Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 15.10.2015
Uznesenie č. 91/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Prehľad plnenia uznesení č. 65/2015 – 88/2015, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa
13.08.2015
2. Prehľad plnenia uznesení č. 89/2015 – 90/2015, ktoré boli prijaté na mimoriadnom
zasadnutí MZ dňa 25.08.2015.
3. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 13.08.2015
4. informáciu primátora mesta, ţe uznesenie MZ č. 89/2015 zo dňa 25.augusta 2015,
ktorým MZ schvaľovalo prenechanie lesných pozemkov do nájmu na dobu 10 rokov
formou osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., bolo
prijaté trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov a nie trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.
II. ruší
uznesenie MZ v Rajci č. 89/2015 zo dňa 25.8.2015 o nájme lesných pozemkov.
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p.
Koledová Ţideková, JUDr. Gelatka,
Ing. Ţideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara,
p. Špánik

proti: 0

zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 92/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy,
Mudrochova 930/10, Rajec za školský rok 2014/2015
2. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy,
Obrancov mieru 400/51, Rajec za školský rok 2014/2015
3. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
umeleckej školy, 1.mája 412/1, Rajec za školský rok 2014/2015
4. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy,
Lipová 2, Rajec za školský rok 2014/2015.
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p.
Koledová Ţideková, JUDr. Gelatka,
Ing. Ţideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara,
p. Špánik

proti: 0

zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 93/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
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a) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 24/2015 v príjmovej
a programového rozpočtu ZUŠ Rajec
b) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 25/2015 v príjmovej
a programového rozpočtu DV Rajec
c) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 26/2015 v príjmovej
a programového rozpočtu Mesta Rajec
d) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 27/2015 v príjmovej
a programového rozpočtu ZŠ Rajec
e) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 28/2015 v príjmovej
a programového rozpočtu ZŠ Rajec
f) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 29/2015 v príjmovej
a programového rozpočtu MsKS Rajec a Mesta Rajec
g) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 30/2015 v príjmovej
a programového rozpočtu Mesta Rajec
h) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 31/2015 v príjmovej
a programového rozpočtu ZŠ Rajec
i) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 32/2015 v príjmovej
a programového rozpočtu Mesta Rajec
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p.
Koledová Ţideková, JUDr. Gelatka,
Ing. Ţideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara,
p. Špánik

proti: 0

a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu
zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 94/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Konsolidovanú účtovnú závierku mesta Rajec k 31.12.2014
b) Výročnú správu Mesta Rajec za rok 2014
c) Výrok audítora k výročnej správe
d) Správu nezávislého audítora z overenej konsolidovanej ročnej účtovnej závierky.
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p.
Koledová Ţideková, JUDr. Gelatka,
Ing. Ţideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara,
p. Špánik

proti: 0

zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 95/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu na prijatie návratných zdrojov
financovania – preklenovací úver vo výške 517 491,86 € na zabezpečenie predfinancovania
realizácie projektu „Obnova verejného osvetlenia meste Rajec.“

2

II. schvaľuje
1. prijatie návratných zdrojov financovania – preklenovací úver do výšky schváleného
nenávratného finančného príspevku maximálne do výšky 517 491,86 € na zabezpečenie
predfinancovania realizáci projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Rajec“
2. zriadenie záloţného práva k osobitnému účtu, prostredníctvom ktorého bude prijímaná
nenávratná finančná pomoc v Notárskom centrálnom registri záloţných práv na projekt
– „Obnova verejného osvetlenia v meste Rajec.“
3. zriadenie záloţného práva k osobitnému účtu, prostredníctvom ktorého bude prijímaná
nenávratná finančná pomoc, s registráciou v Notárskom centrálnom registri záloţných
práv na projekt – „Obnova verejného osvetlenia v meste Rajec.“
III. poveruje
primátora mesta k podpísaniu blankozmenky a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke
k projektu – „Obnova verejného osvetlenia v meste Rajec.“
za: 11
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Ţideková, JUDr. Gelatka, Ing.
Ţideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara,
p. Špánik, Mgr. Augustín

proti: 0

zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 96/2015
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. 21/2015
II. schvaľuje
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2015 rozpočtovým
opatrením č. 21/2015.
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Rozpočet Mesta Rajec na rok 2015 - rozpočtové opatrenie
č.21/2015
Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia

Schválený

Schválené

Rozpočtové
Rozpočet na rok
opatrenie č. 20/2015
2015 v EUR
a ozn.č.32

Návrh

Návrh

Zmena v
EUR

Rozpočtové
opatrenie č.
21/2015

Bežné príjmy spolu:

