Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci
konaného dňa 15. decembra 2016
Uznesenie č. 93/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
1. Prehľad plnenia uznesení č. 74/2016 – 92/2016, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa
27.10.2016.
2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 27.10.2016.
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 94/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o ukončení doby platnosti Zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk uzavretej dňa
31.3.2007 medzi Mestom Rajec ako vlastníkom pohrebísk a Jozefom Vysokým, Námestie
SNP 18 Rajec ako prevádzkovateľom a Dodatku č. 1 zo dňa 8.12.2011 dňom 31.12.2016.
II.
schvaľuje
1. prenechanie výkonu prevádzkovania pohrebísk na území mesta Rajec v zmysle
zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov oprávnenej osobe
Jozefovi Vysokému, s miestom podnikania Ďurčina 242, 015 01 Rajec, IČO: 342
24 96, zapísaného v živnostenskom registri č. 511-15939 na Okresnom úrade v Žilina
za podmienok:
a) doba výkonu: 10 rokov
b) výpovedná doba: pol roka
c) odplata za výkon: 200,00 €/rok
d) odplata za vedľajšie služby: náklady za poštovné
2. prenechanie nehnuteľnosti stavby – Dom smútku so súpisným číslom 1067, a ním
zastavaného pozemku KNC parcela č. 2136/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
361 m2 evidovaných na liste vlastníctva č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v celosti do
nájmu prevádzkovateľovi pohrebísk na území mesta Rajec Jozefovi Vysokému,
s miestom podnikania Ďurčiná 242, 015 01 Rajec, IČO: 342 24 96, zapísaného
v živnostenskom registri č. 511-15939 na Okresnom úrade v Žilina za podmienok:
a) účel nájmu: správa domu smútku z dôvodu poskytovanie pohrebných služieb a
zabezpečenia prevádzkovania pohrebísk na území mesta
b) cena nájmu: 1000,00 €/rok , čo predstavuje 2,77 €/m2/rok
c) cena služieb: nájomca je povinný hradiť cenu za spotrebu elektrickej energie, cenu za
spotrebu vody a odvod odpadových vôd,
d) doba nájmu: 10 rokov
e) výpovedná doba: pol roka
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uplatnením § 9a, ods. 9 pís. c/ zákona 138/1911 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že výkon prevádzkovania
pohrebísk a poskytovania pohrebných
služieb na území mesta vykonával doterajší
poskytovateľ od roku 1997 pokojne a nerušene, na jeho výkon činnosti neboli doteraz
zaznamenané žiadne pripomienky a námietky.
III.
konštatuje,
že zámer prenechania nehnuteľností do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta
a webovej stránke mesta v termíne od 29.11.2016 do konania mestského zastupiteľstva
vrátane tohto dňa.
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 95/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
žiadosť p. Zdenka Kianičku, bytom ......... vo veci usporiadania pozemku pod kanalizačnou
prípojkou vedenou k rodinnému domu žiadateľa, postaveného na pozemku KNC parcela č.
526/3 evidovaného na LV č. 3076.
II.
schvaľuje
prenechania pozemku KNC parcela č. 525 - orná pôda o výmere 622 m2 v časti o výmere 9
m2 evidovaného na LV č. 1500 vo vlastníctva Mesta Rajec v zmysle projektovej
dokumentácie a geodetického zamerania čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej prípojky
do nájmu Zdenkovi Kianičkovi, nar. ......... a manželke Marte Kianičkovej rod. Smatanskej,
nar. ......... obaja bytom ............ za podmienok:
a) účel nájmu: položenie kanalizačnej prípojky pre potreby odvádzania splaškových vôd
z domovej čistiarne odpadových vôd postavenej na pozemku KNC parcela č. 526/4
b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročná miera inflácie
c) doba nájmu: neurčitá
d) výpovedná doba: 3 mesiace
v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým že, na časti pozemku KNC
parcela č. 525 je položené kanalizačné potrubie pre potreby odvádzania splaškových vôd
z domovej čistiarne odpadových vôd novostavby rodinného domu v zmysle projektovej
dokumentácie kanalizačnej prípojky a vydaného Dodatočného stavebného povolenia č.
01/1793/2010/ST/55-Ďu zo dňa 24.9.2010 vydané stavebným úradom Mesto Rajec na stavbu
rodinného domu, a inžinierskych sietí : elektro NN, vodovod, umiestnenie ČOV.
III.
konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta v termíne od 29.11.2016 do konania mestského zastupiteľstva vrátane tohto
dňa.

