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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci  

konaného dňa 25.februára 2016 

 

Prítomní: 9 

Neprítomní: 4 

 

 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: Mgr. Michal Šupka 

  JUDr. Bohuslav Gelatka 

     

Zapisovateľka: Alena Uríková 

 

Návrh programu: 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 40/2015, 41/2015, 42/2015 a 43/2015 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ a Mesta Rajec 

3. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením 

4. Návrh Dodatku č. 3 k Smernici č. 1/2013 o určení cien, postupu a podmienok za 

dlhodobý nájom a krátkodobý nájom – poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov 

a hnuteľného majetku v meste Rajec 

5. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2016 

6. Určenie a delegovanie členov rady škôl 

7. Protest prokurátora - oznámenie 

8. Návrh VZN č. 1/2016 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na 

iné účely ako je zásobovanie občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku, o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou, o náhradnom odvádzaní odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp 

9. Prevod a prenájom nehnuteľností 

10. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2015 

11. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2015 

12. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hl. kontrolórkou mesta za obdobie 

december 2015 – február 2016 

13. Interpelácie 

14. Diskusia 

15. Rôzne 

a) Chránené pracovisko 

b) Žiadosť KSŠ 

c) Odmena hl kontrolórke za obdobie 08/2015 – 01/2016 

d) Odmena p. Tordovej, poverenej vedením MsKS za obdobie 08/2015 – 01/2016 

e) Termíny zasadnutí MZ 

f) Termíny rozborov hospodárenia 

 

Ing. Žideková sa spýtala, či budú predmetom rokovania aj kompostoviská na trávu. Primátor 

odpovedal, že o tomto sa môže rokovať v bode Interpelácie. 
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Takto navrhnutý program bol schválený počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. 

Pekara, JUDr. Gelatka, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín, 

Ing. Pekara 

  

 

Schválené uznesenia: 

7/2016 – kontrola plnenia uznesení 

8/2016 – oznámenia o zmene rozpočtu č. 40/2015 – 43/2015 

9/2016 – rozpočtové opatrenia č. 2/2016 – 10/2016 

10/2016 – Dodatok č. 3 k Smernici č. 1/2013 

11/2016 – ekonomicky oprávnené náklady v DV na rok 2016 

12/2016 – určenie členov rady škôl 

13/2016 – rada školy pri ZŠ, ul. Lipová 

14/2016 – rada školy pri ZUŠ 

15/2016 – rada školy pri MŠ, ul. Mudrochova 

16/2016 – rada školy pri MŠ, ul. Obr. mieru 

17/2016 – informácia o Proteste prokurátora 

18/2016 – zrušenie VZN č. 1/2015 

19/2016 – VZN č. 1/2016 – pitná voda 

20/2016 – zámena pozemkov – Zadňančinovci 

21/2016 – prenájom pozemku – RNDr. Pecho 

22/2016 – prenájom pozemku – Mgr. RNDr. Majerčíková 

23/2016 – prenájom spoločnosti ADOS Mária, s.r.o. 

24/2016 – prenájom lesných pozemkov 

25/2016 – správa o činnosti MsP za rok 2015 

26/2016 – správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2015 

27/2016 – správa hl. kontrolórky o uskutočnených kontrolách (12/2016 – 02/2016) 

28/2016 – chránená dielňa MsP 

29/2016 – poskytnutie zámkovej dlažby pre KSŠ 

30/2016 – odmena hl. kontrolórke za obdobie 08/2015 – 01/2016 

31/2016 – odmena p. Tordovej za obdobie 08/2015 – 01/2016 

32/2016 – termíny riadnych zasadnutí MZ 

33/2016 – termíny rozborov hospodárenia 

 

R o k o v a n i e : 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla poslancom Ing. Sekáčová, hlavná 

kontrolórka mesta. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení č. 112/2015 – 137/2015, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ 

dňa 10.12.2015 

2. Prehľad plnenia uznesení č. 1/2016 – 3/2016, ktoré boli prijaté na mimoriadnom 

zasadnutí MZ dňa 14.01.2016 
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3. Prehľad plnenia uznesení č. 4/2016 – 6/2016, ktoré boli prijaté na mimoriadnom 

zasadnutí MZ dňa 22.01.2016 

4. Prehľad plnenia uznesení, ktoré neboli splnené do 10.12.2015 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. 

Pekara, JUDr. Gelatka, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín, 

Ing. Pekara 

  

 

2. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 40/2015, 41/2015, 42/205 a 43/2015 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ a Mesta Rajec 

Oznámenia o zmene rozpočtu predniesla poslancom p. Záborská, ved. finančného 

oddelenia. Prerokovala ich finančná komisia a následne mestská rada, ktoré ich odporúčajú 

MZ zobrať na vedomie. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 40/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu ZŠ 

b) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 41/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu Mesta Rajec 

c) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 42/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu ZŠ 

d) Oznámenie o zmene rozpočtu č. 43/2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu Mesta Rajec. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. 

Pekara, JUDr. Gelatka, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín, 

Ing. Pekara 

  

 

3. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením 

Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením predniesla poslancom p. 

Záborská, ved. finančného oddelenia. Oznámenia o zmene rozpočtu prerokovala finančná 

komisia a následne mestská rada, ktoré odporúčajú MZ zobrať ich na vedomie. 

 

Počas rokovania o 16.29 h prišiel 

p. Špánik – počet poslancov 10. 

 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
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a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 2/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 3/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a ZŠ 

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 4/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a ZŠ 

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 5/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 6/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZUŠ 

f) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 7/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a ZŠ 

g) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 8/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a MsKS 

h) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 9/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec  

i) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 10/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu Mesta Rajec a ZŠ 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. 

Pekara, JUDr. Gelatka, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín, 

Ing. Pekara 

 p. Špánik 

 

4. Dodatok č. 3 k k Smernici č. 1/2013 o určení cien, postupu a podmienok za 

dlhodobý nájom a krátkodobý nájom – poskytnutie nebytových priestorov, 

pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec 

Návrh Dodatku č. 3 k Smernici č. 1/2013 predniesla poslancom p. Záborská. Mestská 

rada na svojom zasadnutí dňa 3.12.2015 odporučila vypracovať dodatok k smernici o určení 

cien, v ktorom by sa riešil prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré užívajú obyvatelia 

rodinných domov ako predzáhradky. Mestský úrad preto vypracoval Dodatok č. 3 k uvedenej 

smernici, ktorý prerokovala finančná komisia a následne mestská rada. Obe ho odporučili MZ 

schváliť. 

 

Počas rokovania o 16.44 h prišiel 

Mgr. Jonek – počet poslancov 11. 

 

Po krátkej diskusii, v ktorej vystúpila Ing. Žideková, p. Pekara a p. Matejka primátor 

predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Návrh Dodatku č. 3 k Smernici o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom 

a krátkodobý nájom – poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku 

v meste Rajec č. 1/2013 zo dňa 24.5.2013. 

II. odporúča 
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MsÚ vypracovať ceny dlhodobého majetku – ceny nebytových priestorov, ceny pozemkov 

a ceny za nájom hmotného majetku prepočítané v závislosti od miery inflácie odo dňa 

platnosti Smernice č. 1/2013 zo dňa 24.5.2013. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 2 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik 

 p. Pekara, Mgr. Jonek 

 

5. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2016 

Riaditeľka DV písomne predložila výpočet ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2016, 

ktoré poslancom objasnila p. Záborská. Finančná komisia a následne mestská rada ich 

prerokovala a odporúča ich MZ zobrať na vedomie. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

výšku ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2016 v Domove vďaky Rajec vo výške 

700,- €. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Jonek, p. 

Pekara 

  

 

6. Určenie a delegovanie členov rady škôl 

Tento bod programu predniesol poslancom MZ primátor mesta, Ing. Rybárik. 

