávacej cene 1420,35 € z dôvodu úplného opotrebenia. 
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za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

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

Špánik, MVDr. Polačková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka 

  

Uznesenie č. 70/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

protest prokurátora č. Pd 158/15/5511-6. 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

MVDr. Polačková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 71/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 

VZN č. 1/2009 – Požiarny poriadok mesta Rajec a jeho Dodatok č. 1 zo dňa 28.2.2013. 

II. odporúča 

MsÚ vypracovať internú požiarno-poplachovú smernicu mesta Rajec. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

MVDr. Polačková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 72/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 

uznesenie č. 104/95, ktorým bolo schválené odpredať  časť  pozemkov v záhradkárskej osade 

Tŕstie parcely č. 2124/29 – 2124/33 v zmysle vypracovaného geometrického plánu v cene 10,- 

Sk/m
2  

z dôvodu, že odpredaj častí pozemkov na základe GP  č. 30579864-80/1995 z okt. 1995 

vyhotoveného Štefanom Šálekom bol uskutočnený,  odpredávaným parcelám boli pridelené 

nové parcelné čísla, zostávajúce časti parciel 2124/29-2124/33 zostali v prenájme. 
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za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

MVDr. Polačková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 73/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje   

prevod pozemku odpredajom KNC parcely č. 2124/30 – orná pôda o výmere 201 m
2
, ktorá 

vznikla odčlenením od  KNE parcely č. 3609/2 evidovanej na LV č. 3333 vo vlastníctve Mesta 

Rajec na základe geometrického plánu č. 305798964-37/2015 zo dňa 02.04.2015 

vyhotoveného  Štefanom Šálekom, overeného Okresným úradom Žilina dňa 17.04.2015 pod č. 

610/2015  v celosti do vlastníctva kupujúcej Vanáková Marcela, rod. Bohdalová, nar. 

..............., bytom .........  Rajec za cenu 15,- €/m
2
 v súlade s ustanovením §9a, ods. 8, písm.  e/ 

zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného 

zreteľa, ktorý je daný tým, že pozemok KNC parcela č. 2124/30 je súčasťou jedného pozemku 

užívaného ako záhrada, ktorý tesne nadväzuje na susedný pozemok KNC parcelu č. 2124/284 – 

orná pôda o výmere 315 m
2
  vo vlastníctve žiadateľky, pozemok nadobudla kúpou v roku 1995 

a  stavby záhradnej chatky s.č. 5267 postavenej na pozemku KNC parcela č. 2124/344, 

evidované na LV č. 1849. Všetky pozemky sú súčasťou záhradkárskej osady  Rajec - Tŕstie II.  

Pozemok, ktorý je predmetom odpredaja  užíva žiadateľka na základe nájomnej zmluvy ZML 

2008/95 zo  dňa 9.5.2008. Pozemok je žiadateľkou  užívaný   pokojne a nerušene už niekoľko 

rokov, o odpredaj doteraz nik iný neprejavil záujem. 

 

II. ukladá 

kupujúcej zaplatiť celkovú kúpnu cenu celkovej výške 3.015,- € 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 a webovej stránke mesta v termíne od 

27.07.2015do dňa konania MZ. 

 

IV. ukladá 

kupujúcej  zaplatiť poplatky spojené s prevodom nehnuteľností najmä správny poplatok za 

vklad do katastra nehnuteľností. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, 

Ing. Žideková, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, MVDr. Polačková, 

Mgr. Jonek, JUDr. Gelatka 
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Uznesenie č. 74/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prevod pozemku odpredajom KNC parcely č. 2124/31 – orná pôda o výmere 338 m
2
, ktorá 

vznikla odčlenením od  KNE parcely č. 3609/2 evidovanej na LV č. 3333 vo vlastníctve Mesta 

Rajec na základe geometrického plánu č. 305798964-37/2015 zo dňa 02.04.2015 

vyhotoveného  Štefanom Šálekom, overeného Okresným úradom Žilina dňa 17.04.2015 pod č. 

610/2015 do vlastníctva kupujúcich Kučerík Anton, nar. ............ a manželka Alena 

Kučeríková, rod. ..............., nar. ................, obidvaja bytom ..........  Rajec za cenu 15,- €/m
2 

v súlade s ustanovením §9a, ods. 8, písm.  e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení 

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

parcela č. 2124/31 je súčasťou jedného pozemku užívaného ako záhrada, ktorý tesne nadväzuje 

na susedný pozemok parcelu č. 2124/283 – orná pôda o výmere 320 m
2
  vo vlastníctve 

žiadateľov,  pozemok nadobudli kúpou v roku 1995 a stavby záhradnej chatky s.č. 5031 

postavenej na pozemku KNC parcela č. 2124/517, evidované na LV č. 732. Všetky pozemky 

sú súčasťou záhradkárskej osady  Rajec - Tŕstie II.  Pozemok, ktorý je predmetom odpredaja  

užívajú žiadatelia na základe nájomnej zmluvy  zo  dňa 29.1.1997. Pozemok je žiadateľmi 

užívaný  už niekoľko rokov pokojne a nerušene,  o pozemok doteraz nik iný neprejavil záujem. 