3 778 607

4 099 586

55 958

4 155 544

Bežné výdavky spolu:

3 670 931

3 969 163

3 118

3 972 281

bežného rozpočtu:

107 676

130 423

52 840

183 263

Kapitálové príjmy spolu:

134 343

1 303 080

484 602

1 787 682

96 900

3 701 492

537 442

4 238 934

37 443

-2 398 412

-52 840

-2 451 252

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):

3 912 950

5 402 666

540 560

5 943 226

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):

3 767 831

7 670 655

540 560

8 211 215

145 119

-2 267 989

0

-2 267 989

Príjmy

139 833

2 562 419

517 492

3 079 911

Výdavky

284 843

294 343

517 492

811 835

-145 010

2 268 076

0

2 268 076

109

87

0

87

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

za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p.
Koledová Ţideková, JUDr. Gelatka, Ing.
Ţideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, p.
Špánik, Mgr. Augustín

proti: 0

zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 97/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ponuku na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka, a.s.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p.
Koledová Ţideková, JUDr. Gelatka, Ing.
Ţideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, p.
Špánik, Mgr. Augustín

proti: 0

zdrţal sa: 0

4

Uznesenie č. 98/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh Dodatku č. 1 k 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 jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Rajec.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p.
Koledová Ţideková, JUDr. Gelatka, Ing.
Ţideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, p.
Špánik, Mgr. Augustín