2

zdržal sa: 0

za: 10
proti: 1
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Ing. Žideková
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín,
JUDr. Gelatka

Uznesenie č. 96/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
prenechanie pozemkov do nájmu evidovaných na liste vlastníctva č.1500 nájomcovi: Skládka
odpadov Rajeckého regiónu, združenie, so sídlom Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, IČO
31 930 387, v mene združenia koná Anna Paulinyová, predseda združenia SORR Rajec
Pozemky evidované na liste vlastníctva č. 1500
P.č
KNC
Výmera
Druh pozemku
.
parcela
(m²)
č.
1.
2672/26
45 m²
Ostatné plochy
2.
2672/28 124 m²
Ostatné plochy
3.
2672/29 2183 m² Ostatné plochy
4.
2676/5
1607 m² Trvalé trávnaté porasty
Výmera
3959 m²
celkom

Vlastník

Katastrálne
územie

MESTO
RAJEC

RAJEC
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za podmienok:
a) účel nájmu: zriadenie a prevádzkovanie skládky odpadu a vykonávanie činnosti
v oblasti nakladania s odpadmi
b) cena nájmu: 0,19 €/m²/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: 01.01.2017
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: nájomca predmetné pozemky užíva na základe Zmluvy o nájme pozemkov
uzatvorenej dňa 02.01.2007 a dodatkov k nájomnej zmluve. Nájomná zmluva bola uzatvorená
na dobu určitú a to na dobu 10 rokov. Zmluvný vzťah medzi účastníkmi tejto nájomnej
zmluvy končí 31.12.2016. Nájomca prejavil záujem naďalej užívať predmetné pozemky za
účelom zriadenia a prevádzkovania skládky odpadu a vykonávania činnosti v oblasti
nakladania s odpadmi. Po ukončení platnosti pôvodnej nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa
02.01.2007 bude s nájomcom uzatvorená nová zmluva o nájme pozemkov (nemení sa
predmet nájmu, účel nájmu ani výmera). Pozemky, ktoré sú predmetom nájmu mesto v
súčasnej dobe nevyužíva, o prenájom predmetných pozemkov nikto iný neprejavil záujem.
Konštatuje, že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta
a webovej stránke mesta od 25.11.2016 do konania MZ.
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 97/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
prenechanie časti pozemkov do nájmu evidovaných na liste vlastníctva č.1500 nájomcovi:
Asnet, s.r.o., so sídlom Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, DIČ:2021869982, IČO:36420581,
zastúpená Ing. Františkom Podmanickým, konateľom spoločnosti.
Pozemky evidované na liste vlastníctva č. 1500
P.č
KNC
Výmera
Druh pozemku
.
parcela
(m²)
č.
1.
2135/9
40 m²
Ostatné plochy
2.
2136/10
2 m²
Zastavané plochy a
nádvoria
3.
2136/24
40 m²
Orná pôda
4.
2136/25
2 m²
Trvalé trávnaté porasty
5.
2136/24
16 m²
Orná pôda