Vzhľadom k tomu, že sa končí funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy, je potrebné 

schváliť nových členov rady škôl. Mestská rada navrhla delegovať týchto členov rady škôl: 

ZŠ – p. Špánik, Ing. Mucha, p. Ščasná, p. Zbýňovcová 

ZUŠ – Mgr. Hanus, p. Tordová, p. Zbýňovcová, p. Matejka 

MŠ, ul. Mudrochova – Ing. Pekara, p. Koledová Žideková, p. Zbýňovcová 

MŠ, ul. Obr. mieru – Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Zbýňovcová 

 

Ing. Žideková namietala. že do rady škôl sú navrhnutí poslanci, ktorí sú väčšinou aj v 

komisiách a niektorí aj v mestskej rade. Spýtala sa navrhovaných poslancov, či by sa nechceli 

vystriedať s novými poslancami. Poslanci p. Matejka, Mgr. Hanus a Mgr. Šupka odpovedali, 

že oni majú taktiež záujem byť členmi jednotlivej rady škôl. Mgr. Augustín požiadal, aby ho 

mestské zastupiteľstvo nedelegovalo do rady školy pri MŠ na ul. Obrancov mieru z dôvodu 

vyťaženosti. Navrhol, aby namiesto neho bola delegovaná Ing. Žideková. Na otázku 

primátora, či navrhované delegovanie prijíma, odpovedala kladne. 

Mgr. Augustín požiadal, aby sa hlasovalo o jednotlivých radách škôl zvlášť. Poslanci 

súhlasili. 
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Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 I. určuje 

v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15.apríla 

2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, 

o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení 

Počet členov rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec – 11, v zložení: 

- dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov 

- jeden volený zástupca ostatných zamestnancov 

- štyria volení zástupcovia rodičov žiakov 

- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

 

Počet členov rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1.mája 412/1, Rajec – 11, v zložení: 

- dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov 

- jeden volený zástupca ostatných zamestnancov 

- štyria volení zástupcovia rodičov žiakov 

- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

 

Počet členov rady školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec, Materskej škole, 

Obrancov mieru 400/51, Rajec – 7 v zložení: 

- jeden volený zástupca pedagogických zamestnancov  

- jeden volený zástupca ostatných zamestnancov 

- dvaja volení zástupcovia rodičov žiakov 

- traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, p. Pekara 

 Mgr. Jonek 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 I. deleguje 

do rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec štyroch zástupcov zriaďovateľa: 

  Gabriel Špánik 

  Ing. Gustáv Mucha 

  Zuzana Ščasná 

  Ivana Zbýňovcová 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 1 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, p. Pekara 

Ing.Žideková Mgr. Jonek 
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Mestské zastupiteľstvo 

 I. deleguje 

do rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1.mája 412/1, Rajec štyroch zástupcov       

zriaďovateľa: 

  Mgr. Peter Hanus 

Martin Matejka 

  Anna Tordová 

  Ivana Zbýňovcová 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 1 zdržal sa: 2 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Pekara, p. 

Špánik, p. Pekara 

Ing. Žideková Mgr. Jonek, Mgr. Augustín 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 I. deleguje 

do rady školy pri Materskej škole, ul. Mudrochova 930/10, Rajec troch zástupcov     

zriaďovateľa: 

  Jana Koledová Žideková 

  Ing. Peter Pekara 

  Ivana Zbýňovcová 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 1 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, p. Pekara 

Ing. Žideková Mgr. Jonek 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 I. deleguje 

do rady školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51, Rajec troch zástupcov    

zriaďovateľa: 

  Mgr. Bohdan Jonek 

  Ing. Zuzana Žideková 

  Ivana Zbýňovcová 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, p. Pekara 

 Mgr. Jonek 
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7. Protest prokurátora 

O proteste prokurátora informoval poslancov MZ Ing. Ján Jasenovec, PhD., prednosta 

MsÚ v Rajci.Dňa 29. januára 2016 bol na Mestský úrad v Rajci doručený protest prokurátora 

č. Pd 256/15/5511-2 proti niektorým článkom VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo 

zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie občanov pitnou vodou v čase jej 

nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o náhradnom odvádzaní odpadových 

vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Primátor mesta rozhodol vyhovieť protestu prokurátora.  

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Informáciu o Proteste prokurátora č. Pd 256/15/5511-2 zo dňa 22.01.2016. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Jonek, p. 

Pekara 

  

 

8. Návrh VZN č. 1/2016 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody 

na iné účely ako je zásobovanie občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku, 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o náhradnom odvádzaní odpadových 

vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 

Návrh VZN č. 1/2016 predniesol poslancom prednosta MsÚ, Ing. Jasenovec, PhD. Na 

základe Protestu prokurátora č. Pd 256/15/5511-2 zo dňa 22.1.2016 MsÚ vypracoval nové 

VZN, ktoré prerokovalafinančná komisia a následne mestská rada. Obe odporučili 

navrhované VZN schváliť. 

 

Počas rokovania o 17.02 h odišiel 

Mgr. Hanus – počet poslancov 10. 

 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 

VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je 

zásobovanie občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou, o náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp schválené 

MZ  dňa 21.05.2015 uznesením č. 48/2015 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín, 

Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr. 

Jonek, p. Pekara 
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Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 1/2016 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely 

ako je zásobovanie občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou, o náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu 

žúmp 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, JUDr. Gelatka, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín, 

Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr. 

Jonek, p. Pekara 

  

 

9. Prevod a prenájom nehnuteľností 

a) Vincent Zadňančin a manželka 

Tento bod predniesol poslancom MZ primátor mesta. 

 

Počas rokovania o 17.07 prišiel 

Mgr. Hanus – počet poslancov 11. 

 

Uznesením MZ v Rajci č. 118/2014 bol schválený prevod parciel p. Pekarovi Ladislavovi 

s manželkou. Uznesením č. 119/2014 bol schválený prevod parciel p. Buchovi Emilovi 

s manželkou. Tieto uznesenia sú doteraz nesplnené z nasledujúceho dôvodu:  

Vzniknuté pozemky, ktoré sú predmetom prevodu vznikli GP od parcely č. 1700/67 – 

zastavaná plocha – cesta ul. Benkovej evidovanej na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec.  

Dodatočne bol zistený zápis – obmedzujúca poznámka na liste vlastníctva č. 1500, ktorý znie:  

Hodnovernosť údajov o vlastníckom práve k nehnuteľnosti - parc.kn-c č. 1700/67 bola 

spochybnená a teda podľa § 71 ods. 3 zákona č.162/1995 z.z.sa takéto údaje nesmú používať - 

X-236/2001 - 305/04. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že je potrebné najskôr odstrániť obmedzujúcu poznámku na LV 

č. 1500 majetkoprávnym usporiadaním dielov č. 61 a 41 s manželmi Zadňančinovcami.     

Keď bude odstránená z LV č. 1500 obmedzujúca poznámka, bude možné naplniť uznesenia č. 

118/2014 a 119/2014. V súčasnosti uvedené diely slúžia ako verejná komunikácia ul. 

Benkovej. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

1. majetkoprávne usporiadanie pozemkov vo vlastníctve Vincent Zadňančin a Anna 

Zadňančinová rodená Pechová, ktorí  prevádzajú do vlastníctva Mesta Rajec pozemky 

v katastrálnom území Rajec, zamerané geometrickým plánom č. 9/92 zo dňa 

20.06.1992, vyhotoveným Ing. Hegedüšom, diel 41 – časť pôvodnej CKN parcely 

1700/1 o výmere 15 m
2  

( pričlenený k terajšej CKN parc. 1700/67) a diel 61 časť 

pôvodnej CKN parcely 1700/143 o výmere 17 m
2 

( pričlenený k terajšej CKN parc. 

1700/67) zámenou za pozemok v katastrálnom území Rajec, v celosti CKN parcelu 

1674/25 o výmere 32 m
2
, druh pozemku : ostatné plochy, vytvorený geometrickým 

plánom číslo 43432611-140/2015 zo dňa 14.12.2015,  vyhotoveným Ing. Radomírom 

Blažekom-Geodetic, ktorý Mesto Rajec prevádza do bezpodielového spoluvlastníctva 
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manželov Vincenta Zadňančina, nar. ....... a Anny Zadňančinovej rod. Pechovej, nar. 