 

II. ukladá 

kupujúcim zaplatiť celkovú kúpnu cenu celkovej výške 5.070,- €  

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 a webovej stránke mesta v termíne od 

27.07.2015do dňa konania MZ. 

 

IV. ukladá 

kupujúcim  zaplatiť poplatky spojené s prevodom nehnuteľností najmä správny poplatok za 

vklad do katastra nehnuteľností. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

MVDr. Polačková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 75/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prevod pozemku odpredajom KNC parcely č. 2124/32 – orná pôda o výmere 338 m
2
, ktorá 

vznikla odčlenením od  KNE parcely č. 3609/2 evidovanej na LV č. 3333 vo vlastníctve Mesta 

Rajec na základe geometrického plánu č. 305798964-37/2015 zo dňa 02.04.2015 

vyhotoveného  Štefanom Šálekom, overeného Okresným úradom Žilina dňa 17.04.2015 pod č. 

610/2015  v celosti do vlastníctva kupujúceho Liška Pavol, nar. ..............,  bytom ........  Rajec 

za cenu 15,- €/m
2 

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 

pozemok KNC parcela č. 2124/32  je súčasťou jedného pozemku užívaného ako záhrada, ktorý 

tesne nadväzuje na susedný pozemok parcelu č. 2124/282 – orná pôda o výmere 317 m
2
  vo 

vlastníctve žiadateľa,  pozemok nadobudol  kúpou v roku 2012 a  stavby záhradnej chatky 

postavenej na pozemku KNC parcela č. 2124/541. Všetky pozemky sú súčasťou záhradkárskej 

osady  Rajec - Tŕstie II.  Pozemok, ktorý je predmetom odpredaja  užíva žiadateľ na základe 

nájomnej zmluvy ZML 2014/23 zo  dňa 13.3.2014. Pozemok je žiadateľom užívaný   pokojne 

a nerušene. 

 

II. ukladá 

kupujúcemu zaplatiť celkovú kúpnu cenu celkovej výške 5.070,- € 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 a webovej stránke mesta v termíne od 

27.07.2015do dňa konania MZ. 

 

IV. ukladá 

kupujúcemu  zaplatiť poplatky spojené s prevodom nehnuteľností najmä správny poplatok za 

vklad do katastra nehnuteľností. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

MVDr. Polačková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 76/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prevod pozemku odpredajom KNC parcely č. 2124/33 – orná pôda o výmere 339 m
2
, ktorá 

vznikla odčlenením od  KNE parcely č. 3609/2 evidovanej na LV č. 3333 vo vlastníctve Mesta 

Rajec na základe geometrického plánu č. 305798964-37/2015 zo dňa 02.04.2015 

vyhotoveného  Štefanom Šálekom, overeného Okresným úradom Žilina dňa 17.04.2015 pod č. 

610/2015  do vlastníctva kupujúcich Mgr. Danuta Cingelová, rod. ..........., nar. ................ 

a Ivan Cingel, nar. .................., obidvaja bytom ......... Považská Bystrica za cenu 15,-. €/m
2 

v súlade s ustanovením §9a, ods. 8, písm.  e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení 

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

parcela č. 2124/33 je súčasťou jedného pozemku užívaného ako záhrada, ktorý tesne nadväzuje 

na susedný pozemok parcelu č. 2124/281 – orná pôda o výmere 317 m
2
  vo vlastníctve 

žiadateľov,  pozemok nadobudli kúpou v roku 2010 a rozostavanej stavby záhradnej chatky 

postavenej na pozemku KNC parcela č. 2124/531. Všetky pozemky sú súčasťou záhradkárskej 

osady  Rajec - Tŕstie II.  Pozemok, ktorý je predmetom odpredaja  užívajú žiadatelia na základe 

nájomnej zmluvy ZML 2010/141 zo  dňa 4.6.2010. Pozemok je žiadateľmi užívaný  už 

niekoľko rokov pokojne a nerušene,  o pozemok doteraz nik iný neprejavil záujem. 
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II. ukladá 

kupujúcim zaplatiť celkovú kúpnu cenu celkovej výške 5.085,- € 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 a webovej stránke mesta v termíne od 

27.07.2015 do dňa konania MZ. 