proti: 0

zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 99/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
prevod vlastníctva majetku mesta, pozemkov v katastrálnom území Rajec, ktoré sú zapísané
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1500 vedenom pre kat. úz. Rajec, na ktorom je
v zápise pod B1/ zapísaný ako vlastník Mesto Rajec v celosti :
KNC parcely číslo 2680/1– ostatné plochy o výmere 43 676 m2
KNC parcely číslo 2680/12– ostatné plochy o výmere 5 552 m2
KNC parcely číslo 2701/8– trvalé trávnaté porasty o výmere 2 534 m2
KNC parcely číslo 2701/7– trvalé trávnaté porasty o výmere 2 190 m2
KNC parcely číslo 2701/6– trvalé trávnaté porasty o výmere 6 766 m2
KNC parcely číslo 2683 – ostatné plochy o výmere 56 429 m2
KNC parcely číslo 2699/1– ostatné plochy o výmere 33 487 m2
KNC parcely číslo 2698/1– ostatné plochy o výmere 46 959 m2
KNC parcely číslo 2682/1– trvalé trávnaté porasty o výmere 14 610 m2
KNC parcely číslo 2682/2– ostatné plochy o výmere 8 478 m2
KNC parcely číslo 2682/3– trvalé trávnaté porasty o výmere 9 541 m2
KNC parcely číslo 2735– zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 878 m2
KNC parcely číslo 2736/2– zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 590 m2
KNC parcely číslo 2694/102– zastavané plochy a nádvoria o výmere 560 m2
KNC parcely číslo 2694/5– ostatné plochy o výmere 24 572 m2
KNC parcely číslo 2694/11– ostatné plochy o výmere 954 m2
KNC parcely číslo 2701/4– trvalé trávnaté porasty o výmere 3 527 m2
KNC parcely číslo 2736/3– zastavané plochy a nádvoria o výmere 542 m2
KNC parcely číslo 2696/1– ostatné plochy o výmere 4 906 m2
KNC parcely číslo 2697/34– zastavané plochy a nádvoria o výmere 339 m2
KNC parcely č. 2697/37 – ostatné plochy o výmere 17 105 m2 – vytvorená geometrickým
plánom vyhotoveným J. Šimom
do vlastníctva kupujúcej spoločnosti GOLF PARK RAJEC, a.s. , IČO 36 425 818, so sídlom J.
Milca 6, 010 01 Ţilina, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Ţilina, oddiel Sa,
vloţka číslo 10460/L, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, ţe :
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spoločnosť GOLF PARK RAJEC, a.s., ktorá uţíva predmetné pozemky od roku 2006 v rámci
prevádzky športovo- rekreačného areálu golfového ihriska s príslušenstvom a zariadeniami, na
účel prevádzkovania podnikania, uplatnila právo pozemky kúpiť do vlastníctva na základe
zmluvne dohodnutých podmienok, podľa súboru uzavretých zmlúv, Zmluvy o nájme
pozemkov, Zmluvy o kúpe prenajatých pozemkov a Kúpnej zmluvy, ktoré boli spísanej na
jednej listine a uzavreté dňa 17. januára 2006 medzi MESTOM RAJEC, IČO 321575,
vystupujúcim na strane prenajímateľa a zároveň predávajúceho a spoločnosťou GOLF PARK
RAJEC, a.s., IČO 36 425 818, vystupujúcou na strane nájomcu a kupujúceho, v znení Dodatku
č. 1/ zo dňa 29.11.2007 ( Uznesenie MZ 100/2007 z 25.10.2007) a Dodatku č. 2/ zo dňa
16.03.2012, predmetom ktorých je právo nájomcu počas platnosti nájomnej zmluvy alebo po
jej zániku kúpiť predmetné pozemky a tomu zodpovedajúca povinnosť prenajímateľa
prenajaté pozemky predať.
Spoločnosť GOLF PARK RAJEC, a.s uplatnila právo kúpiť prenajaté pozemky s právom kúpy
od Mesta Rajec v súlade s ustanovením bodu III. ods. 3 Zmluvy o kúpe prenajatých pozemkov
oznámil
Mestu
Rajec
písomným
podaním
zo
dňa
23.07.2015
( doručené Mestu Rajec 28.07.2015), uplatnila právo na kúpu časti predmetu nájmu s tým, ţe
zaplatené nájomné za obdobie od 2007 do 2015 ( preddavky) sa započíta na úhradu kúpnej
ceny. Nájomca oznámil, ţe uplatnil právo na kúpu pozemkov o celkovej výmere 286.195 m2,
čo zodpovedá výške kúpnej ceny spolu 381.045,42 € ( zaplatené nájomné).
Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností doručí Okresný úrad Ţilina,
katastrálny odbor predávajúci prostredníctvom splnomocnenej osoby v lehote do 5 pracovných
dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
Kupujúci je povinný zaplatiť poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva podľa
vyúčtovania, ktoré mu predloţí Mesto Rajec v deň podpisu kúpnej zmluvy, najmä poplatok
spojený s vkladom do katastra nehnuteľnosti.
II. schvaľuje
Uzavretie Dodatku č. 3/ k Zmluve o nájme pozemkov, Zmluve o kúpe prenajatých pozemkov
a Kúpnej zmluve, ktoré boli spísanej na jednej listine a uzavreté dňa 17. januára 2006 medzi
MESTOM RAJEC, IČO 321575, vystupujúcim na strane prenajímateľa a zároveň
predávajúceho a spoločnosťou GOLF PARK RAJEC, a.s., IČO 36 425 818, vystupujúcou na
strane nájomcu a kupujúceho, v znení Dodatku č. 1/ zo dňa 29.11.2007 ( Uznesenie MZ
100/2007 z 25.10.2007) a Dodatku č. 2/ zo dňa 16.03.2012, ktorým bude aktualizovaný
predmet nájmu a zostatková výška kúpnej ceny s ohľadom na schválený prevod vlastníctva
podľa bodu I. tohto Uznesenia.
Dodatkom č. 3/ upraviť dôvody zrušenia zmluvy o nájme výpoveďou zo strany nájomcu tak,
ţe nájomca nie je oprávnený vypovedať zmluvu o nájme. Doplniť moţnosť ukončenia zmluvy
dohodou zmluvných strán s uvedením dôvodu zrušenia zmluvy s tým, ţe ak bude zmluva
zrušená z dôvodov na strane nájomcu, je tento povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnutú
zmluvnú pokutu vo výške nezaplateného nájomného za obdobie od zrušenia zmluvy do
31.12.2025.
III. poveruje
primátora mesta uzavrieť Dodatok č. 3/ k zmluve uvedenej v bode II. tohto uznesenia aţ po
vklade vlastníckeho práva k pozemkom opísaným v bode I. tohto uznesenia v prospech
kupujúcej spoločnosti do katastra nehnuteľností.
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za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p.
Koledová Ţideková, JUDr. Gelatka,
Ing. Ţideková, Mgr. Jonek, Ing.
Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín

proti: 0

zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 100/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v k.ú. Rajec – dom súpisné číslo 37
postavený na pozemku KNC parcele číslo 703/2 o celkovej výmere 130,58 m2 zapísaný
v katastri nehnuteľností na LV č. 1500 vedenom pre k.ú. Rajec spoločnosti EduGo, s.r.o., J.
Vurume 144, 010 01 Ţilina, IČO: 316544325 za podmienok:
a/ účel nájmu: vykonávanie verejnoprospešnej činnosti
b/ cena nájmu: 25,80 €/m2/rok + kaţdoročné zvyšovanie o mieru inflácie. Pri podpise
zmluvy bude cena nájmu 26,13 €/m2/rok
c/ doba nájmu: neurčitá
d/ výpovedná doba : 3 mesiace
e/ účinnosť zmluvy: 1.11.2015
z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 9, písm. c/ zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný
tým, ţe ţiadateľ predloţil Mestu Rajec zámer uţívať priestory na účel umiestnenia sídla
spoločnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Rajec na vykonávanie
svojej verejnoprospešnej činnosti. Nájomca v súvislosti s predloţeným zámerom poţiadal
o dlhodobý nájom uvedeného majetku mesta. Osobitný zreteľ je daný plánovaným zámerom
záujemcu výchovného poradenstva a prevencie, v súvislosti s ktorým vyuţije nehnuteľnosť
v majetku mesta, pričom nie je daný ţiadny iný predpoklad vyuţitia pre potreby mesta.
II. konštatuje,
ţe zámer prenechania nebytových priestorov do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli
a webovej stránke mesta v termíne od 29.09.2015 do rokovania MZ.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p.
Koledová Ţideková, JUDr. Gelatka,
Ing. Ţideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara,
p. Špánik, Mgr. Augustín

proti: 0

zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 101/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
1. ukončenie nájomnej zmluvy č. ZML 2012/82 o nájme pozemku, ktorý má v nájme Ing.
Jozef Ftáčik a Mgr. Anna Ftáčiková ku dňu 31.10.2015 na základe ich ţiadosti.
2. prenechanie pozemku pod garáţou č. 4 o výmere 17 m2 postavenej na parcele č.
1020/7 KNC – zastavané plochy a nádvoria evidovanej na LV č. 1500 vlastníka Mesto
Rajec do nájmu p. Jurajovi Vričanovi, nar. ...................... ,bytom Rajec, ......... za
podmienok:
a/ účel nájmu: pozemok pod garáţou č. 4
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b/ cena nájmu: 0,61€/m2/rok + kaţdoročné zvyšovanie o mieru inflácie. Po prepočte
inflácie bude pri podpise zmluvy bude cena 10,53 €/rok
c/ doba nájmu: neurčitá
d/ výpovedná doba : 3 mesiace
e/ účinnosť zmluvy: 1.11.2015
z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 9, písm. c/ zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný
tým, ţe ţiadateľ nadobudol stavbu garáţe kúpou od predchádzajúcich vlastníkov p. Ing. Jozefa
Ftáčika a Mgr. Anny Ftáčikovej, ktorí uţívali pozemok pod garáţou na základe Zmluvy
o nájme pozemku uzatvorenej dňa 11.6.2012. Juraj Vríčan poţiadal Mesto Rajec o prenájom
pozemku a uzatvorenie nájomnej zmluvy. Nemení sa predmet nájmu, účel ani výmera.
II. konštatuje,
ţe zámer prenechania pozemku pod garáţou je zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke
mesta v termíne od 29.09.2015 do rokovania MZ.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p.
Koledová Ţideková, JUDr. Gelatka,
Ing. Ţideková, Mgr. Jonek, Ing.
Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín

proti: 0

zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 102/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
prenechanie pozemku – parela č. KNC 2124/34 o výmere 494 m2 evidovanej na LV č. 3333
vlastníka Mesto Rajec do nájmu p. Márii Vrbovej, nar. ......................., trvale bytom Rajec,
........za podmienok:
a/ účel nájmu: zriadenie záhradky za účelom dopestovania ovocia a zeleniny
b/ cena nájmu: 0,011 €/m2/rok + kaţdoročné zvyšovanie o mieru inflácie. Po prepočte
inflácie bude pri podpise zmluvy bude cena 5,44 €/rok.
c/ doba nájmu: neurčitá
d/ výpovedná doba : 3 mesiace
e/ účinnosť zmluvy: 1.11.2015
z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 9, písm. c/ zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný
tým, ţe ţiadateľka uţívala uvedený pozemok za účelom zriadenia záhradky na dopestovanie
ovocia a zeleniny od roku 1994. Z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv k pozemku
uzatvorila s Mestom Rajec dohodu o skončení uţívania pozemkov a skončení zmluvného
vzťahu. Ţiadateľka má záujem o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s Mestom Rajec. Nemení
sa predmet nájmu, účel ani výmera.
II. konštatuje,
ţe zámer prenechania pozemku záhradky je zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke
mesta v termíne od 29.09.2015 do rokovania MZ.
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za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p.
Koledová Ţideková, JUDr. Gelatka,
Ing. Ţideková, Mgr. Jonek, Ing.
Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín

proti: 0

zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 103/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ţiadosť MUDr. Viery Uhrinovej s manţelom ohľadom ponúknutia predkupného práva mestu
Rajec a ohľadom zrušenia vecného bremena uţívať nebytový priestor výlučne pre zdravotné
ambulancie.
II. schvaľuje
neuplatnenie si nároku na predkupné právo na nebytové priestory nachádzajúci sa v dome s.č.
150 postavenom na KNC parcele č. 1101/2 k.ú. Rajec v zmysle ţiadosti MUDr. Viery
Uhrinovej s manţelom.
III. nesúhlasí
so zrušením vecného bremena.
za: 8
p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka,
Mgr. Hanus, p. Koledová Ţideková,
Mgr. Jonek, Ing. Pekara, p. Špánik

proti: 0

zdrţal sa: 3
JUDr.
Gelatka,
MVDr.
Polačková, Ing. Ţideková

Uznesenie č. 104/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ţiadosť MUDr. Miroslavy Moravčíkovej ohľadom ponúknutia predkupného práva mestu Rajec
a ohľadom zrušenia vecného bremena uţívať nebytový priestor výlučne pre zdravotné
ambulancie.
II. schvaľuje
neuplatnenie si nároku na predkupné právo na nebytové priestory nachádzajúci sa v dome s.č.
150 postavenom na KNC parcele č. 1101/2 k.ú. Rajec v zmysle ţiadosti MUDr. Miroslavy
Moravčíkovej.
III. nesúhlasí
so zrušením vecného bremena
za: 8
p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. Šupka,
Mgr. Hanus, p. Koledová Ţideková,
Mgr. Jonek, Ing. Pekara, p. Špánik

proti: 0

zdrţal sa: 3
JUDr.
Gelatka,
MVDr.
Polačková, Ing. Ţideková

Uznesenie č. 105/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ţiadosť MUDr. Moniky Spišákovej ohľadom uplatnenia si predkupného práva mestu Rajec
a ohľadom zrušenia vecného bremena uţívať nebytový priestor výlučne pre zdravotné
ambulancie.
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II. konštatuje,
ţe nebytový priestor MUDr. Moniky Spišákovej nie je zaťaţený vecným bremenom a nie je
naň zriadené predkupné právo Mesta Rajec.
za: 10
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr.
Polačková,
p.
Koledová
Ţideková, JUDr. Gelatka, Ing. Ţideková,
Mgr. Jonek, Ing. Pekara, p. Špánik

proti: 0

zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 106/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu hl. kontrolóra mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie september – október
2015.
za: 10
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr.
Polačková,
p.
Koledová
Ţideková, JUDr. Gelatka, Ing. Ţideková,
Mgr. Jonek, Ing. Pekara, p. Špánik

proti: 0

zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 107/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu primátora mesta o rokovaní so Slovak Telekom, a.s. ohľadom rozšírenia optickej
siete v meste Rajec.
za: 10
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr.
Polačková,
p.
Koledová
Ţideková, JUDr. Gelatka, Ing. Ţideková,
Mgr. Jonek, Ing. Pekara, p. Špánik

proti: 0

zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 108/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu primátora mesta o pripravovanom projekte v zdruţení SORR.
za: 10
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr.
Polačková,
p.
Koledová
Ţideková, JUDr. Gelatka, Ing. Ţideková,
Mgr. Jonek, Ing. Pekara, p. Špánik

proti: 0

zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 109/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
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informáciu primátora mesta ohľadom pokračovania projektu vybudovania chodníka Rajec –
Šuja.

za: 10
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr.
Polačková,
p.
Koledová
Ţideková, JUDr. Gelatka, Ing. Ţideková,
Mgr. Jonek, Ing. Pekara, p. Špánik

proti: 0

zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 110/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu primátora mesta o tom, ţe bola podaná ţiadosť na envirofond ohľadom projektu
zateplenie veľkej telocvične pri Základnej škole na ul. Lipovej v Rajci.
za: 10
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr.
Polačková,
p.
Koledová
Ţideková, JUDr. Gelatka, Ing. Ţideková,
Mgr. Jonek, Ing. Pekara, p. Špánik

proti: 0

zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 111/2015
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
informáciu primátora mesta ohľadom polyfunkčného objektu na ul. Štúrovej
II. odporúča
primátorovi pokračovať v krokoch pre zabezpečenie ponúknutých nájomných bytov.
za: 10
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr.
Polačková,
p.
Koledová
Ţideková, JUDr. Gelatka, Ing. Ţideková,
Mgr. Jonek, Ing. Pekara, p. Špánik

proti: 0

zdrţal sa: 0

Ing. Ján R y b á r i k v.r.
primátor mesta
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