Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci
konaného dňa 10. decembra 2015
Prítomní: 8
Neprítomní: 5
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. Zuzana Žideková
Jana Koledová Žideková
Zapisovateľka: Alena Uríková
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 33/2015, 34/2015, 35/2015, 36/2015, 37/2015, 38/2015
a 39/2015
3. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre CVČ na rok 2016
4. Návrhy VZN
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty
d) daň za užívanie verejného priestranstva
e) daň za ubytovanie
f) poplatok za komunálny odpad
g) o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ,
dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území Mesta Rajec
h) dodatok č. 2 k VZN č.14/2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školských zariadení zriadených na
území Mesta Rajec
i) dodatok č. 2 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
j) dodatok č. 1 k VZN č. 11/2013 o odpadoch
5. Návrh na zrušenie Smernice o postupe výkonu správy miestnych daní a postup Mesta
Rajec ako správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov
6. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec
7. Návrh na použitie rezervného fondu
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu použitia finančných prostriedkov
rezervného fondu mesta Rajec
8. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2016
Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2016 –
2018
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Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu
a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2016 – 2018
9. Návrh VZN č. 10/2015 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných
nosičov informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane – Voľby do NR SR
10. Predaj a prenájom nehnuteľností
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2016
12. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta za obdobie november
– december 2015
13. Interpelácie
14. Diskusia
15. Rôzne
Mgr. Hanus sa spýtal, či sa do programu nezaradí bod odmeny riaditeľke DV, MsKS a hlavnej
kontrolórke. Primátor odpovedal, že o odmenách poslanci rokovali v auguste tohto roku a je
prijatý úzus, že sa o nich bude rokovať polročne.
Ing. Žideková sa spýtala, či sa overovatelia neschvaľujú mestským zastupiteľstvom. Primátor
odpovedal, že overovatelia nepodliehajú schvaľovaniu MZ.
Takto navrhnutý program bol schválený počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Mgr. Hanus, Ing. Mucha,
MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka,
p.
Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing.
Žideková, Ing. Pekara

zdržal sa: 0

Schválené uznesenia:
112/2015 – kontrola plnenia uznesení
113/2015 – oznámenia o zmene rozpočtu č. 33 – 39/2015
114/2015 – VZN č. 3/2015 – daň z nehnuteľností
115/2015 – VZN č. 4/2015 – daň za psa
116/2015 – VZN č. 5/2015 – daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
117/2015 – VZN č. 6/2015 – daň za užívanie verejného priestranstva
118/2015 – VZN č. 7/2015 - daň za ubytovanie
119/2015 – VZN č. 8/2015 – poplatok za komunálny odpad
120/2015 – VZN č. 9/2015 – o určení výšky fin. prostriedkov – výška ročnej dotácie na r.2016
121/2015 – Dodatok č. 2 k VZN č. 14/2014
122/2015 – Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015
123/2015 – Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2013
124/2015 – zrušenie Smernice o postupe výkonu správy miestnych daní
125/2015 – Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia
126/2015 – použitie prostriedkov rezervného fondu
127/2015 – viacročný rozpočet mesta na roky 2016 – 2018
128/2015 – VZN č. 10/2015 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov
129/2015 – zrušenie uznesenia č. 17/2015
130/2015 – odpredaj parcely p. Fraštiovi
131/2015 – zrušenie predkupného práva – Ing. Melicherčík
132/2015 – podmienky VOS – nájom lesných pozemkov
2

133/2015 – výzva na podávanie návrhu – nájom lesných pozemkov
134/2015 – Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1.polrok 2016
135/2015 – správa o výsledku uskutočnených kontrol
136/2015 – Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku MZ
137/2015 – harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR 2016
Rokovanie:
1. Kontrola plnenia uznesení
Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla poslancom Ing. Sekáčová, hlavná
kontrolórka mesta.
Počas rokovania o 16.13 h prišiel p. Špánik
– počet poslancov 9.
Počas rokovania o 16.21 h prišiel JUDr.
Gelatka – počet poslancov 10.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Prehľad plnenia uznesení č. 91/2015 – 111/2015, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa
15.10.2015
2. Prehľad plnenia uznesení, ktoré neboli splnené do 15.10.2015
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková,
Ing. Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 0

2. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 33/2015, 34/2015, 35/2015, 36/2015, 37/2015,
38/2015 a 39/2015
Oznámenia o zmene rozpočtu č. 33 – 39/2015 predniesla poslancom p. Záborská, ved. odd.
finančného. Uvedené oznámenia o zmene rozpočtu prerokovala finančná komisia a následne
mestská rada, ktoré ich odporúčajú MZ zobrať na vedomie.
Počas rokovania o 16.30 h prišiel Mgr.
Jonek – počet poslancov 11
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
a) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 33/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu Základnej školy, Rajec
b) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 34/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
a programového rozpočtu Domova vďaky, Rajec
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c) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 35/2015 v príjmovej
a programového rozpočtu Mesta Rajec
d) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 36/2015 v príjmovej
a programového rozpočtu ZUŠ, Rajec
e) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 37/2015 v príjmovej
a programového rozpočtu Základnej školy, Rajec
f) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 38/2015 v príjmovej
a programového rozpočtu Základnej školy, Rajec
g) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 39/2015 v príjmovej
a programového rozpočtu Základnej školy, Rajec
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik

proti: 0

a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu
a výdavkovej časti rozpočtu

zdržal sa: 1
Mgr. Jonek

3. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre CVČ na rok 2016
O žiadosti o poskytnutie dotácie pre CVČ na rok 2016 informoval primátor mesta a p.
Záborská. Mestská rada neodporučila vyhovieť žiadosti o poskytnutie dotácie pre CVČ mimo
územia mesta Rajec na rok 2016.
Ing. Pekara vysvetlil, že uvedená žiadosť sa prejednávala na finančnej komisii, ako aj
mestskej rade. Nikto nevie predpokladať, koľko žiadostí z CVČ mimo Rajca bude
doručených, ale v prípade, ak sa vyhovie tejto prvej žiadosti, je problém zamietnuť ostatné.
Poslanci chcú skôr podporiť aktivity, ktoré sa dejú na území mesta Rajec. Primátor doplnil, že
konkrétnym žiadateľom bolo komisiou pre školstvo, kultúru a šport odporučené a navrhnuté,
ako majú postupovať.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
finančné prostriedky určené na mzdy a prevádzku žiaka školského zariadenia – centra voľného
času zriadeného mimo územia mesta Rajec na rok 2016 vo výške 78,21 €/ročne/na 1 žiaka.
Tento návrh nebol prijatý počtom hlasov:
za: 0
proti: 9
zdržal sa: 2
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr. Ing. Žideková, Ing. Pekara
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek, p. Špánik
4. Návrhy VZN
Primátor mesta spolu s p. Záborskou predniesli poslancom návrhy VZN na rok 2016.
Uvedené návrhy VZN prerokovala finančná komisia a následne mestská rada, ktoré ich
odporúčajú MZ schváliť.
a) daň z nehnuteľností
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

b) daň za psa
P. Koledová Žideková sa spýtala, či mesto kontroluje všetkých nahlásených psov. P.
Špánik odpovedal, že toto mesto rieši, ľudia sami chodia nahlasovať susedov, v bytových
domoch majú domovníci povinnosť nahlásiť mestu, kto v byte vlastní psa.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh VZN č. 4/2015 o dani za psa na kalendárny rok 2016.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

c) daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh VZN č. 5/2015 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny
rok 2016
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

d) daň za užívanie verejného priestranstva
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh VZN č. 6/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2016.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

e) daň za ubytovanie
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh VZN č. 7/2015 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2016.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

f) poplatok za komunálny odpad
V diskusii doplnil Ing. Pekara informácie primátora a p. Záborskej. Ing. Žideková navrhla,
aby boli ľudia vyzývaní k separácii odpadu, pretože poplatok za komunálny odpad bude potom
lacnejší.
Primátor vysvetlil, že všetko je to v teoretickej rovine, pretože nový zákon o separácii vstúpi
do platnosti až 1.7.2016. Dnes čím viac sa separuje, tým má mesto väčšie náklady na separáciu,
pretože napríklad každá jedna plastová fľaša sa musí vyseparovať podľa farby. Keby sa všetok
odpad naraz umiestňoval do kontajnerov, je jednoduchší vývoz, pretože vývoz 1100 l
kontajnera stojí mesto určitý balík peňazí a časovo možno trvá 30 sekúnd. Vývoz zvonu, ktorý
má tiež cca 1000 l trvá rádovo 5-krát dlhšie ako vývoz kontajnera a proces separácie odpadu z
tohto zvonu trvá ešte dlhšie. Na druhej strane je pravda taká, že čím viac sa vyseparuje, tým
menej mesto vyvezie na skládku. Ale čím viacej mesto vyseparuje, tak tento odpad sa musí
ešte pretriediť v zbernom dvore. Všetci čakajú na dátum, kedy vstúpi do platnosti nový zákon,
aby mestá a obce odbremenil od ďalších nákladov na separáciu. V zbernom dvore je
zamestnaných takmer 10 ľudí, čo sa týka miezd, nie sú to zanedbateľné čísla.
Ing. Žideková skonštatovala, že v súvislosti s novým zákonom mesto môže dosiahnuť, že čím
sa bude viacej separovať, tým môže mesto dosiahnuť nižšie poplatky.
Primátor súhlasil s tým, po vstupe do platnosti nového zákona budú nižšie náklady na uloženie,
ale aj na separáciu, pretože náklady na separáciu od 1.7.2016 budú znášať oprávnené
organizácie a nie mesto.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok 2016.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

g) o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ,
dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území Mesta Rajec
Ing. Pekara uviedol, že princíp rozdelenia finančných prostriedkov na jednotlivé školy, na
ktorom sa poslanci v minulosti dohodli, platí. Nový návrh VZN je predkladaný na základe
požiadavky riaditeľa katolíckej spojenej školy. Celková čiastka je rovnaká na každého jedného
žiaka, či už v katolíckej spojenej škole alebo Základnej škole na ul. Lipovej.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh VZN č. 9/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území Mesta Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik

proti: 0

zdržal sa: 1
Mgr. Jonek

h) dodatok č. 2 k VZN č.14/2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školských zariadení zriadených na
území Mesta Rajec
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 14/2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školských zariadení zriadených na území
Mesta Rajec.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

i) dodatok č. 2 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
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015 sa týka stanovenia poplatok za kolektívne vyučovanie
dospelých, konkrétne výtvarný odbor. Poplatok za individuálnu výučbu výtvarného odboru je
navrhovaný vo výške 52,- € a za kolektívnu výučbu tohto odboru vo výške 26,- €.
Ing. Žideková navrhla, aby sa schválil poplatok za vyučovanie dospelých aj pre ostatné
odbory. Primátor odpovedal, že ostatné poplatky okrem výtvarného odboru boli v minulosti už
schválené.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh Dodatku č. 2 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.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

j) dodatok č. 1 k VZN č. 11/2013 o odpadoch
Navrhovaný Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2013 o odpadoch sa týka zmeny v § 16 VZN č.
11/2013, a to z dôvodu zavedenia množstevného zberu drobného stavebného odpadu (DSO).
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 11/2013 o odpadoch.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Návrh na zrušenie Smernice o postupe výkonu správy miestnych daní a postup Mesta
Rajec ako správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov
Ved. finančného oddelenia predložila návrh na zrušenie Smernice o postupe výkonu správy
miestnych daní a postup Mesta Rajec ako správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov.
Je to z dôvodu, že Mesto Rajec vypracovalo novú smernicu o postupe a spôsoboch vymáhania
daňových pohľadávok v Meste Rajec v súlade so Zákonom NR SR č. 563/2009 – o správe daní
(daňový poriadok) v platnom znení. Mesto Rajec v zmysle tohto zákona zabezpečuje
prostredníctvom svojich zamestnancov riadny výkon správy daní. V prípade daňového
nedoplatku môže Mesto Rajec postihnúť takýto subjekt výkonom rozhodnutia, ktorý sa
definuje ako daňové exekučné konanie. Finančná komisia a následne mestská rada tento návrh
prerokovali a odporúčajú MZ zrušiť uvedenú smernicu.
Počas rokovania o 17.09 h prišiel p.
Matejka – počet poslancov 12.
Primátor doplnil informácie p. Záborskej. V diskusii sa JUDr. Gelatka spýtal, či mesto samotné
bude vydávať exekučné rozhodnutia. P. Záborská odpovedala, že právomoc na to majú. JUDr.
Gelatka upozornil, že tento proces je veľmi náročný a prácny. P. Záborská odpovedala, že
mesto už niekoľkokrát dávalo vecné bremená na majetok a pod. JUDr. Gelatka namietal, že
jedna vec je dať záložné právo na majetok a druhá vec vykonať dražbu. Primátor odpovedal, že
v minulosti pri vykonaní dražby, malo mesto zmluvu so spoločnosťou, ktorá dražbu vykonala.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. ruší
Smernicu o postupe výkonu správy miestnych daní a postup Mesta Rajec ako správcu dane pri
vymáhaní daňových nedoplatkov, ktorá bola schválená MZ dňa 13.12.2012 uznesením č.
143/2012.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 1
p. Matejka
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6. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta
Rajec
Návrh dodatku č. 1 k zásadám hospodárenia prerokovala finančná komisia a následne
mestská rada, ktoré ho odporúčajú MZ schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr.
Jonek, p. Matejka