.......... 

  

2. aby Mesto  Rajec odpredalo do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcim manželom 

Vincentovi Zadňančinovi, nar. ........ a Anne Zadňančinovej rod. Pechovej, nar. .........., 

v celosti pozemok v katastrálnom území Rajec, CKN parcelu 1674/26 o výmere 9 m
2
, 

druh pozemku : ostatné plochy, vytvorený geometrickým plánom číslo 43432611-

140/2015 zo dňa 14.12.2015,  vyhotoveným Ing. Radomírom Blažekom-Geodetic, za 

kúpnu cenu vo výške 3 €/m
2
, v celkovej kúpnej cene 27 €, ktorá je splatná v lehote do 

3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti  zmluvy na účet predávajúceho vedený 

v IBAN  SK460200000000002362143,  alebo v peňažnej hotovosti do pokladne 

predávajúceho v súlade  § 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 predmetom usporiadania vlastníckych práv sú pozemky v katastrálnom území 

a obci Rajec,  

- CKN parcela  1674/25 o výmere 32 m
2
,druh pozemku - ostatné plochy 

- CKN parcela  1674/26 o výmere  9 m
2
, druh pozemku - ostatné plochy,  

ktoré boli vytvorené odčlenením od CKN parcely 7090 o výmere 5901 m
2
, druh 

pozemku: ostatné plochy, zapísanej v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade 

v Žiline,  LV č. 3333, v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec, geometrickým plánom 

číslo 43432611-140/2015 zo dňa 14.12.2015,  vyhotoveným Ing. Radomírom 

Blažekom-Geodetic 

a 

- CKN parcela 1700/67 o výmere 4825 m
2
, druh pozemku : zastavané plochy a 

nádvoria, zapísaná v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Žiline,  LV č. 1500, 

v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec, v časti o výmere 32 m
2
,ktorá časť je identická 

o výmere 15 m
2
 s pôvodnou CKN parcelou číslo 1700/143 (diel 61)  a o výmere 17 m

2
 

s pôvodnou CKN parcelou číslo 1700/1 (diel 41), podľa zamerania vyhotoveného 

geometrickým plánom číslo 9/92 zo dňa 20.06.1992 vyhotoveným Ing. Hegedüšom, 

ku ktorej časti pozemku o výmere 32 m
2
 nebolo v minulosti usporiadané vlastnícke 

právo formálne uzavretou zmluvou, preto je vlastníctvo sporné.  

Pozemky, CKN parcela číslo 1700/1 o výmere 169 m
2
, druh pozemku : zastavané 

plochy a nádvoria a CKN parcela číslo 1700/143 o výmere 377 m
2
, druh pozemku : 

záhrady,  sú zapísané v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Žiline, LV č. 773, 

v celosti v BSM Zadňančin Vincent a Anna Zadňančinová rod. Pechová. 

Bývala Správa katastra Žilina v katastrálnom konaní vedenom pod spisovou značkou 

X-236/2001 zistila, že pri zápise  geometrického plánu č. 9/92 zo dňa 20.06.1992, Ing. 

Hegedüš,  bola zapísaná do katastra nehnuteľností parcela 1700/67 o výmere 4825 m
2
, 

už vrátane výmery zodpovedajúcej dielu 41 (15m
2
 z CKN parcely 1700/1) a dielu 61 

(17m
2
 z CKN parcely 1700/143), a to napriek tomu, že na predmetné diely neboli do 

katastra predložené žiadne právne listiny, ktoré by preukazovali ich prevod z vlastníka 

zapísaného na LV č. 773 (Zadňančin Vincent a Anna rod. Pechová). Z uvedeného 

dôvodu Správa katastra  zapísala na LV č. 1500 vo vzťahu k parcele číslo 1700/67 

obmedzujúcu poznámku, že hodnovernosť údajov katastra o parc. č. 1700/67 bola 

spochybnená. Z dôvodu odstránenia obmedzujúcej poznámky sa dohodlo, že žiadatelia  

prevádzajú do vlastníctva Mesta Rajec pozemky zamerané geometrickým plánom č. 

9/92 zo dňa 20.06.1992, vyhotoveným Ing. Hegedüšom, diel 41 – časť pôvodnej CKN 

parcely 1700/1 o výmere 15 m
2  

( pričlenený k terajšej CKN parc. 1700/67) a diel 61 

časť pôvodnej CKN parcely 1700/143 o výmere 17 m
2 

( pričlenený k terajšej CKN 

parc. 1700/67) zámenou za pozemok  CKN parcelu 1674/25 o výmere 32 m
2
, druh 
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pozemku - ostatné plochy, vytvorený geometrickým plánom číslo 43432611-140/2015 

zo dňa 14.12.2015.  Zároveň sa  predáva do bezpodielového spoluvlastníctva 

žiadateľov pozemok CKN parcelu 1674/26 o výmere 9 m
2
, druh pozemku : ostatné 

plochy, vytvorený geometrickým plánom číslo 43432611-140/2015 zo dňa 

14.12.2015,   Parcela CKN č. 1674/25 a parcela CKN č. 1674/26 sa nachádzajú 

v tesnej blízkosti záhrady rodinného domu žiadateľov, tvoria zeleň.  Žiadatelia majú 

záujem pozemky pričleniť k jestvujúcej záhrade. O pozemky doteraz nik neprejavil 

záujem.  

 

II. konštatuje,  

že zámer usporiadania zámennou zmluvou a zámer prevodu je zverejnený na úradnej tabuli  

mesta a webovej stránke mesta od 09.02.2016 do konania MZ vrátane tohto dňa. 

 

III. poveruje 

primátora mesta podpísaním Dohody o urovnaní sporných vlastníckych práv 

k nehnuteľnostiam zámennou zmluvou a kúpnou zmluvou. 

 

IV. ukladá,  

aby zmluvné strany znášali  rovným dielom  poplatky spojené s prevodom pozemkov  

a poplatky za vyhotovenie GP podľa vyúčtovania predloženého v deň podpisu Dohody 

o urovnaní sporných vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Jonek, p. 

Pekara 

  

 

b) RNDr. Jaroslav Pecho s manželkou 

 Tento bod programu predniesol poslancom primátor mesta. Predmetom nájmu je 

pozemok,  ktorý sa nachádza pred rodinným domom na ul. Jánošíkova súp. č. 536. 

Nájomcovia užívajú uvedený pozemok pokojne a nerušene od roku 2009 na základe zmluvy 

o nájme pozemku. Cena prenájmu pozemku predstavuje sumu 1€/rok.Z dôvodu vyhotovenia 

nového geometrického plánu a zosúladenia nájomnej zmluvy so Smernicou č. 1/2013 

a platnými dodatkami navrhujeme po dohode zmluvných strán pôvodnú Zmluvu o nájme 

pozemku ukončiť a uzatvoriť s nájomcom novú Zmluvu o nájme pozemku. Mestská rada 

uvedené prerokovala a odporúča MZ ukončiť pôvodnú zmluvu č. ZML 2009/55 ku dňu 

29.2.2016 a schváliť prenechanie pozemku do užívania manželom Pechovcom. 

Po krátkej diskusii, v ktorej vystúpil Ing. Pekara a hlavná kontrolórka mesta s faktickými 

poznámkami, predniesol primátor návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

1. ukončenie zmluvy č. ZML 2009/55 o nájme pozemku ku dňu 31.03.2016 

2. prenechanie pozemku KNC parcelu č. 1401/5 – zastavaná plocha o úžitkovej výmere 

40 m
2
 do nájmu nájomcom RNDr. Jaroslav Pecho, nar. .......... a manželka Elena, rod. 

Tomčíková, nar. .........., trvale bytom ......... za podmienok: 
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a) účel nájmu: predzáhradka pred rodinným domom  

b) cena nájmu: 0,30€/m²/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.04.2016 

 

- z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 

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

zreteľa, ktorý je daný tým, že: Nájomcovia predmetný pozemok užívali pokojne 

a nerušene od roku 2009 na základe Zmluvy o nájme pozemku uzatvorenej dňa 

01.04.2009. Predmetný pozemok sa nachádza pred rodinným domom na ul. 

Jánošíkovasúp.č. 536. Pozemok je oplotený, nájomcovia sa o predmetný pozemok 

starajú a udržiavajú ho. Účelom je využitie pozemku ako predzáhradky pred rodinným 

domom. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. 