Vlastník

Katastrálne
územie

MESTO
RAJEC

RAJEC
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za podmienok:
a) účel nájmu: umiestnenie stavby obslužnej stanice, telekomunikačného stožiaru
a prevádzkovanie telekomunikačných služieb,
b) cena nájmu: 8 €/m²/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie + služby spojené so
spotrebou elektrickej energie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: 01.01.2017
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 nájmu je pozemok pod jestvujúcou stavbou obslužnej stanice, ktorá
je postavená na pozemku CKN parcele č. 2135/10, druh pozemku - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 2 m² a na pozemku CKN parcele č. 2136/25, druh pozemku orná pôda o
výmere 2 m². Ďalej je predmetom nájmu časť pozemku, ktorý sa nachádza pod stavbou
telekomunikačného stožiara postaveného na časti CKN parcely č. 2136/24 o výmere 16 m².
Predmetom nájmu je aj obslužný priestor a prístupová plocha k stavbe obslužnej stanice a
telekomunikačného stožiaru, ktorá je tvorená časťami parciel CKN parcelou č. 2135/9, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 40 m², parcelou CKN 2136/24, druh pozemku - orná pôda
o výmere 40 m². Celková výmera obslužného priestoru je 80 m² v zmysle priloženého
situačného nákresu. Pozemok v súčasnosti tvorí verejné priestranstvo – zeleň. Predmetné
pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Rajec, priamo v areáli mestského cintorína.
Žiadateľ užíva uvedené pozemky pre potreby umiestnenia stavby obslužnej stanice,
telekomunikačného stožiaru a prevádzkovania telekomunikačných služieb. Nie je predpoklad
iného využitia pozemku. V užívaní pozemkov ho doteraz nik nerušil.
II.
konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta od 25.11.2016 do konania MZ.
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 98/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
prenechanie pozemku KNC parcelu č. 467/31 pod garážou č. 1, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 20 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu
nájomcovi:
Jozef Halko, trvale bytom Rajec, ............
za podmienok:
a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.1
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b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017
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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 467/31, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.1. Uvedený
pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva
časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej
dňa 25.10.1993, vrátane dodatkov.
Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014
vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom
Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou
garáže č. 1 je označený ako KNC parcela č. 467/31, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria. Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom
umiestnenia stavby garáže č.1. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa doba nájmu
vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016 a zároveň sa
upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní
pozemkov ho doteraz nik nerušil.
II.
konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 99/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
prenechanie pozemku KNC parcelu č. 467/32 pod garážou č.2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 20 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu
nájomcovi:
Štefan Huljak, trvale bytom Rajec, ............
za podmienok:
a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.2
b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017
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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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 467/32, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.2. Uvedený
pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva
časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej
dňa 25.10.1993, vrátane dodatkov.
Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014
vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom
Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou
garáže č. 2 je označený ako KNC parcela č. 467/32, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria.
Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom
umiestnenia stavby garáže č.2. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa doba nájmu
vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016 a zároveň sa
upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní
pozemkov ho doteraz nik nerušil.
II.
Konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 100/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
prenechanie pozemku KNC parcelu č. KNC 467/33 pod garážou č.3, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 20 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu
nájomcovi:
Lýdia Kučerová, .............. Rajec
za podmienok:
a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.3
b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017
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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 467/33, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.3. Uvedený
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pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva
časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej
dňa 25.10.1993, vrátane dodatkov.
Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014
vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom
Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou
garáže č. 3 je označený ako KNC parcela č. 467/33, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria.
Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom
umiestnenia stavby garáže č.3. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa doba nájmu
vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016 a zároveň sa
upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní
pozemkov ho doteraz nik nerušil.
II.
konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ.
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 1
JUDr. Gelatka

Uznesenie č. 101/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
ukončenie nájomnej zmluvy č. ZML 2014/187 o nájme pozemku s účinnosťou od 01.01.2016
II.
schvaľuje
prenechanie pozemku KNC parcelu č. 467/34 pod garážou č.4, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 19 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu
nájomcovi:
Ján Vríčan, trvale bytom Rajec, .................