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Návrh na použitie rezervného fondu
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu na použitie rezervného fondu
Ved. finančného oddelenia predložila poslancom návrh na použitie rezervného fondu.
Finančná komisia a následne mestská rada uvedený návrh prerokovali a odporúčajú ho MZ
schváliť. Primátor doplnil informácie p. Záborskej.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor odovzdal slovo hlavnej kontrolórke mesta,
ktorá predložila poslancom odborné stanovisko k návrhu na použitie rezervného fondu.
Ing. Žideková sa spýtala k finančným prostriedkom na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Bol
schválený NFP 500.tis. €, mesto žiadalo 545 tis. €, 17.tis € boli neoprávnené výdavky. Spýtala
sa, aká je situácia teraz. Primátor odpovedal, že rekonštrukcia VO nemá s rezervným fondom
nič spoločné. Mesto verejné osvetlenie, resp. jeho rekonštrukciu musí ukončiť v roku 2015.
Teraz sa rokuje o rezervnom fonde a jeho použití na rok 2016. Mesto v rámci rekonštrukcie
robí na 99% výmenu svietiacich prvkov a v rozvádzačoch sa vymení len riadiaca jednotka,
ktorá bude spínať a vyhodnocovať verejné osvetlenie v rámci projektu. Náklady na to sú
zakomponované v projekte pre rok 2015, a to vlastné finančné prostriedky a úverové
prostriedky.
Ing. Žideková sa spýtala na sumu, ktorá presahuje rámec schválených finančných prostriedkov.
P. Záborská odpovedala, že vzhľadom k schválenej sume, ktorá bola menšia ako mesto žiadalo,
ostatné náklady musí mesto vykryť zo svojich zdrojov. Ing. Žideková na to uviedla, že chce len
vedieť, koľko finančných prostriedkov to bude spolu. Primátor odpovedal, že uvedené financie
vôbec s projektom nesúvisia.
Nakoľko poslanci nemali k tomuto bodu už žiadne návrhy a pripomienky, primátor predniesol
návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu na použitie prostriedkov rezervného fondu.
II. schvaľuje
použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 12.tis. € na rekonštrukciu
a modernizáciu verejného osvetlenia v meste Rajec – výmena rozvádzačov.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr.
Jonek, p. Matejka

proti: 0

zdržal sa: 0

8. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2016
Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2016 –
2018
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu
a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2016 – 2018
P. Záborská predložila poslancom návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta
Rajec na rok 2016.
Návrh rozpočtu a programového rozpočtu prerokovala finančná komisia a následne
mestská rada, ktoré ho odporúčajú MZ schváliť.
Následne primátor odovzdal slovo hl. kontrolórke mesta, ktorá predniesla odborné
stanovisko k navrhovanému rozpočtu.
Ing. Žideková sa spýtala k navrhovaným úpravám priestoru pri Rajčanke, či sa našli finančné
prostriedky na úpravu ešte v tomto roku alebo či je niečo zapracované do nového rozpočtu. P.
Špánik uviedol, že počas roka sa uvidí, koľko financií mesto bude mať. P. Záborská doplnila,
že v súčasnosti ešte prichádzajú financie zo štátneho rozpočtu, mesto postupne uvoľňuje
prostriedky, aby sa všetko vyplatilo a aby mesto malo ku koncu roka splnené všetky veci
týkajúce sa rozpočtu. Neviem prisľúbiť, či sa ešte tohto roku uvoľnia finančné prostriedky na
úpravu uvedeného priestranstva, možno sa uskutočnia len nevyhnutné práce a zvyšok
v budúcom roku. Ing. Žideková uviedla, že vyjadrenie stavebnej komisie je také, že je v meste
viacej lokalít, ktoré by potrebovali obdobné úpravy. Navrhla poslancom, aby si v budúcom
roku k tejto téme sadli a zahrnuli do úprav aj iné lokality a postupne aby sa to spravilo.
Ak je tu viacej požiadaviek od občanov, tak treba urobiť nejakú koncepciu rozvoja lokalít.
Spýtala sa, kedy bude najbližšie zasadnutia k rozpočtu. Primátor odpovedal, že momentálne
nevie, kedy sa bude robiť najbližšia úprava rozpočtu, ale riadne zasadnutie MZ bude
pravdepodobne vo februári. Ing. Žideková sa spýtala, či môže aspoň pripraviť žiadosť na
vodohospodársky podnik ohľadom vyrúbania stromov. P. Špánik odpovedal, že prípravné
práce sa môžu vykonávať. Ing. Mucha dodal, že stavebnou komisiou bolo oslovené aj povodie
Váhu, či by aj oni nemohli prispieť finančnými prostriedkami, pretože je tam chránená oblasť.
P. Koledová Žideková sa spýtala, či je nejaká nádej, že sa o lokalitu okolo Rajčanky (za
rodinnými domami a záhradami) budú starať obyvatelia, ktorí tam bývajú alebo sa to stane
predmetom záujmu mladých ľudí, ktorí tam budú robiť večerné seansy. Aby náhodou neprišlo
k tomu, že by bolo viacero takých lokalít, ktoré by mesto chcelo upraviť, ale nakoniec by
mesto prišlo len k ďalším problémom, ktoré by muselo riešiť.
Primátor požiadal, aby sa tieto detaily riešili v bode „Rôzne“ alebo na iných bodoch rokovania
komisie. Teraz sa preberá rozpočet na rok 2016. Ak sa nejaké financie nájdu, tak sa urobia
určité terénne úpravy a možno sa mesto pohne o nejaký krok ďalej. Požiadal poslancov, aby sa
vrátili k prerokovávaniu rozpočtu. Mgr. Jonek požiadal, aby sa pri prerozdeľovaní finančných
prostriedkov z položky Šport nezabudlo aj na tenisové kurty, pretože potrebujú určitú
investíciu. Primátor odpovedal, že toto by mala riešiť konkrétna komisia a tá musí zvážiť, čo je
prioritou – či oplotenie kurtov alebo celého areálu a taktiež kosenie v areáli. Jedna vec je
činnosť klubu a druhá vec je údržba jednotlivých areálov. Mgr. Šupka informoval, že vo
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vedení tenisového klubu sa menilo jeho zloženie, už im avizoval, aby predložili nejakú žiadosť
o finančné prostriedky. Počas posledných 3 – 4 rokov žiadnu žiadosť nepodali, takže nebolo čo
riešiť.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec na roky 2016 - 2018
2. návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2016 –
2018
II. schvaľuje
návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2016.

Rozpočet Mesta Rajec na rok 2016
Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia

Rozpočet 2016

Bežné príjmy spolu:

4 278 774

Bežné výdavky spolu:

3 947 289

Schodok/prebytok
bežného rozpočtu:

331 485

Kapitálové príjmy spolu:

1 145 182

Kapitálové výdavky spolu:

1 488 600

Schodok/prebytok
kapitálového rozpočtu:

-343 418

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):

5 423 956

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):

5 435 889

Schodok/prebytok

-11 933

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

983 548

Výdavky

971 615

Schodok/prebytok

11 933
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
proti: 1
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr. Ing. Žideková
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Pekara, JUDr.
Gelatka, p. Špánik, Mgr. Jonek, p. Matejka

zdržal sa: 0

Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor 20-minútov prestávku (od 18.10 h do 18.30 h).
Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 13 poslancov (prišiel Mgr. Augustín).
9. Návrh VZN č. 10/2015 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov
a iných nosičov informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane – Voľby
do NR SR
Návrh VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov predložila poslancom
ved. správneho oddelenia, p. Uríková. Finančná komisia a následne mestská rada návrh VZN
prerokovali a odporúčajú ho MZ schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Návrh VZN č. 10/2015 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných
nosičov informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane – Voľby do NR SR 2016.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, p. Pekara, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik,
Mgr. Jonek, p. Matejka, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