II. konštatuje, 

že zámer prenechania  pozemku do nájmu je  zverejnený na úradnej tabuli  mesta a webovej 

stránke mesta od 09.02.2016 do konania MZ. 

 

Nájomník musí strpieť prípadné zemné práce na verejných sieťach a v prípade ukončenia 

prenájmu musí dať pozemok do pôvodného stavu. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Jonek, p. 

Pekara 

  

 

 

c) Mgr. RNDr. Anna Majerčíková s manželom 

Žiadosť Mgr. RNDr. Majerčíkovej s manželom predniesol poslancom primátor mesta. 

Mesto Rajec zaevidovalo pod č. 3105/2015 žiadosť Mgr. RNDr. Anny Majerčíkovej, nar. 

............, bytom ......... vo veci odkúpenia alebo prenájmu pozemku KNC parcely č. 1401/3 – 

zastavaná plocha o výmere 56 m². Predmetom nájmu je pozemok,  ktorý sa nachádza pred 

rodinným domom na ul. Jánošíkova súp. č. 535. Pozemok v súčasnosti tvorí verejné 

priestranstvo – zeleň. Žiadateľ chce upraviť pozemok ako predzáhradku pred rodinným 

domom a vstup do rodinného domu. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. 

Prenechanie pozemku do nájmu bude riešený v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 

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

zreteľa. Zámer prenájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta od  

09.02.2016. 

Žiadosť o odkúpenie alebo prenájom pozemku bola prerokovaná na rokovaní stavebnej 

komisie, ktorá odporučila prenájom pozemku. 

Mestská rada uvedené prerokovala a odporučila MZ schváliť prenechanie pozemku do 

užívania Mgr. RNDr. Anne Majerčíkovej. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 
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I. schvaľuje 

prenechanie pozemku KNC parcelu č. 1401/3 – zastavaná plocha o úžitkovej výmere 56 m
2
 

do nájmu Mgr. RNDr. Anne Majerčíkovej, nar. .........., trvale bytom .......... za podmienok: 

a) účel nájmu: predzáhradka pred rodinným domom a vstup do rodinného domu 

b) cena nájmu: 0,30€/m²/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.04.2016 

 

- z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 

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

zreteľa, ktorý je daný tým, že: predmetom je prenájom pozemku, ktorý sa nachádza 

pred rodinným domom na ul. Jánošíkova súp. č. 535. Jedná sa o parcelu KNE č. 7082, 

z ktorej bola vytvorená geometrickým plánom č. 43432611-128/2014 parcela č. KNC 

1401/3 – zastavaná plocha o výmere 56 m². Pozemok v súčasnosti tvorí verejné 

priestranstvo – zeleň, na ktorom sú vybudované prípojky inžinierskych sietí 

k rodinnému domu a zároveň je vstupom k rodinnému domu a dvora. Pozemok je 

oplotený, oplotenie bolo realizované v stavebnej čiare jestvujúcich susedných 

oplotení. Žiadatelia chcú upraviť pozemok ako predzáhradku pred rodinným domom 

a vstup do rodinného domu. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. 

 

II. konštatuje, 

že zámer prenechania  pozemku do nájmu je  zverejnený na úradnej tabuli  mesta a webovej 

stránke mesta od 09.02.2016 do konania MZ. 

 

Nájomník musí strpieť prípadné zemné práce na verejných sieťach a v prípade ukončenia 

prenájmu musí dať pozemok do pôvodného stavu. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Jonek, p. 

Pekara 

  

 

d) Žiadosť spoločnosti ADOS Mária, s.r.o. 

Primátor mesta informoval o žiadosti spoločnosti ADOS Mária, s.r.o. Dňa 08.01.2016 pod 

č. 59/2016 bola zaevidovaná žiadosť spoločnosti ADOS Mária, s.r.o., so sídlom Rosina 715, 

013 22 Rosina vo veci prenájmu nebytového priestoru č. 9-30 o výmere 11,40 m². Predmetom 

prenájmu je nebytový priestor č. 9-30 o výmere 11,40 m²,  ktorý sa nachádza na 1.poschodí, 

vchod 1, v budove súpisné číslo 200 na ul. Hollého v Rajci (budova polikliniky. Nebytový 

priestor č. 9-30 je v súčasnosti nevyužívaný. Spoločnosť ADOS prejavila záujem o prenájom 

nebytového priestoru, ktorý bude využívaný za účelom poskytovania služieb I. kontaktu. 

Prenechanie nebytového priestoru do nájmu bude riešený v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c)  

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

osobitného  zreteľa. Zámer prenájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej stránke 

mesta od  09.02.2016. 

Mestská rada žiadosť prerokovala a odporúča ju MZ schváliť. 
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Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie nebytového priestoru č. 9-30, ktorý sa nachádza na 1.poschodí, vchod 1, 

v budove súpisné číslo 200 na ul. Hollého v Rajci (budova polikliniky), zapísaný v katastri 

nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 2410 do nájmu spoločnosti ADOS Mária, s.r.o., so sídlom 

Rosina 715, 013 22 Rosina, IČO 43 855 458 v zastúpení PhDr. Márie Cibulkovej za 

podmienok: 

a) účel nájmu: poskytovanie služieb I. kontaktu 

b) cena nájmu: 26,16 €/m²/rok + každoročne zvyšovanie o mieru inflácie 

c) doba nájmu: neurčitú 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: od 01.03.2016 

- z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 

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

zreteľa, ktorý je daný tým, že: nebytový priestor č. 9-30 o výmere 11,40 m²  

nachádzajúci sa  na 1. poschodí v budove s.č. 200 na ul. Hollého (budova polikliniky) 

v Rajci je v súčasnosti nevyužívaný. Jedná sa o nebytový priestor, ktorý mala 

v prenájme do 30.09.2015 spoločnosť RESCUE SYSTÉM, s.r.o.  

Spoločnosť ADOS Mária, s.ro. /Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti/ 

prejavila záujem o užívanie nebytového priestoru, ktorý bude využívaný za účelom 

poskytovania služieb I. kontaktu. Domáca ošetrovateľská starostlivosť predstavuje 

významnú zdravotnú starostlivosť o občanov v ich domácom prostredí.    

II. konštatuje, 

že zámer prenechania  nebytového priestoru do nájmu je  zverejnený na úradnej tabuli  mesta 

a webovej stránke mesta od 09.02.2016 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Jonek, p. 

Pekara 

  

 

e) Prenechanie lesných pozemkov do nájmu 

 Primátor informoval poslancov, že na základe odporúčania MZ a MR sa zúčastnil 

rokovania s výborom CS PS Rajec. Záver rokovania je zakomponovaný v návrhu na 

uznesenie a hovorí o tom, že CS PS Rajec zoberie späť všetky lesné pozemky do nájmu. 

Ing Žideková sa spýtala, či bude uzatvorená zmluva  o nájme opäť a obdobie 10 rokov. 

Primátor odpovedal, že bude podpísaný dodatok k pôvodnej zmluve, ktorá hovorí o nájme na 

obdobie 10 rokov. Zároveň je tam povinnosť upravovať nájom o mieru inflácie. 

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo: 



15 
 

1. Berie na vedomie výsledok Obchodnej verejnej súťaže na výber najvhodnejšieho 

návrhu na nájom lesných pozemkov v k.ú. Rajec vyhlásenej v zmysle uznesenia č. 

132/2015 z 10.12.2015 , kde komisia pre otváranie a hodnotenie podaných súťažných 

návrhov  na svojom zasadnutí dňa 22.01.2016 ukončila súťaž bez výberu návrhu, 

podané návrhy odmietla z dôvodu platnosti Zmluvy o nájme lesných pozemkov 

s nájomcom Cenzuálnym spolumajiteľstvom Rajec, pozemkovým spoločenstvom. 