 

IV. ukladá 

kupujúcim  zaplatiť poplatky spojené s prevodom nehnuteľností najmä správny poplatok za 

vklad do katastra nehnuteľností. 
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za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

MVDr. Polačková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 77/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. žiadosti spoločnosti Rescue systém, s.r.o., Hlboká cesta 42, Žilina 

2. žiadosť p. Marty Majtaníkovej – Optika visio, Bajzova 15, Žilina 

 

II. schvaľuje 

1. ukončenie nájomnej zmluvy nebytového priestoru č. 13 v budove Pk Rajec, ktorý má 

v nájme p. Marta Majtanikova - Optika visio, Bajzova 15, Žilina k dátumu 30.9.2015 

2. ukončenie nájomnej zmluvy nebytového priestoru č. 9-30 v budove Pk Rajec, ktorý má 

v nájme Rescue Systém, s..ro., Hlboká cesta 42, Žilina k dátumu 30.9.2015 

 

III. súhlasí 

s prenechaním nebytového priestoru č. 13 o výmere 14,20 m
2
 nachádzajúceho sa na 

prízemí do nájmu spoločnosti  Rescue Systém, s.r.o., Hlboká cesta 2, Žilina, IČO 

36411604, DIČ: SK2021736970 odo dňa 1.októbra 2015 za nasledovných podmienok:  

a/  účel:  administratívna miestnosť 

b/  cena nájmu:  24,90 eur/m
2
/rok + zvyšovanie o mieru inflácie 

c/  doba nájmu:  neurčitú 

d/  výpovedná doba: 3 mesiace 

z dôvodov hodných  osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 9, pís. c) zákona 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že nebytové priestory č. 9-

30 užíva Rescue Systém, s.r.o. na základe uznesenia č. 103/2012 a žiada o zámenu nebytových 

priestorov, účel využitia priestorov zostáva nezmenený. 

IV.  konštatuje, že  

zámer prenechania nebytových priestorov  do nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli 

mesta a na webovej stránke mesta od 27.07.2015 do konania zasadnutia MZ vrátane 

tohto dňa. 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

MVDr. Polačková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 78/2015 
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Mestské zastupiteľstvo 

 I. volí 

komisiu pre tajné hlasovanie na obsadenie funkcie náčelník MsP Rajec v zložení: p. Špánik, 

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

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

MVDr. Polačková, JUDr. Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 79/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Rajci v zmysle § 2 ods. 3 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

v platnom znení 

I. menuje 

Mgr. Petra Šimkoviča, nar. ................., trvale bytom....... Vrútky, do funkcie náčelníka 

Mestskej polície v Rajci, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec dňom 01. septembra 2015. 

 

za: 7      proti: 4         zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 80/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu komisie pre tajné hlasovanie o výsledku tajného hlasovania. 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

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

Špánik, MVDr. Polačková, JUDr. Gelatka 

  

Uznesenie č. 81/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. predbežne súhlasí 

so žiadosťou spoločnosti Golf Park Rajec ohľadom časti kúpy prenajatých pozemkov 

II. odporúča 

spoločnosti Golf Park Rajec pripraviť dokumentáciu ku kúpe časti prenajatých pozemkov. 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 5 

Mgr. Hanus, MVDr. Polačková, 

Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, 

JUDr. Gelatka, Ing. Pekara, p.Špánik 

 p. Matejka, Ing. Mucha, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Mgr. 

Augustín 

Uznesenie č. 82/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie jún 2015 – 

august 2015. 
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za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

MVDr. Polačková, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 83/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu primátora mesta o Projekte jednoduchých pozemkových úprav v meste Rajec 

II. odporúča 

vedeniu mesta pokračovať v príprave pozemkových úprav. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

MVDr. Polačková, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 84/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu primátora mesta o stave a pripravenosti jednotlivých projektov. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

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

Špánik, MVDr. Polačková, Mgr. Jonek 

  

Uznesenie č. 85/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Informáciu vedúcej finančného oddelenia ohľadom VHA na území mesta Rajec. 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, MVDr. 

Polačková, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 86/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
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odmenu hlavnej kontrolórke mesta Ing. Bibiane Sekáčovej za obdobie 1/2015 – 7/2015 vo 

výške 15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra vyplateného v období 1/2015 – 7/2015. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, MVDr. 

Polačková, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 87/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

odmenu p. Anne Tordovej, poverenej vedením MsKS za obdobie 1/2015 – 7/2015  vo výške 

15% zo súčtu platov vyplatených v období 1/2015 – 7/2015. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, MVDr. 

Polačková, Mgr. Jonek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 88/2015 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

mimoriadnu odmenu riaditeľke DV, Mgr. Lívii Hodasovej za hospodárenie v roku 2014 vo 

výške 1.500,- €. 

za: 9 proti: 1 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, MVDr. Polačková 

Mgr. Jonek Ing. Žideková 
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    Ing. Ján   R y b á r i k 

primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