10. Predaj a prenájom nehnuteľností
a) Žiadosť MUDr. Uhrinovej
Primátor mesta informoval o žiadosti MUDr. Uhrinovej, ktorá požiadala mesto, aby spätne
od nej odkúpilo priestory detskej ambulancie v budove Pk Rajec. Mestská rada prerokovala
uvedenú žiadosť a neodporučila odkúpenie priestorov od MUDr. Uhrinovej. Primátor vysvetlil,
že na poslednom zasadnutí MZ sa poslanci uzniesli, že si mesto neuplatní predkupné právo na
odkúpenie nebytových priestorov v budove Pk Rajec. MVDr. Polačková sa spýtala, či sa
MUDr. Uhrinová nevyjadrila, prečo sama nechce prenajať nebytové priestory. Primátor
odpovedal, že stanovisko MUDr. Uhrinovej je také, že ona s manželom nemajú živnosť na
prenájom nehnuteľností. Mgr. Jonek dodal, že ona to odôvodňuje tým, že nájomcom by stúpili
náklady z dôvodu, že ona bude musieť s prenájmu odviesť štátu daň. Primátor informoval, že
pokiaľ by mesto prenajímalo uvedený priestor, tak nájom by vychádzala cca 1000,- €/rok.
Mestská rada vyhodnotila, že ak sa jedná o 1000,- €/rok, tak nevidí problém, aby si to MUDr.
Uhrinová riešila svojou cestou. Na zasadnutí MZ v auguste 2015 sa hovorilo o tom, že
odkúpením priestorov by sa mesto stalo spoluvlastníkmi priestorov v budove Pk a stalo by sa
zároveň účastníkom sporov, ktoré sú na Pk. Ing. Pekara dodal, že na mestskej rade sa zvažovali
rôzne alternatívy. Jedna vec je forma nájmu priestorov, druhá vec je, že záujemcom o kúpu
ambulancie sa môže z pozície MUDr. Uhrinovej vyjsť v ústrety splátkovým kalendárom.
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Podľa JUDr. Gelatku kúpna cena nie je dôvodom, aby mali noví záujemcovia problém odkúpiť
ambulanciu. Primátor uviedol, že mestská rada skonštatovala, že nemá záujem o odkúpenie
týchto priestorov. Ing. Žideková sa spýtala, ako dopadlo stretnutie, ktoré mal mať primátor
mesta s lekármi, ako aj so zástupcami rehabilitácie. Na stretnutie nebol prizvaný ani predseda
sociálno-zdravotnej komisie ani žiaden z členov komisie, aj keď chceli byť na tom stretnutí
prítomní. Primátor odpovedal, že stretnutie s lekármi ešte nebolo uskutočnené, pretože
rozprávať sa s nimi, čo bude o mesiac, dva alebo tri nemá zmysel, kým mesto nemá pripravené
všetky veci. Teraz sa musia doriešiť majetkovoprávne vzťahy. Mesto si dalo spracovať
znalecký posudok na nebytové priestory v novej časti Pk, ktorý bol odkonzultovaný s lekármi.
Lekári majú svojho zástupcu, RNDr. Smiešku, ktorý s nimi znalecký posudok odkonzultoval.
Po určitých úpravách, ktoré boli do znaleckého posudku zapracované, sa následne prehodnotili
a prepočítali spoluvlastnícke podiely. Ich prehodnotenie bolo opätovne s
lekármi
odkonzultované. Záver je taký, že finálnu verziu znaleckého posudku mesto odovzdalo do
advokátskej kancelárie, kde sa pripravuje dohoda s lekármi. Po jej vypracovaní bude stretnutie
primátora mesta s lekármi. P. Dubec mal splnomocnenie primátora mesta, aby s dedičmi po
MUDr. Šenkárovi prerokoval rozpracovaný znalecký posudok. Oni voči nemu nemali žiadne
námietky. Ing. Žideková sa spýtala, prečo sa táto situácia neriešila v roku 2010, nemyslí si, že
to má nejaký súvis s tým, že boli po MUDr. Šenkárovi nejaké dedičské veci. Primátor
odpovedal, že už na minulom zasadnutí MZ bolo z jeho strany Ing. Židekovej vysvetlené, že
pokiaľ nebolo ukončené dedičské konanie, mesto nemohlo s nikým rokovať. Ing. Žideková si
myslí, že to, že mesto malo vlastnícky podiel v budove Pk, na ktorý bolo upozornené v roku
2010, nemá súvis s úmrtím MUDr. Šenkára. Primátor namietal, že súvis to má, a to taký, že nie
je možné vysporiadať vzťahy bez určenia dediča. A toho mesto pozná až od minulého roka.
Zdôraznil, že o vysporiadavaní vlastníckych vzťahov mesto rokovalo na augustovom zasadnutí
MZ, kde bola riadne vysvetlená situácia. Teraz je potrebné vrátiť sa k žiadosti MUDr.
Uhrinovej.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
odkúpenie priestorov detskej ambulancie od MUDr. Viery Uhrinovej podľa predloženej
žiadosti.
Tento návrh nebol prijatý počtom hlasov:
za: 0
proti: 11
zdržal sa: 2
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr. JUDr.
Gelatka,
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová Augustín
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, p. Špánik, Mgr. Jonek, p.
Matejka,

Mgr.

b) Žiadosť p. Fraštiu
Uznesením č. 17/2015 z 26.2.2015 bol schválený odpredaj pozemkov KNC parcela č.
1536 – orná pôda o výmere 130 m2, pozemku KNC parcely č. 1533/2 – záhrada o výmere 28
m2 a pozemku KNC parcela č. 1534/2 – zastavaná plocha o výmere 2 m2 v prospech
kupujúcich: Františka Fraštiu a manželky Jozefy Fraštiovej, rod. Kučeríkovej, obidvaja bytom
Rajec, xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Kúpna zmluva č. ZML 2015/176 bola podpísaná, zverejnená na webovom sídle mesta dňa
4.5.2015, účinnosť nadobudla 5.5.2015. Bola uhradená prvá splátka kúpnej ceny vo výške 800
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€ do pokladne mesta dňa 11.5.2015, druhá splátka vo výške 400 € bola zaplatená 9.10.2015,
celková kúpna cena je splatná do 5.5.2016. Po telefonickom dohovore sa zaplatí kúpna cena pri
podpise zmluvy.
Dňa 28.10.2015 však p. Fraštiová zomrela. Kúpna zmluva nebola podaná na vklad do katastra,
bola by podaná až po zaplatení celej kúpnej ceny. Mestská rada navrhla, aby sa zrušilo
uznesenie č. 17/2015, vrátili sa finančné prostriedky p. Fraštiovi a následne schváliť novým
uznesením odpredaj uvedených parciel pre p. Fraštiu.
P. Koledová Žideková sa spýtala, či sa toto predrokovalo s p. Fraštiom. Primátor odpovedal, že
tento návrh bol s p. Fraštiom odkonzultovaný a on súhlasí s navrhovaným riešením.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. ruší
uznesenie č. 17/2015 prijaté MZ v Rajci dňa 26.02.2015, ktorým bol schválený prevod
pozemkov KNC parcela č. 1536, KNC parcela č. 1533/2, KNC parcela č.1534/2 odpredajom
do vlastníctva Františka Fraštiu a manželky Jozefy Fraštiovej z dôvodu, že p. Fraštiová dňa
28.10.2015 zomrela.
II. schvaľuje
vrátenie uhradených splátok kúpnej ceny v celkovej výške 1200 € p. Fraštiovi.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr.
Jonek, p. Matejka, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