2. Schvaľuje  uzavretie Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme lesných pozemkov (ZML 

2007/64) zo dňa 30.05.2007 uzavretej medzi prenajímateľom Mesto Rajec 

a nájomcom Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, v znení 

Dodatku č. 1 (ZML 2009/36) zo dňa  zo dňa 2.1.2009, v znení Dodatku č. 2 (ZML 

2015/251) zo dňa 31.08.2015, ktorým sa upravuje : 

a) predmet nájmu 

 
Pozemky evidované na LV č. 1500 

P.č. KNC parcela  

Číslo 

Výmera (m2) Druh pozemku Podiel Lokalita  

1. 2679/2 2537 Lesný pozemok 1/1 Charubina 

2. 2679/6 571 Lesný pozemok – cesta 

3. 2679/7 704 Lesný pozemok 

4. 2680/13 734 Zastavané plochy a nádvoria – cesta 

5. 2681 64 408 Lesný pozemok 

6. 2688/2 169 559 Lesný pozemok 

7. 2734/2 861 Zastavané plochy a nádvoria – cesta 

8. 2734/4 544 Zastavané plochy a nádvoria – les 

9. 2734/5 862 Zastavané plochy a nádvoria – les 

10. 2734/6 17 Zastavané plochy a nádvoria – cesta 

Výmera celkom 240 797  

 
Pozemky evidované na LV č. 3333 

P.č. KNE parcela 

Číslo 

Výmera (m2) Druh pozemku Podiel Lokalita 

11. 2554 50 744 Ostatné plochy 1/1 

 

Vojtová, z časti zodpovedá KNC 

parcele  2722 – lesný pozemok  

o výmere 44 710 m
2
. 

12. 1002 16 093  Ostatné plochy Borový les – Šuja, z časti zodpovedajú 

KNC parcele 2662 – lesný pozemok o 

výmere 38 933 m
2
 

13. 1040 31 102 Ostatné plochy 

14 6488 53 792 Trvalý trávnatý porast Porubská 

15. 6494/1 46 393 Trvalý trávnatý porast Porubská 

16. 6494/3 59 630 Trvalý trávnatý porast Porubská 

17. 6505 60 198 Trvalý trávnatý porast Porubská 

18. 6512 43 161 Trvalý trávnatý porast Porubská 

Výmera celkom 361 113  

Celková výmera 601 910 m2 = 60,19 ha 

 

b) cena nájmu: 0,0032 €/m
2
/rok + každoročné zvýšenie na základe inflácie  

c) účel nájmu: hospodárenie v lesoch a obnova lesných porastov  
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v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa,   ktorý je daný tým, že uvedené lesné pozemky 

užíva  titulom nájmu Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, so sídlom 

Sládkovičova 686, 015 01 Rajec, IČO: 30 232 074 na základe Zmluvy o nájme lesných 

pozemkov (ZML 2007/64) uzavretej dňa 30.05.2007, kde novým dodatkom sa upravuje 

predmet nájmu z dôvodu  zosúladenia predmetu nájmu s údajmi uvedenými na liste 

vlastníctva č. 1500 a liste vlastníctva č. 3333 po ukončení registra obnovy evidencie 

pozemkov a zápise pozemkov na listy vlastníctva. 

3. Poveruje primátora  mesta  podpísaním Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme lesných 

pozemkov (ZML 2007/64) zo dňa 30.05.2007 

4. Konštatuje, že zámer prenechania pozemkov do nájmu, resp. úprava predmetu nájmu 

dodatkom je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta od 

09.02.0016 do konania MZ vrátane tohto dňa. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Jonek, p. 

Pekara 

,  

 

10. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2015 

Správu o činnosti MsP za rok 2015 predniesol náčelník MsP, Mgr. Šimkovič. Mestská 

rada odporučila túto správu zobrať na vedomie. 

Informáciu náčelníka MsP doplnil Ing. Jasenovec. V diskusii vystúpil Mgr. Augustín, Ing. 

Mucha a Ing. Žideková, ktorí sa spýtali náčelníka MsP na objasňovanie priestupkov, 

zakúpenie fotopasce a zákaze parkovania na uliciach Jánošíkova, Moyzesova, Nádražná, 

Lúčna a 1. mája. Náčelník MsP, Mgr. Šimkovič im na ich otázky odpovedal. Prednosta MsÚ 

požiadal poslancov o zaslanie podnetov a pripomienok k zmenám dopravnej situácie 

v lokalitách, ktoré sú im známe pre spracovanie pasportu dopravnej situácie. 

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Mestskej polície v Rajci za rok 2015. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Jonek, p. 

Pekara 

  

 

Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor mesta v zmysle Rokovacieho poriadku MZ 15-

minútovú prestávku. Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 8 poslancov (odišiel p 

Špánik, Ing. Mucha, Mgr. Augustín). 
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11. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta za rok 2015 

Hlavná kontrolórka mesta predniesla poslancom MZSprávu o kontrolnej činnosti hl. 

kontrolórky mesta za rok 2015. 

 

Počas rokovania o 18.47 h prišli 

Ing. Mucha, Mgr. Augustín a p. 

Špánik – počet poslancov 11. 

 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec za rok 2015 

II. konštatuje, 

že hlavná kontrolórka mesta splnila všetky povinnosti a úlohy vyplývajúce z schválených 

plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2015 a vykonala aj činnosti navyše oproti 

schváleným plánom. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Jonek, p. 

Pekara 

  

 

12. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hl. kontrolórkou mesta za obdobie 

december 2015 – február 2016 

Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Sekáčová predniesla poslancom MZ Správu o výsledku 

kontrol uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie december 2015 – február 

2016. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie december 

2015 – február 2016. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Jonek, p. 

Pekara 
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13. Interpelácie 

Ing. Žideková sa spýtala k rekonštrukcii VO, či bola zo strany mesta podaná žiadosť 

o platbu a či sa uskutočnila kontrola rekonštrukcie. 

Primátor odpovedal, že rekonštrukčné práce boli ukončené, mesto vyzvalo firmu, ktorá 

to vykonávala, aby skontrolovala vykonané práce. Žiadosť o platbu bola podaná do konca 

januára 2016. Pracovníci mesta pravidelne komunikujú s príslušnými úradmi, je podpísaný 

odovzdávajúci protokol. Vďaka novému softvéru možno korigovať intenzitu svietivosti 

jednotlivých svetiel. 

 

Mgr. Jonek sa spýtal, koho majetok je vykrývač nad cintorínom, pretože spoločnosť 

Raj-net chcela uvedený vykrývač použiť a nevedeli, s kým môžu rokovať. 

Primátor odpovedal, že vykrývač je majetkom p. Podmanického, takže rokovať 

ohľadom jeho použitia treba rokovať s p. Podmanickým, ale zároveň aj s mestom, pretože 

vykrývač je umiestnený na pozemku patriaceho mestu. 

 

Ing. Žideková upozornila na zvalenú bránu pri zbernom dvore. Spýtala sa, či sa o to 

niekto stará.  

Primátor zdôraznil, že sa nejedná o bránu, ale o stenu. Momentálne túto situáciu rieši 

mesto. 

 

Ing. Žideková ďalej upozornila na neporiadok v zbernom dvore. Zároveň sa spýtala, 

akým spôsobom v zbernom dvore prebieha separácia odpadu. 

Primátor odpovedal, že v zbernom dvore sa odpad triedi. Pri triedení a separovaní však 

vzniká aj komunálny odpad, ktorý sa tam hromadí. Nie je však dostatok finančných 

prostriedkov na uloženie odpadu na skládku. V minulosti primátor informoval mestské 

zastupiteľstvo o tom, že SORR, ktorej je mesto členom, recyklačný fond neuhradil všetky 

platby. Minulý rok uhradili cca 20 tis. €. Každý týždeň sa vyvezie 40-kubičný kontajner na 

skládku. V Rajci sa separujú aj tetrapakové obaly, ktoré však nikto nechce ani zadarmo 

odviezť.  

 

Mgr. Augustín sa spýtal na plánovaný odchod MUDr. Uhrinovej z Rajca.  