za podmienok:
a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.4
b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017
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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 467/34, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.4. Uvedený
pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva
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časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej
dňa 19.12.2014.
Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014
vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom
Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou
garáže č. 4 je označený ako KNC parcela č. 467/34, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria.
Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom
umiestnenia stavby garáže č.4. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, upresňuje sa predmet
nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní pozemkov ho
doteraz nik nerušil.
III.
konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 102/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
prenechanie pozemku KNC parcelu č. 467/35 pod garážou č.5, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 19 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu
nájomcovi:
Ing. Miloš Bronček, trvale bytom ...............
za podmienok:
a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.5
b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017
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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 467/35, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.5. Uvedený
pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva
časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej
dňa 20.01.1996, vrátane dodatkov.
Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014
vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom
Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou
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garáže č. 5 je označený ako KNC parcela č. 467/35, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria.
Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom
umiestnenia stavby garáže č.5. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa doba nájmu
vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016 a zároveň sa
upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní
pozemkov ho doteraz nik nerušil.
II.
konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 103/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/46 pod garážou č.6, druh pozemku trvalé trávnaté
porasty o výmere 8 m², evidovaný na liste vlastníctva č. 3333 a pozemku KNC parcelu č.
467/37, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m² evidovaný na liste vlastníctva č. 1500 vo
vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu nájomcovi:
František Ručka, trvale bytom Rajec, ...............
za podmienok:
a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.6
b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017
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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/46 druh
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 8 m² a pozemok KNC parcela č. 467/37, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m² pod stavbou garáže č. 6. Uvedený
pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva
časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy o dočasnom
užívaní pozemku, vrátane dodatkov.
Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014
vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom
Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou
garáže č. 6 sa skladá z dvoch parciel a to KNC parcely č. 2156/46, druh pozemku trvalé
trávnaté porasty a KNC parcely č. 467/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemky, ktoré sú predmetom nájmu za účelom
umiestnenia stavby garáže č.6. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa výmera pozemku
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a doba nájmu vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016.
Zároveň sa upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia
pozemku. V užívaní pozemkov ho doteraz nik nerušil.
II.
konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 104/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/47 pod garážou č.7, druh pozemku trvalé trávnaté
porasty o výmere 19 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste
vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu nájomcovi:
Jaroslav Janík, trvale bytom Rajec, ...............
za podmienok:
a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.7
b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017
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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/47, druh
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 19 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.7.
Uvedený pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v
súčasnosti užíva časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej
zmluvy o dočasnom užívaní pozemku, vrátane dodatkov. Pozemky pod garážami boli
zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014 vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing.
Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po
zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou garáže č. 7 je označený ako KNC parcela č.
2156/47, druh pozemku trvalé trávnaté porasty.
Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom
umiestnenia stavby garáže č.7. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa doba nájmu
vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016 a zároveň sa
upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní
pozemkov ho doteraz nik nerušil.
II.
konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ.
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za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 105/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/48 pod garážou č.8, druh pozemku trvalé trávnaté
porasty o výmere 19 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste
vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 a prenechanie časti pozemku
KNC parcelu č. 2156/1 o výmere 7,6 m² v zmysle situačného nákresu, na ktorom je
umiestnený uzatvorený prístrešok pre bicykle a záhradnú techniku do nájmu nájomcovi:
Vladimír Vríčan, trvale bytom Rajec, ................
za podmienok:
a) účel nájmu: užívanie pozemku pod stavbou garáže č.8 a umiestnenie prístrešku pre
bicykle a záhradnú techniku
b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017
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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/48, druh
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 19 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.8 a časť
pozemku KNC parcela č. 2156/1 o výmere 7,6 m² v zmysle situačného nákresu, na ktorom je
umiestený uzatvorený prístrešok pre bicykle a záhradnú techniku. Uvedené pozemky sa
nachádzajú na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva časť
pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa
25.10.1993, vrátane dodatkov.
Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014
vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom
Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou
garáže č. 8 je označený ako KNC parcela č. 2156/48, druh pozemku trvalé trávnaté porasty.
Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemky, ktoré sú predmetom nájmu za účelom
umiestnenia stavby garáže č.8 a prístrešku pre bicykle a záhradnú techniku. Nemení sa účel
nájmu, ani nájomca, mení sa doba nájmu vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy
končí dňom 31.12.2016 a zároveň sa upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je
predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní pozemkov ho doteraz nik nerušil.
II.
konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ.
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za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 106/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/50 pod garážou č. 9, druh pozemku trvalé
trávnaté porasty o výmere 18 m², evidovaný na liste vlastníctva č. 3333 a pozemku KNC
parcelu č. 467/38, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m² evidovaný na liste vlastníctva
č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu nájomcovi:
Jíři Hudec, trvale bytom Rajec, ..............
za podmienok:
a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.9
b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017
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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/50 druh
pozemku trvalé trávnaté o výmere 18 m² a pozemok KNC parcela č. 467/38, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m² pod stavbou garáže č. 9. Uvedený pozemok sa
nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva časť
pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy o dočasnom
užívaní pozemku zo dňa 25.10.1993, vrátane dodatkov.
Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014
vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom
Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou
garáže č. 9 sa skladá z dvoch parciel a to KNC parcely č. 2156/50, druh pozemku trvalé
trávnaté porasty a KNC parcely č. 467/38, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemky, ktoré sú predmetom nájmu za účelom
umiestnenia stavby garáže č.9. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa výmera pozemku
a doba nájmu vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016.
Zároveň sa upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia
pozemku. V užívaní pozemkov ho doteraz nik nerušil.
II.
konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ.
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za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 107/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/51 pod garážou č. 10, druh pozemku trvalé
trávnaté porasty o výmere 19 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu
nájomcovi:
Jaroslav Cyprich, trvale bytom Rajec, ............
za podmienok:
a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.10
b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017
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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/51, druh
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 19 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.10.
Uvedený pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v
súčasnosti užíva časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej
zmluvy uzatvorenej dňa 25.10.1993, vrátane dodatkov.
Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014
vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom
Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou
garáže č. 10 je označený ako KNC parcela č. 2156/51, druh pozemku trvalé trávnaté porasty.
Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom
umiestnenia stavby garáže č.10. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa doba nájmu
vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016 a zároveň sa
upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní
pozemkov ho doteraz nik nerušil.
II.
konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ.
za: 12
proti: 0
zdržal sa: 0
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek
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Uznesenie č. 108/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/52 pod garážou č.11, druh pozemku trvalé
trávnaté porasty o výmere 14 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu
nájomcovi:
Vladimír Smatana, trvale bytom Rajec, ...........
za podmienok:
a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.11
b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017
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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/52, druh
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 14 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.11.
Uvedený pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v
súčasnosti užíva časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej
zmluvy uzatvorenej dňa 25.10.1993, vrátane dodatkov.
Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014
vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom
Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou
garáže č. 11 je označený ako KNC parcela č. 2156/52, druh pozemku trvalé trávnaté porasty.
Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom
umiestnenia stavby garáže č.11. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa výmera
pozemku a doba nájmu vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom
31.12.2016. Zároveň sa upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného
využitia pozemku. V užívaní pozemkov ho doteraz nik nerušil.
II.
konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 109/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/54 pod garážou č.13, druh pozemku trvalé
trávnaté porasty o výmere 11 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom
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odbore na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu
nájomcovi:
Tibor Hulín, trvale bytom Rajec, .................
za podmienok:
a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.13
b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017
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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/54, druh
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 11 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.13.
Uvedený pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v
súčasnosti užíva časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej
zmluvy uzatvorenej dňa 25.10.1993, vrátane dodatkov.
Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014
vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom
Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou
garáže č. 13 je označený ako KNC parcela č. 2156/54, druh pozemku trvalé trávnaté porasty.
Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa výmera pozemku a doba nájmu vzhľadom k
tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016, zároveň sa upresňuje predmet
nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní pozemkov ho
doteraz nik nerušil.
II.
konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 110/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/55 pod garážou č.14 , druh pozemku trvalé
trávnaté porasty o výmere 15 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu
nájomcovi:
Stanislav Albert, trvale bytom Rajec, ............
za podmienok:
a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.14
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b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017
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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/55, druh
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 15 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.14.
Uvedený pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v
súčasnosti užíva časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej
zmluvy uzatvorenej dňa 19.12.2000, vrátane dodatkov.
Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014
vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom
Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou
garáže č. 14 je označený ako KNC parcela č. 2156/55, druh pozemku trvalé trávnaté porasty.
Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom
umiestnenia stavby garáže č.14. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa výmera
pozemku a doba nájmu vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom
31.12.2016. Zároveň sa upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného
využitia pozemku. V užívaní pozemkov ho doteraz nik nerušil.
II.
konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 111/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/56 pod garážou č. 15, druh pozemku trvalé
trávnaté porasty o výmere 17 m², evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 nájomcovi:
Ján Knapec, trvale bytom Rajec, ...........
za podmienok:
a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.15
b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017
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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/56, druh
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pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 17 m², ktorý sa nachádza pod garážou č.15.
Uvedený pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v
súčasnosti užíva časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej
zmluvy uzatvorenej dňa 25.10.1993, vrátane dodatkov.
Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014
vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom
Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou
garáže č. 15 je označený ako KNC parcela č. 2156/56, druh pozemku trvalé trávnaté porasty.
Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemok, ktorý je predmetom nájmu za účelom
umiestnenia stavby garáže č.15. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa doba nájmu
vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016 a zároveň sa
upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní
pozemkov ho doteraz nik nerušil.
II.
konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 112/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/57 pod garážou č. 16, druh pozemku trvalé
trávnaté porasty o výmere 14 m², evidovaný na liste vlastníctva č. 3333 a pozemku KNC
parcelu č. 467/40, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m² evidovaný na liste vlastníctva
č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu nájomcovi:
Michal Straňanek, trvale bytom Rajec, ..............
za podmienok:
a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.16
b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017
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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/57, druh
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 14 m² a pozemok KNC parcela č. 467/40, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m² pod stavbou garáže č.16. Uvedený
pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva
časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy o dočasnom
užívaní pozemku, vrátane dodatkov.
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Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014
vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom
Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou
garáže č. 16 sa skladá z dvoch parciel a to KNC parcely č. 2156/57, druh pozemku trvalé
trávnaté porasty a KNC parcely č. 467/40, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemky, ktoré sú predmetom nájmu za účelom
umiestnenia stavby garáže č.16. Nemení sa účel nájmu, mení sa výmera pozemku a doba
nájmu vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom 31.12.2016. Zároveň sa
upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného využitia pozemku. V užívaní
pozemkov ho doteraz nik nerušil.
II.
konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 113/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
prenechanie pozemku KNC parcelu č. 2156/49, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o
výmere 1 m², evidovaný na liste vlastníctva č. 3333 a pozemku KNC parcelu č. 467/36 pod
garážou č. 20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² evidovaný na liste vlastníctva č.
1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 do nájmu nájomcovi:
Ladislav Rybárik, trvale bytom Rajec, ..............
za podmienok:
a) účel nájmu: užívanie pozemku pod garážou č.20
b) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie
c) doba nájmu: neurčitú
d) výpovedná doba: 3 mesiace
e) účinnosť zmluvy: od 01.01.2017
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 nájmu je prenájom pozemku KNC parcela č. 2156/49 druh
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 1 m² a pozemok KNC parcela č. 467/36, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² pod stavbou garáže č. 20. Uvedený
pozemok sa nachádza na sídlisku Juh na ul. Mudrochova v Rajci. Žiadateľ v súčasnosti užíva
časť pozemku označený ako KNC parcela č. 467/5 na základe nájomnej zmluvy o dočasnom
užívaní pozemku, vrátane dodatkov.
Pozemky pod garážami boli zamerané geometrickým plánom č. 43432611-122/2014
vyhotoveným dňa 4.11.2016 Ing. Radomírom Blažekom – Geodetic, so sídlom
Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec. Po zameraní bolo zistené, že pozemok pod stavbou
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garáže č. 20 sa skladá z dvoch parciel a to KNC parcely č. 2156/49, druh pozemku trvalé
trávnaté porasty a KNC parcely č. 467/36, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Žiadateľ má záujem naďalej užívať pozemky, ktoré sú predmetom nájmu za účelom
umiestnenia stavby garáže č.20. Nemení sa účel nájmu, ani nájomca, mení sa výmera
pozemku a doba nájmu vzhľadom k tomu, že platnosť doterajšej zmluvy končí dňom
31.12.2016. Zároveň sa upresňuje predmet nájmu v zmysle GP. Nie je predpoklad iného
využitia pozemku. V užívaní pozemkov ho doteraz nik nerušil.
II.
konštatuje,
že zámer prenechania pozemku do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta od 29.11.2016 do konania MZ.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 114/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 50/2016 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
b) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 51/2016 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZUŠ
c) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 52/2016 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a ZŠ
d) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 53/2016 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu DV
e) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 54/2016 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZUŠ
f) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 55/2016 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu MsKS
g) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 56/2016 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ
h) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 58/2016 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec, MsKS a ZUŠ
i) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 59/2016 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
j) Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 60/2016 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu MsKS Rajec.
za: 12
proti: 0
zdržal sa: 0
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek
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Uznesenie č. 115/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
transformáciu MsKS do organizačnej štruktúry MsÚ.
za: 10
proti: 1
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Ing. Žideková
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín,
JUDr. Gelatka