Mestské zastupiteľstvo
I. 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
kupujúceho: Františka Fraštiu, nar. xxxxxxxxxxx bytom Rajec, xxxxxxxxxxxx v celosti 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 jeho rodinného domu s.č. 523. Parcela je
využívaná žiadateľom 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. Žiadateľ má 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
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k parcele KNC 1536 nie je na úkor znehodnotenia verejného priestranstva. Pozemky chce
žiadateľ využívať ako záhradu pri rodinnom dome, o pozemky doteraz nik neprejavil záujem.
II. ukladá
kupujúcemu zaplatiť celkovú kúpnu cenu vo výške 1600,00 eur pri podpise kúpnej zmluvy.
III. konštatuje,
že zámer prevodu je zverejnený na úradnej tabuli
24.11.2015.

mesta a webovej stránke mesta od

IV. ukladá
kupujúcemu zaplatiť poplatky spojené s prevodom podľa vyúčtovania predloženého v deň
podpisu kúpnej zmluvy a to najmä poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľností.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, p.
Pekara, Ing. Žideková, Ing. Pekara, JUDr.
Gelatka, p. Špánik, Mgr. Jonek, p. Matejka,
Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

c) Ing. Matej Melicherčík
Primátor informoval o žiadosti Ing. Mateja Melicherčíka, bytom xxxxxxxxxxxxxx Žilina,
ktorý požiadal o zrušenie predkupného práva na stavbu do s.č. 1085 postavenej na pozemku
KNC parcela č. 719 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2 aj o dom s.č. 1084
postaveného na KNC parcele č. 718 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2. Tieto dve
nehnuteľnosti pôvodne slúžili ako práčovňa na ul. Partizánskej.
Mestská rada uvedenú žiadosť prerokovala a odporúča ju MZ schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
1. zrušenie predkupného práva (Mesto Rajec si neuplatňuje predkupné právo) na kúpu
KNC pozemku č. 718 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2 , stavby domu
– práčovne s.č 1084 postaveného na KNC pozemku č. 718, ktoré sú vo vlastníctve
Mateja Melicherčíka v celosti, evidované v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva
č. 3106, povoleného vkladom V 9550/11.
2. zrušenie predkupného práva (Mesto Rajec si neuplatňuje predkupné právo) na kúpu
KNC pozemku č. 719 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2, stavby domu
s.č 1085 postaveného na KNC pozemku č. 719, ktoré sú vo vlastníctve Mateja
Melicherčíka v celosti, evidované v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 3106,
povoleného vkladom V 1737/2015.
II. ukladá
žiadateľovi zaplatiť poplatky spojené s vkladom do katastra podľa vyúčtovania predloženého
v deň podpisu dohody –zmluvy o zrušení predkupného práva.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr. Polačková,
Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, p.
Pekara, Ing. Žideková, Ing. Pekara, JUDr.
Gelatka, p. Špánik, Mgr. Jonek, p. Matejka,
Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

d) Nájom lesných pozemkov
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 89/2015 zo dňa 25.8.2015 schválilo nájom lesných
pozemkov v lokalite Charubina, v lokalite Vojtová, v lokalite .Borový les – Šuja pre
spoločnosť Redstons.r.o. Krivín 1187/2, Rajec. Zároveň bolo schválené uznesenie č. 90/2015,
kde bolo odporučené vypracovať dodatok k nájomnej zmluve na lesné pozemky uzavretej
s Cenzuálnym spoločenstvom, PS Rajec. Dodatkom sa upravuje predmet nájmu o tie pozemky,
ktoré boli schválené pre spoločnosť Redston. Uznesenie č. 89/2015 bolo mestským
zastupiteľstvom zrušené dňa 15.10.2015. Na rokovaní MZ sa dohodlo prenechať pozemky do
nájmu formou obchodnej verejnej súťaže, nakoľko pozemky zostali bez správy.
Mestská rada odporučila MsÚ pripraviť podmienky verejno-obchodnej súťaže na prenájom
všetkých lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajec. Mestský úrad tieto podmienky
pripravil a predložil poslancom na rokovanie.
JUDr. Gelatka mal k návrhu niekoľko pripomienok. Jednak je tam uvedená minimálna cena
30,- €/ha. Požiadal, aby sa tam doplnilo, že je to za celý rok. Taktiež zverejnenie inzerátu by
nedával len do regionálnej tlače, ale do novín, ktoré majú väčší rozsah. Ďalej navrhol vylúčiť
bod 3.2. Tak, ako je postavená výzva na predkladanie ponúk, tak sa môže do výberového
konania prihlásiť ktokoľvek, aj ten, ktorý si napríklad len nedávno otvoril živnosť. Človek,
ktorý sa má mestu starať o lesy, by mal mať nejakú históriu. Taktiež mal výhrady k hodine
odovzdávania obálok a ich otváraniu až o tri hodiny neskôr. Niekto to môže napadnúť, či sa s
obálkami počas tých troch hodín nemanipulovalo. Za najdôležitejšie pokladá to, že doposiaľ sa
o lesné pozemky staralo CS PS, zdá sa mu nezmyselné, aby to vysúťažil niekto iný. Podľa
JUDr. Gelatku je tu dôvod hodný osobitného zreteľa. Navrhol, aby sa oslovilo CS PS
a ponúkol sa im prenájom lesných pozemkov za tú cenu 30,- €/ha/rok s tým, že mesto má
istotu, čo tam budú robiť, dôveruje im, doteraz sa nerobili žiadne podvody z ich strany.
Primátor poukázal na to, že keď mesto rokovalo o nájme lesných pozemkov v Charubine pred
cca 4 mesiacmi a uvádzalo tam dôvod hodný osobitného zreteľa, práve JUDr. Gelatka
navrhoval vypísať verejno-obchodnú súťaž. A teraz navrhuje presný opak. JUDr. Gelatka
odpovedal, že v tomto prípade si myslí, že je daný dôvod hodný osobitného zreteľa. Primátor
sa spýtal, ako k tomu prídu ostatní podnikatelia, ktorí sa nebudú môcť do súťaže zapojiť.
V roku 2016 končí pôvodná nájomná zmluva s CS PS, ktorá bola uzatvorená za platnosti inej
legislatívy. Mesto musí vytvoriť podmienky pre všetkých možných potencionálnych
záujemcov. Ing. Mucha sa spýtal, či sa poslanci môžu dohodnúť na tom osobitnom zreteli.
Primátor odpovedal, že ak to nikto nespochybní, tak áno. Mgr. Jonek uviedol, že v prípade
prenajatia napríklad poľnohospodárskej pôdy sa táto môže využívať na akýkoľvek účel (napr.
na pastvu, pestovanie obilnín a pod.). Ing. Pekara odpovedal, že nájomca musí mať zadaný
druh pozemku a to, ako ho môže využívať. Nemôže na tej pôde robiť čo chce. To isté platí aj o
lesnom pôdnom fonde. Kritériá, že nájomca musí mať určitú prax, nie sú objektívne. Aj keby
mal nový nájomca malú prax, musí dodržiavať legislatívu. Funguje tu režim kontroly lesnej
správy, predkladajú sa evidencie, hlásenia, na základe podnetu je orgán štátnej správy povinný
urobiť kontrolu (ročné, podrobné previerky a pod.). Laicky sa domnievať, že niekto si
prenajme les a môže si tam robiť, čo chce, tak to neexistuje. Včera bolo zasadnutie CS PS –
17