Primátor odpovedal, že momentálne je taká situácia, že v rajeckej doline majú všetci 

pediatri 1300 – 1400 klientov v kartotéke, MUDr. Uhrinová ich má cca 400 - 500. 

V minulosti požiadala VÚC o ďalší obvod v Žiline a teraz je medzi dvoma ambulanciami. Na 

ostatnom zasadnutí MZ sa tiež riešila, pretože mestu chcela odpredať svoje priestory, s čím 

MZ nesúhlasilo. Keďže mesto vedelo o zámere MUDr. Uhrinovej, primátor mal niekoľko 

rokovaní na VÚC s Dr. Majbíkovou, následne primátor zaslal list, kde žiadal VÚC, aby 

nebolo dovolené MUDr. Uhrinovej odísť aj s kartotékou do Žiliny. Uskutočnilo sa rokovanie 

s MUDr. Útlou, resp. jej manželom, s tým, že mesto jej vie ponúknuť priestory. Následne 

však MUDr. Útla dostala ponuku celého obvodu od pediatričky zo Žiliny, ktorá odchádza do 

dôchodku. Bola to ponuka, ktorá sa nedala odmietnuť. Následne bolo rokovanie  MUDr. 

Útlym, ktorý prisľúbil, že pokiaľ by cca 200 – 300 ľudí chceli ku nemu prejsť, tak nie je 

problém ich prijať. Tiež mu primátor navrhol, aby si otvoril aj ambulanciu v Rajci, ale toto 

neprijal, pretože by mohol skončiť tak ako MUDr. Uhrinová. Predbežne je dohodnuté, že 

MUDr. Moravčíková by zobrala časť ľudí a MUDr. Útly zvyšok. MUDr. Uhrinová by mala 

odísť od 1.4.2016. VÚC je zodpovedná za tento stav, v prípade, ak mesto zoženie lekára, tak 

mu okamžite pridelia obvod. Mesto sa však nechce spoliehať na VÚC, preto primátor robí 

všetko, čo je v jeho silách, aby sa táto situácia vyriešila. 
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Ing. Žideková sa spýtala, či sa dorieši úprava priestoru – oddychovej zóny – pri 

Rajčanke. Chcela by to vyrovnať a vytrhať pozostatky koreňov vŕb, aby sa to tam trochu 

vyrovnalo, dalo sa to do poriadku.  

Primátor navrhol, že mesto tam pošle na jeden až dva dni 10 svojich zamestnancov – 

robotníkov, ktorí s motorovými pílami a nožnicami tieto vŕby obrežú. Následne by mesto 

zabezpečilo bager, ktorý by zarovnal plochu. 

 

P. Pekara poukázal na množstvo nahádzaných žuvačiek pred reštauráciami. 

Primátor odpovedal, že toto je problém všetkých miest a oni to riešia pomocou 

rôznych techník, ktoré nie sú lacné. Oddelenie výstaby preverí, ako sa čistenie od žuvačiek 

robí v iných mestách. 

 

P. Pekara požiadal o vyčistenie kanálu na ul. M.R.Štefánika, pretože počas dažďov 

stojí voda na celej ceste. 

Primátor odpovedal, že tento kanál sa nedá vyčistiť, mesto to musí vyriešiť 

prepojením. Je tam vpusť, ktorá je prepojená s nejakou kanalizáciou, mesto sa pokúšalo spolu 

so SeVaK-om toto preraziť, ale zariadenie na prerazenie („krtko“) tadiaľ neprešlo. Kanál nie 

je zanesený. Mesto musí nanovo rozkopať cestu a prepojiť dve vpuste. 

 

Ing. Žideková požiadala o umiestnenie kontajnera na plasty ku Pastoračnému centru. 

Primátor odpovedal, že všetko záleží od toho, koľko kontajnerov na plast pre mesto 

Rajec pribudne. Nebol by však problém, keby v pastoračnom centre bolo vrece, kde by 

plastové fľaše dávali. Ing. Žideková namietala, že v Pastoračnom centre nie je miesto na 

umiestnenie vreca na fľaše. Na to primátor odpovedal, že v prípade záujmu o 120 l kontajner 

pred budovu Pastoračného centra je mesto ochotné toto zabezpečiť. Tento kontajner by bol 

označený nápisom „Plasty.“ 

 

JUDr. Gelatka sa spýtal na halu bývalej Vinuty pri MsÚ. Primátor odpovedal, že tento 

týždeň spoločnosť MATEA, s.r.o. ohlásila začatie stavebných prác. Zmluvu do dnešného dňa 

nemajú podpísanú s nijakým reťazcom. Najbližšie majú v rokovaní s COOP Jednota. Ale 

podpísanú zmluvu nemajú s nikým.   

JUDr. Gelatka sa spýtal, či sa začalo upravovať parkovisko pri hale. 

Primátor odpovedal, že túto plochu idú to prehlbovať o cca 40 cm, aby tam mohli 

naviezť štrk a urobiť z toho priestoru stavenisko. Čo sa týka výstavby bytov, mesto zaslalo 

žiadosť na ŠFRB, ministerstvo prisľúbilo, že bude vyčleňovať čo najviac financií na bývanie. 

Dúfa, že mesto bude úspešné, aby mohlo byty od nich prevziať a odkúpiť.  

 

P. Matejka sa spýtal na prerábanie ďalšej haly spoločnosti KFTS. 

Primátor odpovedal, že ďalšiu halu ešte stále prerábajú, teraz pracujú na prepojení 

dvoch hál. Teraz by mali predložiť žiadosť o stavebné povolenie na výstavbu lakovne, ktorá 

by mala byť typizovaná na normy EÚ. Lakovňu majú využívať aj pre automobilku Kia. 

 

Ing. Žideková sa spýtala, komu patria priestory bývalej Sloveny. 

Primátor odpovedal, že časť patrí spoločnosti Bellandi. 

 

Ing. Pekara upozornil, že v okolí židovského cintorína v miestach, kde kedysi bolo 

smetisko, je smrekový lesík, v ktorom je lykožrút. Je potrebné suché vetvy odstrániť, pretože 

lykožrút sa môže rozširovať. 

Primátor navrhol, aby sa predseda komisie výstavby a ŽP (Ing. Pekara) išiel spolu s p. 

Rybárikovou pozrieť na toto miesto a nech navrhnú riešenie. 
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P. Matejka sa spýtal, či pozemok na ul. Moyzesovej je mestský pozemok. 

Primátor odpovedal kladne, ale pozemkom prechádza strednotlakový plyn, takže je to 

pozemok nepoužiteľný. P. Matejka navrhol, aby sa z tohto pozemku spravilo parkovisko pre 

autá. Primátor pripustil, že parkovisko by sa tam mohlo vytvoriť, najskôr sa to však musí 

prerokovať so správou ciest a s dopravným inžinierom. 

 

14. Diskusia 

Ing. Žideková sa spýtala, či už sú vytýčené miesta na vysypanie pokosenej trávy. 

Primátor odpovedal, že  p. Špánik istý návrh predložil na MR. Navrhol, aby sa týmto 

zaoberala komisia pre výstavbu a ŽP. Je potrebné stanoviť aj rozmery stanoviska a dať tam 

upozornenie, že sa do stanovísk môže vysýpať len tráva pokosená kosačkou s tým, že to tam 

môže byť umiestnené maximálne 2 – 3 dni. 

 

Primátor následne dotazoval Mgr. Augustína vzhľadom k tomu, že ako riaditeľ KSŠ sa 

občas obráti na mesto s rôznymi žiadosťami o finančnú pomoc. Nie vždy sa to však, 

vzhľadom na financie, dá. Katolícka spojená škola prenajíma napríklad telocvičňu. Na ZŠ, ul. 

Lipová funguje systém - smernica na prenajímanie priestorov. Telocvičňa KSŠ je využívaná 

permanentne, ale či je prenajímaná aj na základe nájomných zmlúv. Spýtal sa Mgr. 