zdržal sa: 1
Mgr. Jonek

Uznesenie č. 116/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
zrušenie rozpočtovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Rajec so sídlom Námestie SNP
2/2, 015 01 Rajec, IČO: 00185809 dňom 31.12.2016 bez právneho nástupníctva s tým, že
všetko majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky zrušenej rozpočtovej organizácie
prechádzajú dňom 1.1.2017 na zriaďovateľa – Mesto Rajec.
za: 10
proti: 1
zdržal sa: 1
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Ing. Žideková
Mgr. Jonek
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín,
JUDr. Gelatka
Uznesenie č. 117/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
odporúča
primátorovi mesta začleniť dňom 1.1.2017 zrušené MsKS do organizačnej štruktúry MsÚ ako
vznik nového oddelenia.
za: 10
proti: 1
zdržal sa: 1
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Ing. Žideková
Mgr. Jonek
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín,
JUDr. Gelatka
Uznesenie č. 118/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
návrh VZN č. 5/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 119/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
návrh VZN č. 6/2016 o dani za psa na kalendárny rok 2017.
za: 12
proti: 0
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 120/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
návrh VZN č. 7/2016 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny
rok 2017.
za: 12
proti: 0
zdržal sa: 0
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek
Uznesenie č. 121/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
návrh VZN č. 8/2016 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2017.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 122/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
návrh VZN č. 9/2016 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2017.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 123/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
návrh VZN č. 10/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na kalendárny rok 2017.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 124/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
návrh VZN č. 11/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území Mesta
Rajec.
II.
odporúča
MsÚ pripraviť Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2016 k 30.6.2016 o 100% financovaní ŠKD
a jedálne pri KSŠ v Rajci.
za: 11
proti: 1
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Ing. Žideková
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín,
JUDr. Gelatka, Mgr. Jonek

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 125/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné
parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia
a spôsobe preukázania jej zaplatenia.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 126/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
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Smernicu o určení cien, postupu a podmienok za krátkodobý nájom nebytových priestorov
a hnuteľného majetku v Meste Rajec.
za: 11
Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr.
Polačková,
Mgr.
Šupka,
p.
Koledová Žideková, Ing. Žideková,
Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr.
Augustín, JUDr. Gelatka, Mgr.
Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 127/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec.
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik,
Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 128/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
Smernicu o správnych poplatkoch na úseku osvedčovania podpisov s účinnosťou od 1.1.2017.
za: 11
proti: 1
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Ing. Žideková
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín,
JUDr. Gelatka, Mgr. Jonek

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 129/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
1. odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec na roky 2017 - 2019
2. návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2017 –
2019
II.
schvaľuje
rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2017.
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Rozpočet Mesta Rajec na rok 2017
Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia

Rozpočet
2017

Bežné príjmy spolu:

4 590 609

Bežné výdavky spolu:

4 273 883

Schodok/prebytok
bežného rozpočtu:

316 726

Kapitálové príjmy spolu:

704 170

Kapitálové výdavky spolu:

1 803 756

Schodok/prebytok
kapitálového rozpočtu:

-1 099 586

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):

5 294 779

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):

6 077 639

Schodok/prebytok

-782 860

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

1 062 093

Výdavky

279 233

Schodok/prebytok

782 860

Výsledok hospodárenia

za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, p. Koledová Žideková, Ing.
Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín,
JUDr. Gelatka, Mgr. Jonek

0

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. Žideková

Uznesenie č. 130/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na I. polrok 2017
za: 11
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, Ing. Žideková, Ing. Pekara,
p. Špánik, Mgr. Augustín, JUDr.
Gelatka, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 131/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie november –
december 2016.
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za: 10
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, Ing. Žideková, Ing. Pekara,
p. Špánik, JUDr. Gelatka, Mgr.
Jonek

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 132/2016
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
Návrh Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina.
za: 9
proti: 1
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Ing. Žideková
Mucha, MVDr. Polačková, Mgr.
Šupka, Ing. Žideková, Ing. Pekara,
p. Špánik, Mgr. Augustín, JUDr.
Gelatka, Mgr. Jonek

zdržal sa: 1
Mgr. Jonek

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