toto im tam bolo prednesené, berú to na vedomie. Do súťaže sa prihlásia, nemajú s tým
problém, neboli žiadne negatívne reakcie.
Mgr. Jonek sa spýtal, čo sa v praxi dá robiť na pozemku, ktorý je zapísaný ako lesný pozemok.
Ing. Pekara odpovedal, že na takomto pozemku sa môže len hospodáriť a ťažiť. Ale sú tam aj
povinnosti – zalesňovanie, zabezpečovanie požiarnej ochrany, ako aj ostatných náležitostí
legislatívy. Aj ťažba je daná rámcami objemu ťažby. Každý musí mať odborného lesného
hospodára. MVDr. Polačková sa spýtala, či sú nejaké štátne dotácie na lesnú pôdu, keď sa o ňu
nájomca stará. Ing. Pekara odpovedal, že tieto dotácie nie sú. Ing. Mucha sa spýtal, koľko
rokov užíval CS PS lesné pozemky. Primátor odpovedal, že 10 rokov. Ing. Pekara dodal, že
zmluva s CS PS sa nemôže v automatickom režime zmeniť na ďalších 10 rokov, legislatíva to
nedovoľuje. Ďalej upozornil na to, že nájomca si nemôže dať svojvoľne vyňať lesnú pôdu. Na
to by potreboval súhlas mesta, tak sa netreba ničoho obávať. P. Koledová Žideková sa spýtala,
či pred 10 rokmi dostalo CS PS do nájmu lesné pozemky bez výberového konania. Primátor
odpovedal, že v tom čase bola v platnosti iná legislatíva, mestské zastupiteľstvo mohlo o tomto
rozhodnúť bez výberového konania. Ing. Mucha sa taktiež priklonil za stanovenie osobitného
zreteľa. Primátor uviedol, že pred troma mesiacmi sa na rokovaní MZ spochybňoval § 9
osobitného zreteľa a teraz sa navrhuje. Navrhol, aby sa umožnilo širokej verejnosti zapojiť sa
do verejno-obchodnej súťaže, pretože tak sa mesto vyhne rôznym problémom.
Mgr. Hanus sa spýtal, čo mesto riskuje tým, že vyhlási verejno-obchodnú súťaž. Navrhol, aby
sa percentuálne stanovilo, čo všetko sa bude posudzovať pri podaných žiadostiach, napr. 50%
by sa hodnotila cena a 50% doterajšie skúsenosti. A stále má mestské zastupiteľstvo právomoc,
aby si vybralo, koho chce.
Následne boli zo strany poslancov doplnené podmienky verejno-obchodnej súťaže.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktorých úplné znenie je súčasťou uznesenia
A. Predmet nájmu
Pozemky evidované na LV č. 1500
P.č.

Výmera
(m2)
2537
571
704

1.
2.
3.

KNC parcela
Číslo
2679/2
2679/6
2679/7

Druh pozemku

Podiel

Lokalita Charubina

Lesný pozemok
Lesný pozemok (cesta)
Lesný pozemok

1/1

Charubina, zmena výmery parcely 2679/2 –
lesný pozemok o výmere 3812 m2 na základe
GP č. 43432611-101/2015, overený OkÚ pod
č. 1782/2015 z 09.10.2015, t.č. vyznačená
plomba Z 9365/201, zameranie jestvujúcej
cesty
Charubina, zmena výmery parcely 2680/13 –
zast- plocha o výmere 789 m2 na základe GP
č. 43432611-101/2015, overený OkÚ pod č.
1782/2015 z 09.10.2015, t.č. vyznačená
plomba Z 9365/2015, zameranie jestvujúcej
cesty
Charubina
Charubina
Charubina, zmena výmery parcely 2734/2 –
zast. plocha o výmere 1842 m2 na základe
GP č. 43432611-101/2015, overený OkÚ pod
č. 1782/2015 z 09.10.2015, t.č. vyznačená

4.

2680/13

734

Zastavané plochy a nádvoria
– cesta

5.
6.
7.

2688/2
2681
2734/2

169 559
64 408
861

8.

2734/4

544

Lesný pozemok
Lesný pozemok
Zastavané plochy a nádvoria
– cesta
Zastavané plochy a nádvoria
– les
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8.

2734/5

862

9.

2734/6

17

Výmera celkom

P.č.
10.

KNE parcela
Číslo
2554

11.
12.

1040
1002

13
6488
14.
6494/1
15.
6494/3
16.
6505
17.
6512
Výmera celkom

Zastavané plochy a nádvoria
– les
Zastavané plochy a nádvoria
– cesta

plomba Z 9365/201,
cesty

zameranie jestvujúcej

240 797

Výmera (m2)

Pozemky evidované na LV č. 3333
Druh pozemku
Podiel
Lokalita

50 744

Ostatné plochy

31 102
16 093

Ostatné plochy
Ostatné plochy

53 792
46 393
59 630
60 198
43 161
361 113

Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast

1/1

Vojtová, z časti zodpovedá KNC parcele
2722 – lesný pozemok o výmere 44 710 m2.
Borový les – Šuja, z časti zodpovedajú KNC
parcele 2662 – lesný pozemok o výmere 38
933 m2
Porubská
Porubská
Porubská
Porubská
Porubská

Výmera pozemkov k nájmu:
601 910 m2 = 60,19 ha
B. Podmienky nájmu: vykonávania hospodárskej činnosti v lesoch, obnovy lesných porastov
v súlade s lesnohospodárskym plánom .
C. Dobu nájmu : 10 rokov.
D. Termíny zverejnenia:
a) oznamu v regionálnej tlači do 22.12.2015.
b) podmienok obchodnej verejnej súťaže min. na dobu 15 dní:
Úradná tabuľa mesta:
od 22.12.2015 do 22.01.2016 (piatok)
Webová stránka mesta:
od 22.12.2015 do 22.01.2016
E. Termín predloženia ponuky a jej vyhodnotenie:
a) termín a čas doručenia: do 22.01.2016 (piatok) do 15.00 hod.,
b) forma a počet: písomná forma v jednom vyhotovení
c) označenie návrhu/ponuky: zalepená obálka s výrazným označením „ Verejná obchodná
súťaž – Nájom lesných pozemkov - NEOTVÁRAŤ“
d) spôsob a adresa doručenia: :
- poštou na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, alebo osobne do
podateľne Mestského úradu v Rajci.
e) vyhodnotenie ponúk: dňa 22.01.2016 o 15.30 hod.
F. Kritérium hodnotenia: najvyššia cena za m2 (s prepočtom na „ha“),, pričom min. cena
nájmu je 30 eur/ha/rok + každoročná miera inflácie v zmysle Smernice č. 1/2013. Hodnotenie
ceny bude 50%, skúsenosť s hospodárením v lese 50%.
G. Ukončenie súťaže:
a) Komisia po vyhodnotení predložených návrhov/ponúk prostredníctvom zapisovateľky
vyhotoví Zápisnicu z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov/ponúk.
Výsledok súťaže uvedený v zápisnici oznámi každému z účastníkov súťaže písomne
listom či uspel alebo neuspel do 10 dní odo dňa vyhotovenia zápisnice. Zároveň
výsledok oznámi na webovej stránke mesta.
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b) Vyhlasovateľ a úspešný účastník uzatvoria nájomnú zmluvu do 30 dní odo dňa
oznámenia výsledku úspešnému uchádzačovi na základe výsledku vyplývajúceho zo
Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov/ponúk.
H. Návrh nájomnej zmluvy: Súčasťou podmienok je aj návrh nájomnej zmluvy, ktorá tvorí
prílohu – časť B. Túto nájomnú zmluvu je povinný predkladateľ návrhu svojim podpisom
potvrdiť. Prípadné zmeny sa riešia vzájomnou dohodou.
CH. Komisia pre otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov/ponúk:
2. členov komisie pre otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:
Mestské zastupiteľstvo v Rajci
3. za zapisovateľku komisie p. Alenu Uríkovú, ktorá zabezpečí administratívne práce.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Pekara, p.
Špánik, Mgr. Jonek, p. Matejka, Mgr.
Augustín