Augustína, či má vypracovanú smernicu o prenájme, či sú v prenájme premietnuté náklady na 

prevádzku a prípadné opravy. V kuchyni a jedálni KSŠ sa robia rodinné oslavy, tábory, sú 

tam rôzne aktivity, ktoré ani do školy nepatria (cez školský rok aj cez prázdniny). Riaditeľ 

KSŠ uvedené priestory možno prenajme za pár eur, kde nie sú premietnuté všetky náklady na 

prevádzku budovy. Mesto nie je zriaďovateľ KSŠ, ale aj tak sa snaží tejto škole pomáhať. 

Prehľadnosť, za čo sa prenajímajú priestory v KSŠ, nie je. Ide však o to, aby škola 

nedoplácala na aktivity, ktoré sa tam uskutočňujú. Treba si položiť otázku, či budú budovu 

KSŠ stále takto využívať, ale škola nebude mať na nič, ani na platenie prevádzkových hodín, 

elektriky. Z dlhodobého hľadiska je toto neudržateľné. Vraj funguje na KSŠ čajovňa. Mgr. 

Augustín túto informáciu poprel.  

Každý majetok potrebuje financie na prevádzku a na údržbu. Keď ju riaditeľ KSŠ nebude 

udržiavať, tak mu za chvíľu spadne na hlavu. A potom príde na mesto, aby mu pomohlo. 

Keby KSŠ dávalo mesto 100% financií na originálne právomoci, bolo by to lepšie. V nich je 

časť skrytých na údržbu budovy. Preto primátor poveril pracovníkov mesta, aby išli na 

kontrolu do súkromného centra, do KSŠ a do ZUŠ a do ZŠ. Záver bol taký, že niektoré 

krúžky v CVČ nefungovali, jeden krúžok nebol ani otvorený. Primátor dal Mgr. Augustínovi 

na zvážnie, či má zmysel financovať človeka v CVČ len preto, aby tam bol „pro forma“ 

zamestnaný alebo riešiť toto cez krúžkovú činnosť. Mesto dáva KSŠ financie na CVČ. Za čo 

však dáva tieto peniaze? Mesto bude radšej financie dávať na tú konkrétnu činnosť, ktorú je 

potrebné riešiť formou krúžkovej činnosti a bude to prehľadnejšie. Potom nikto nebude 

počúvať to, že cirkevná škola dostáva menej peňazí ako štátna škola. Lebo v takomto prípade 

si poslanci pripadajú ako keby nechceli dať cirkevnej škole to, čo jej patrí. Mesto sa snažilo 

zachovať pomer financií medzi oboma školami a nechce zvýhodňovať jednu školu nad druhú. 

Primátor požiadal riaditeľa KSŠ, Mgr. Augustína, aby zvážil, či pri prenájme priestorov 

netreba postupovať tak, aby to bolo efektívne, aby si škola mohla riešiť aj rôzne opravy.  

Mgr. Augustín odpovedal, že KSŠ má vypracovanú smernicu na prenájom priestorov, kde je 

stanovených 5,- €/hodina. Škola si nemôže účtovať viac ako sú režijné náklady, pretože 

potom by to už bolo podnikanie. Keď sa priestory prenajmú rodičom žiakov školy, tak 

neplatia 5,- €/hodina, ale potom pomôžu pri rôznych opravách a upratovaní budovy. Nechce 

na tom zarábať, pretože to nie je ani možné. Na svietenie a údržbu mu stanovená sadzba 

postačuje.  
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Čo sa týka čajovne, Ing. Žideková pripustila, že čajovňa bola v KSŠ počas vianočných trhov. 

Mgr. Augustín ďalej uviedol, že ho oslovili mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke, 

ktoré chcú v druhej budove KSŠ zriadiť materské centrum, kde si budú variť kávičku a deti sa 

budú hrať v malej telocvični. Nič iné tam robiť nebudú, vyrubí sa im poplatok, ktorým 

pokryje náklady na energie. 

Primátor uviedol, že ohľadom tohto materského centra bol oslovený p. Pažickou, ktorá 

primátora informovala o zámere zriadenia materského centra. Je to však potrebné dotiahnuť 

v zmysle platnej legislatívy, musia sa vyjadriť aj ďalšie orgány, napr. hygiena. Mgr. Augustín 

priznal, že sa v priestoroch KSŠ uskutočnili cca tri oslavy, vybrali sa peniaze na energie. 

Jednalo sa však len o zamestnancov školy. 

Ing. Žideková sa spýtala, ako funguje prenájom priestorov v budove ZŠ na ul. Lipovej. P. 

Záborská odpovedala, že cenu za služby si škola ponecháva v plnej výške, nájom 

odovzdávajú mestu. Zriaďovateľ tento príjem rieši v rámci daňového priznania. 

Mgr. Augustín informoval, že čo sa týka vykonanej kontroly zo strany mesta, KSŠ mala na 

svojej webovej stránke zverejnený iný zoznam krúžkov, ako je v skutočnosti. 

Primátor uviedol, že mesto má informáciu, že 4 deti chodia v rovnaký čas na dva rôzne 

krúžky. Tieto informácie poskytla KSŠ. Čo sa týka zverejnených tabuliek na webe KSŠ, tieto 

sú rovnaké už cca 3 roky. 

Prednosta MsÚ, Ing. Jasenovec, PhD. doplnil informácie o kontrole, nakoľko sa jej zúčatnil. 

Dokumentácia je vedená všade, problém bol v tom, že niektoré deti v daných časoch na 

krúžku neboli, taktiež jeden krúžok nefungoval. Mesto len chcelo skontrolovať efektivitu 

vynakladaných finančných prostriedkov. Podľa primátora mesta CVČ supluje niektorú 

krúžkovú činnosť. Mgr. Augustín uviedol, že na krúžkovú činnosť dostáva škola príspevok od 

štátu. Počas leta sa prostredníctvom CVČ financujú aj tábory. Primátor zdôraznil, že 

o financovaní táborov sa pri zriaďovaní CVČ nič nehovorilo.  Na to Mgr. Augustín dodal, že 

na tábory prispievajú aj rodičia detí. 

Mgr. Hanus sa spýtal Mgr. Augustína, či má KSŠ financovanie krúžkov podobne ako ZŠ na 

ul. Lipová, t.z. financovanie z kultúrnych poukazov a či sa kontroluje dochádzka 

v jednotlivých krúžkoch. Mgr. Augustín odpovedal, že financovanie krúžkov je 

prostredníctvom poukazov a čo sa týka dochádzky, vedie sa evidencia. CVČ má svoju 

činnosť. Mgr. Hanus sa ďalej spýtal, či učitelia pracujúci v CVČ sú zároveň učiteľmi KSŠ. 

Mgr. Augustín odpovedal kladne. Dodal, že on z financií poskytnutých CVČ zaplatí človeka 

na ¾ úväzok. Je to niečo ako družina pre 2. stupeň. Ale aj tým, že CVČ organizuje tábory, tak 

aj z toho sa niečo pokrýva.  Mgr. Hanus má názor, že KSŠ dostane 100% na ŠKD a školskú 

jedáleň, čím je čoraz viac presvedčený, že sa v budúcnosti už neprikloní k doterajšiemu 

financovaniu CVČ. Primátor poukázal na to, že Mgr. Augustín, riaditeľ KSŠ teraz priznal, že 

malé úväzky učiteľov dopĺňa úväzkami v CVČ. 

Ing. Žideková namietala, že pre rodičov je dobré, keď cez prázdniny majú kde nechať deti. Na 

to sa jej primátor spýtal, ako k tomuto prídu rodičia detí na ZŠ Lipová, keď mesto „de facto“ 

prispieva na tábory v CVČ. Ing. Žideková poukázala na to, že deti na ZŠ Lipová nie sú 

znevýhodnené, napr. teraz dostali peniaze na zateplenie telocvične, takže týmto dostanú deti 

na ZŠ Lipová viac. Mgr. Hanus poukázal na to, že tieto financie nedostala škola, ale mesto, 

takže poslankyňa Žideková by v prvom rade mala hájiť záujmy mesta a nie záujmy KSŠ. 

Primátor dodal, že budova ZŠ na ul. Lipovej je majetok mesta a mesto sa o ňu musí starať. 