proti: 0

zdržal sa: 2
Ing. Žideková, JUDr. Gelatka

Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Výzvu na podávanie návrhu tak ako bola upravená na zasadnutí MZ dňa 10.12.2015.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr.
Jonek, p. Matejka, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 1.polrok 2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti predložila poslancom hlavná kontrolórka mesta, Ing.
Sekáčová. Mestská rada tento návrh plánu prerokovala a odporúča ho MZ na schválenie.
Ing. Žideková sa spýtala k bodu 15 – aktívna účasť na zasadnutiach MZ. Hl. kontrolórka túto
aktivitu vysvetlila.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti predložený hlavnou kontrolórkou mesta Rajec na 1. polrok 2016.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr.
Jonek, p. Matejka, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0
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12. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta za obdobie
november – december 2015
Na zasadnutí MZ predniesla hlavná kontrolórka mesta Správu o výsledku kontrol
uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie november 2015 – december 2015.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie november –
december 2015.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
proti: 0
zdržal sa: 0
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr.
Jonek, p. Matejka, Mgr. Augustín
13. Interpelácie
MVDr. Polačková sa spýtala, či sa dá vykosiť úsek pri hlavnej ceste zo Žiliny do Rajca
po pravej strane v okolí Vinuty, pretože je to tam zarastené burinou. Primátor odpovedal, že
časť týchto pozemkov je súkromných, časť mestských, mesto nikdy tento úsek nekosilo. Kosí
sa len ľavá strana pri ihrisku a tie 2 – 3 m od cesty zabezpečuje správca komunikácií.
Ing. Žideková uviedla, že pri parčíku na ul. Partizánskej smerom od kaplnky sú dva
červené smreky, ihličie veľmi opadáva, taktiež tieto stromy sú vysoké. Navrhla, či by sa
v marci nemohol urobiť výrub týchto stromov. Primátor odpovedal, že na výrub stromov musí
mať žiadateľ objektívne dôvody. Opadávanie ihličia nie je dôvod. Takže ak je požiadavka
obyvateľov danej ulice, je potrebné ju dať písomne. K výrubu sa samozrejme vyjadruje
vlastník. Pri kaplnke sú dve lipy, o ktorých výrub požiadal p. dekan. Mesto malo niekoľko
rokovaní s OZ Tilia, ktoré veľmi vystupuje proti výrezu hocijakých stromov. Mesto môže robiť
výrub len v zmysle legislatívy a musia tam byť splnené určité podmienky. Keď mesto
orezávalo stromy, prišla kontrola až z inšpekcie životného prostredia. Takže vykonať výrub nie
je len také jednoduché. Ďalšia podmienka, ktorá je daná pri povolení výrubu, je náhradná
výsadba.
P. Koledová Žideková informovala o tom, že na ul. Partizánskej smerom od kaplnky na
ľavej strane nesvieti verejné osvetlenie a večer je to tam nebezpečné či už pre chodcov alebo
cyklistov. Primátor odpovedal, že v prípade poruchy verejného osvetlenia, je potrebné toto
nahlasovať oddeleniu výstavby. Vzniknutú situáciu preverí toto oddelenie a vykoná nápravu.
P. Koledová Žideková upozornila, že pri VÚB sa nachádza prechod pre chodcov, je tam
značka, ktorú takmer nikto nerešpektuje. Či by tá značka nemohla byť výraznejšia, čo by už
z diaľky vodiči registrovali. Prednosta MsÚ, Ing. Jasenovec, PhD. informoval, že zvýraznenie
značiek bolo súčasťou projektu riešenia dopravnej situácie v meste Rajec. S projektantom sa
bude rokovať v decembri a preverí sa možnosť riešenia. Primátor doplnil, že mesto má
spracovanú dokumentáciu aj s osvetlením prechodov. Napriek tomu, že je to štátna cesta, štát
neprispeje ničím, mesto to bude musieť zrealizovať na vlastné náklady.
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JUDr. Gelatka upozornil, že pri VÚB je veľký výtlk, ktorý tam doteraz nebol. Primátor
odpovedal, že mesto preverí, komu táto plocha patrí.
P. Pekara upozornil, že pri vjazde od bytoviek oproti predajni autosúčiastok, je upchatý
kanál. Primátor odpovedal, že mestské vpuste mesto pravidelne čistí, ale cestári to robia len
sporadicky. Mesto na túto skutočnosť upozorní cestárov.
P. Pekara navrhol, či by sa nemohlo urobiť detské ihrisko na Krivíne, pretože deti tam
behajú pomedzi autá, je to nebezpečné. Taktiež navrhol, aby sa vybudovalo detské ihrisko aj
pri Medike. Primátor odpovedal, že vybudovanie bytov na Krivíne zrealizoval súkromný
investor. Mesto tam nemá žiadne svoje pozemky, čo by však nebránilo výstavbe detského
ihriska. P. Špánik navrhol, aby na to niekto prišiel pozrieť, pretože aj toto sú občania mesta
Rajec.
JUDr. Gelatka sa spýtal, ako postupuje spoločnosť Matea, s.r.o. Primátor odpovedal, že
stavebné povolenie by malo nadobudnúť právoplatnosť v priebehu dvoch týždňov. Čo sa týka
vysúťaženia bytov, to bolo v kontrole plnenia uznesení spomenuté. Spoločnosť dostala návrh
zmluvy, ktorí bol predmetom súťaže. Mesto môže zmluvu podpísať až po odovzdaní
právoplatného stavebného povolenia. Čo sa týka spodných priestorov, jedno stavebné
povolenie im dáva OÚ ŽP (kanalizácia a odlučovač ropných látok), momentálne je to v
realizácii. Spoločnosť však ešte nemá zmluvu so žiadnym obchodným reťazcom. Počítajú s
tým, že v januári alebo februári už budú vedieť povedať konkrétny reťazec. Ing. Žideková sa
spýtala, či pamiatkari nemali žiadne výhrady voči tomu, že na budove bude rovná strecha.
Primátor odpovedal, že stavebné povolenie už bolo vydané, ak pamiatkari mali výhrady, je to
zakomponované v tomto stavebnom povolení.
Mgr. Šupka sa spýtal na výkopové práce pri hlavnej ceste na ul. Lúčna. Primátor
odpovedal, že mesto tam malo rozseknutý kábel, tak sa to dávalo do poriadku. Kábel bol
pravdepodobne porušený pri inštalovaní dopravných značiek.
JUDr. Gelatka informoval, že občania mesta si pochvaľujú novú vianočnú výzdobu.
Primátor uviedol, že toto je pre mesto len pozitívne, po rokoch už bolo treba výzdobu vymeniť.
Stará výzdoba bola umiestnená na strom v areáli domova vďaky.
P. Pekara sa spýtal, aké práce sa vykonávajú na múzeu. Primátor odpovedal, že
vplyvom ťažkej krytiny a v minulosti veľkého množstva snehu došlo v priebehu rokov k tomu,
že krov sa začínal rozchádzať. Na spojovacích hradách vzniklo roztiahnutie o cca 10 cm. V
statickom posudku statik navrhol úpravy. Mesto požiadalo ministerstvo kultúry o finančný