Mgr. Augustín poukázal na to, že KSŠ je zaradená do neziskových organizácií, a pritom je to 

cirkevná škola. Keď príde za zriaďovateľom ohľadom poskytnutia financií na opravu 

a údržbu budovy, odpoveď je zvyčajne taká, dostane peniaze len na platy učiteľom. Na 

ostatné peniaze nie sú. Preto zakaždým prosí mesto o pomoc. 
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Primátor sa Mgr. Augustína spýtal, či sa zamýšľal nad tým, či by pre KSŠ nebolo lepšie, aby 

sa vrátili k tomu, že bude škola zriadená mestom. Treba sa tým vážne zaoberať, pretože pri 

dnešnom počte žiakov  KSŠ sa táto situácia nedá dlhodobo udržať. 

Ing. Pekara uviedol, že CVČ bolo v podstate iniciované zo strany KSŠ, mesto s týmto 

súhlasilo, ale vtedy platili iné legislatívne podmienky. Bola určitá obava, keď nastane 

napríklad zmena situácie. Teraz ide o to, aby sa nevnímala naša škola, vaša škola, ale nájsť 

spoločné východisko. Kým nebolo CVČ zriadené, tak ŠKD a jedáleň dostávali 88% financií 

z originálnych právomocí. Do toho vstúpilo CVČ s tým, že ŠKD, CVČ a jedáleň dostávajú 

rovnaké množstvo peňazí. Navrhol, že rozumnejšie by bolo dať 100% financií na jedáleň 

a 100% na ŠKD v oboch školách, pretože tým by sa získali financie aj na prípadné opravy. 

Ide o jeden balík peňazí, ktorý by nemusel byť rozložený na 3 kôpky, ale len na dve kôpky. 

Mesto sa snaží nájsť východiská. V globále sa poskytuje rovnaký balík na dieťa, ale tiež počul 

názor, že na ŠKD a jedáleň mesto dáva len 88%. Ale už nikto nepovie, že zvyšok ide na CVČ. 

Treba nájsť nejaké východisko, aby sa eliminovali tieto veci. 

 

15. Rôzne 

a) Chránená dielňa 

Predmet chránenej dielne predniesol primátor mesta. Náčelník MsP písomne predložil 

poslancom návrh vytvorenia chránenej dielne. Mestská rada odporučila vytvorenie 

náčelníkovi MsP a prednostovi MsÚ pokračovať v príprave zriadenia tejto chránenej dielne 

a ísť na skúšku (variant) – zakúpenie zariadenia a na prevádzku by sme išli s 2 ľuďmi, ktorí 

by pracovali len v inkriminovanom čase. Náklady by boli cca 2000,- €/ročne na zamestnancov 

a 2000,- €/ročne jednorazovo. 

Informáciu doplnil Ing. Jasenovec. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Informáciu o návrhu zriadenia chránenej dielne na úseku MsP. 

II. odporúča 

náčelníkovi MsP a prednostovi MsÚ pokračovať v príprave zriadenia chránenej dielne. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Jonek, p. 

Pekara 

  

 

b) Žiadosť KSŠ 

Primátor mesta predložil žiadosť KSŠ o spevnenie príjazdovej komunikácie. Pri ZŠ na ul. 

Lipovej si škola musela zafinancovať cestu z vlastných prostriedkov a parkovisko si spravili 

z dlažby poskytnutej mestom. V dnešnej podobe je cesta ku KSŠ zdevastovaná tak, ako 

doteraz nebola. Mestská rada odporučila ponúknuť dlažbu z rekonštrukcie námestia 

bezplatne. Mgr. Augustín nech nájde možnosť položenia dlažby svojpomocne. Na náklady 

mesta sa môže dlažba priviezť, ostatné nech je v réžii riaditeľa KSŠ, Mgr. Augustína. Mgr. 

Augustín uviedol, že cesta bola robená prostredníctvom projektu Ekopolis – neboli tam 

sponzori. Projekt bol nie na skrášlenie okolia, ale zelene. V čase realizácie projektu sa Mgr. 
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Augustín zúčastnil rokovania s vedením mesta, kde mu bola daná podmienka, že cesta musí 

mať šírku 6 m, teraz je široká 6,5 m. Podmienka bola aj vytvorenie parkovacích miest, čo 

KSŠ zrealizovala na vlastné náklady. 

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

poskytnutie zámkovej dlažby pre potreby KSŠ na základe ich žiadosti. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0  zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, 

Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. 

Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, 

p. Špánik, Mgr. Jonek, 

p. Pekara 

   

 

c) Odmena hl. kontrolórke mesta Rajec za obdobie 08/2015 – 01/2016 

V zmysle § 18c ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení môže 

mestské zastupiteľstvo hlavnému  kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu za obdobie 8/2015 

– 1/2016 až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra za mesiace 8/2015 – 

1/2016. Primátor navrhol 15 %. 

Nakoľko nikto z poslancov nemal protinávrh, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

odmenu hlavnej kontrolórke mesta Ing.Bibiane Sekáčovej za obdobie 8/2015 – 1/2016 vo 

výške 15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra vyplateného v období 8/2015 – 1/2016. 
 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Jonek, p. 

Pekara 

  

 

d) Odmena p. Anne Tordovej, poverenej vedením MsKS za obdobie 08/2015 – 01/2016 

V zmysle Poriadku odmeňovania MsKS môže byť p. Anne Tordovej, poverenej vedením 

MsKS schválená odmena za mesiace 8/2015 – 1/2016do výšky 25% zo súčtu platov 

vyplatených v mesiacoch 8/2015 – 1/2016. Primátor navrhol 15%. 

Nakoľko nikto z poslancov nemal protinávrh, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

odmenu p. Anne Tordovej, poverenej vedením MsKS za obdobie 8/2015 – 1/2016 vo výške  

15% zo súčtu platov vyplatených v období 8/2015 – 1/2016. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Jonek, p. 

Pekara 

  

 

e) Termíny zasadnutí MZ 

Primátor navrhol poslancom po konzultácii v mestskej rade nasledovné termíny riadnych 

zasadnutí MZ: 

28.4. 2016 

30.6.2016 

8.9.2016 

27.10.2016 

15.12.2016 

Časť poslancov požiadala, aby bol termín 30.6.2016 zmenený na 28.6.2016. Nakoľko ostatní 

poslanci súhlasili, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

termíny riadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci, a to nasledovne: 

28.4.2016 

28.6.2016 

8.9.2016 

27.10.2016 

15.12.2016 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 1 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. 

Jonek, p. Pekara 

Ing. Žideková  

 

f) Termíny rozborov hospodárenia 

Na rokovaní MZ boli predložené termíny rozborov a doplnení členovia do komisií pre 

rozbory hospodárenia. 

Po krátkej diskusii predniesol primátor návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Termíny rozborov hospodárenia za rok 2015 v rozpočtových organizáciách mesta a zloženie 

komisií na rozbory hospodárenia za rok 2015 nasledovne: 

MsKS – 15.3.2016 o 15.00 h 

V zložení: primátor mesta, hl. kontrolórka, ved. finančného odd., Mgr. Šupka, Ing. Žideková, 

JUDr. Gelatka 
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Domov vďaky- 15.3.2016 o 16.00 h 

V zložení: primátor, hl. kontrolórka, ved. finančného odd., Mgr. Hanus, p. Pekara, Ing. 

Žideková 

 

Základná škola – 16.3.2016 o 15.00 h 

V zložení: primátor, hl. kontrolórka, ved. finančného odd.,Ing. Mucha, p. Špánik, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín, Ing. Pekara 

 

ZUŠ – 16.3.2016 o 16.00 h 

V zložení: primátor, hl. kontrolórka, ved. finančného odd.,p. Matejka, Ing, Žideková, MVDr. 

Polačková 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Jonek, p. 

Pekara 

  

 

 

Týmto bodom programu bolo ukončené rokovanie mestského zastupiteľstva. Primátor 

poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie o 21.23 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:  Mgr. Michal Šupka 

JUDr. Bohuslav Gelatka 
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