príspevok na opravu múzea vzhľadom k tomu, že je to pamiatka. Oni však schválili financie na
archeologický prieskum, nie na opravu budovy. Ale oprava budovy sa vykonať aj napriek tomu
musela. Hrozilo, že pavlač spadne a keďže stĺpy na pavlači sú najcennejšie na budove, muselo
sa to oceľovými prvkami a tiahlami pospájať. Je to pod dohľadom pamiatkarov. Prednosta
dodal, že pri archeologickom prieskume boli zistené aj nejaké fragmenty.
Ing. Pekara sa spýtal, či sa neuvažuje nad vyrezaním ihličnatého stromu na námestí,
ktorý s nachádza v blízkosti ozdobeného stromčeka. Primátor odpovedal, že tu taktiež treba
mať na výrub objektívne dôvody, navyše sa strom nachádza v pamiatkovej zóne.
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Ing. Pekara informoval o tom, že ľudia, ktorí majú pochovaných blízkych v starej časti
cintorína v blízkosti tují, tieto im znečisťujú hroby. Spýtal sa, či na základe písomnej žiadosti
pozostalých bude možné v tejto veci konať. Primátor odpovedal, že postupovať sa bude tak isto
ako pri požiadavke Ing. Židekovej.
MVDr. Polačková sa spýtala na projekt MASKA. Primátor odpovedal, že dnes sa
konalo valné zhromaždenie, 15.12.2015 sa odovzdáva celý projekt MASK-y na ministerstvo.
Prednosta doplnil, že mesto robilo analytickú časť za mesto Rajec, participovali s ním školy aj
iné organizácie v meste. Dávali sa rôzne požiadavky z rôznych oblastí. Primátor dodal, že o
tento projekt je na Slovensku veľký záujem, musí sa počkať na vyhodnotenie.
MVDr. Polačková sa spýtala, či sa dajú získať nejaké finančné prostriedky na športovú
halu, a to v zmysle o projektu prebudovanie dlhodobo schátralých budov v meste. Primátor
odpovedal, že bola zverejnená výzva na rekonštrukciu mestských budov, ale rekonštrukcia
športovej haly do tohto nespadá.
Primátor informoval poslancov o odoslaní žiadosti na ministerstvo školstva ohľadom
rekonštrukcie MŠ. Taktiež bola podaná žiadosť na envirofond ohľadom zateplenia telocvične.
Je predpoklad, že mesto bude v tomto projekte úspešné.
Ing. Žideková sa spýtala, či sa pracuje na programe hospodársko-sociálneho rozvoja,
nakoľko poslanci doteraz nemali ešte nič predložené. V súlade so zákonom o podpore
regionálneho rozvoja je to podmienka, aby mesto mohlo požiadať o finančné prostriedky z EÚ.
Spýtala sa, či ho budú poslanci schvaľovať.
Primátor odpovedal, že regionálny program hospodársko-sociálneho rozvoja má mesto
schválený a platný do roku 2018. Bol spracovaný a vypracovaný, ale momentálne nevie
odpovedať, či už má mesto spätnú väzbu z ministerstva, resp. z iných inštitúcií, ktoré sa
k tomuto vyjadrujú.
P. Koledová Žideková vyjadrila mestu pochvalu za to, že zabezpečilo zasypanie jám na
ceste popri rieke Rajčanke smerom k p. Macurovi.
Prednosta informoval, že mesto sa pred časom prihlásilo do súťaže, kde sa
vyhodnocovali webové stránky miest a obcí. Výsledky sú výborné – dá sa to pozrieť na
internete. V rámci okresu sa mesto Rajec umiestnilo najlepšie, v rámci kraja malo lepšie
umiestnenie len mesto Martin.
14. .Diskusia
Mgr. Hanus požiadal poslancov, aby dňa 18.12.2015, kedy bude akcia Vianočná
kapustnica, prišli v čo najväčšom počte. P. Špánik navrhol, či by sa časť výťažku z tejto
kapustnice nemohla dať pre ľudí, ktorých nedávno postihol požiar. Primátor navrhol, aby sa
celý výťažok venoval týmto občanom. P. Koledová Žideková navrhla, aby boli občania
informovaní o navrhovanom účele výťažku, lebo mnohí chcú prispieť.
Ing. Žideková sa spýtala na termíny zasadnutí MZ. P. Záborská odpovedala, že najskôr
sa musí uzavrieť rok, dohodnúť termín s audítorkou. Potom budú nastavené termíny zasadnutí
MZ tak, aby prvé bolo koncom februára a na ňom sa dohodnú ďalšie termíny.
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15. Rôzne
a) Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Rajci
Ing. Zuzana Žideková predložila návrh dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku. Mestská rada
v Rajci tento návrh prerokovala, neodporúča ho však MZ schváliť.
Mestská rada odporučila MsÚ pripraviť nový návrh dodatku č. 1, kde budú zosúladené dva
body rokovacieho poriadku, a to bod 16 v čl. 4 Zasadnutia MsZ a bod 3. čl. 13 Organizačnotechnické zabezpečenie rokovaní MsZ.
Mestský úrad v Rajci vypracoval nový dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku, ktorý bol
poslancom predložený.
Ing. Žideková vysvetlila, že jej navrhovaný dodatok riešil, dokedy majú overovatelia overiť
zápisnicu a v akej forme má byť zaslaná overovateľom. Prednosta informoval, že porovnal 15
miest na Slovensku a spracovanie samotnej zápisnice do 5 pracovných dní majú vykonávajú
len dve mestá.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Rajci s účinnosťou od
11.12.2015 predložený Ing. Židekovou.
Tento návrh nebol prijatý počtom hlasov:
za: 3
proti: 4
Ing. Žideková, JUDr. Gelatka, Mgr. Mgr. Hanus, p.
Jonek
Matejka, p. Špánik,
p.
Koledová
Žideková

zdržal sa: 6
Ing.
Mucha,
MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p.
Pekara, Ing. Pekara, Mgr.
Augustín

Následne predložil primátor ďalší návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Rajci s účinnosťou od
11.12.2015 predložený p. Uríkovou.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
proti: 2
zdržal sa: 1
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr. Ing. Žideková, p. JUDr. Gelatka
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová Matejka
Žideková, p. Pekara, Ing. Pekara, p.
Špánik, Mgr. Jonek, Mgr. Augustín
b) Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR 2016
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR 2016 predniesla
poslancom p. Uríková.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Informáciu o harmonograme organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR 2016.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Ing.
Pekara, JUDr. Gelatka, p. Špánik, Mgr.
Jonek, p. Matejka, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

Týmto bodom bolo vyčerpané rokovanie zasadnutia mestského zastupiteľstva. Primátor
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 21.05 h ukončil.

Ing. Ján R y b á r i k
primátor mesta
Mgr. Peter H a n u s
zástupca primátora mesta

Ing. Ján J a s e n o v e c , PhD.
Prednosta MsÚ

Overovatelia: Ing. Zuzana Žideková
Jana Koledová Žideková
Zapisovateľka: Alena Uríková
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