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Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 09. marca 2017 

 

Uznesenie č. 1/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení č. 93/2016 – 132/2016, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ 

dňa 15.12.2016. 

2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 15.12.2016. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, p. Pekara, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Ing. Žideková 

  

 

Uznesenie č. 2/2017 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. žiadosť spoločnosti MATEA s.r.o. Vojtecha Tvrdého 793/21  Žilina vo veci zriadenia 

vecného bremena v prospech tretej osoby spoločnosti SSE – Distribúcia a.s. Žilina na 

stavbu SO 09 Prekládka NN, 

2. stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 23. 2.2017, ktorá odporučila 

zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby spoločnosti SSE – Distribúcia a.s. 

Žilina na stavbu SO 09 Prekládka NN za podmienok uvedených v návrhu zmluvy  

o zriadení vecného bremena, 

3. stanovisko Mestskej rady zo dňa 2.3.2017, ktorá odporučila zriadenie vecného bremena 

v prospech tretej osoby spoločnosti SSE – Distribúcia a.s. Žilina na stavbu SO 09 

Prekládka NN.  

II. schvaľuje 

a) zriadenie vecného bremena na pozemok KNC parcela č. 86 – zastavané plochy 

a nádvoria o celkovej výmere 680 m
2
  a na pozemok KNC parcela č. 296/1 - zastavané 

plochy a nádvoria o celkovej výmere 1330 m
2  

vo vlastníctve Mesta Rajec, evidovaných 

na LV č. 1500 pre k.ú. Rajec  v zmysle  geometrického plánu č. 27/2017 zo dňa 

9.2.2017 vypracovaného Ing. Róbertom Pilarčíkom  v rozsahu dielu 1 pre KNC p. č. 86  

(ul. Zakamenica) o výmere 136 m
2
 a dielu 2 pre  KNC p. č. 296/1 ( ul. Štúrova) 

o výmere 53 m
2
  na základe predloženej  Zmluvy o zriadení vecného bremena 

v prospech tretej osoby,  ktorá bude uzavretá medzi Povinnou osobou z vecného 

bremena : Mestom Rajec, investorom: MATEA s.r.o. Žilina a Oprávneným z vecného 

bremena:  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčanke 2927/8, 

010 47 Žilina, IČO: 36442151,  na základe ktorej je povinný z vecného bremena strpieť 

na zaťažených nehnuteľnostiach vstup osôb a vjazd vozidiel údržby, opráv 

a rekonštrukcie inžinierskych sietí oprávnenej osoby z vecného bremena. Vecné 

bremeno sa zriaďuje bezodplatne. Náklady spojené s opravou a údržbou inžinierskych 

sietí  znáša oprávnený z vecného bremena , ak pri výkone oprávnení spôsobí škodu na 

majetku povinného z vecného bremena je povinný  škodu odstrániť /uhradiť  a dať 

pozemok bez zbytočného odkladu do pôvodného stavu na vlastné náklady,  
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b) uplatnenie § 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  rámci 

stavby:  „Zmena výrobnej haly s.č. 151 na polyfunkčný objekt , parcela č. 85 k.ú. 

Rajec“ je potrebné vykonať realizáciu výstavby stavebného objektu SO 09 Prekládka 

NN zemným káblovým vedením od ul. Štúrova do ulice Zakamenica.  Uvedenou 

stavbou sa  rozšíri – zahustí  energetická sieť na daných uliciach, bude postavených 17 

bytových jednotiek a obchodné priestory slúžiace potrebám obyvateľov mesta.   

III. konštatuje, 

konštatuje, že  zámer zriadenia vecného bremena je zverejnený na  úradnej tabuli  mesta 

a webovej stránke mesta v termíne od 21.02.2017  do konania mestského zastupiteľstva 

vrátane tohto dňa. 

IV. schvaľuje, 

aby    poplatky   spojené  so zriadením vecného bremena a to najmä poplatok za vklad do 

katastra nehnuteľnosti  uhradil investor .  
 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, p. Pekara, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Ing. Žideková 

  

 

Uznesenie č. 3/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. žiadosť p. Gabriela Špánika, bytom ..... Rajec,  doručenú dňa 7.10.2016 pod č. 

2932/2016, doplnenú dňa 21.02.2017 vo veci usporiadanie pozemkov KNC p.č. 913/5  

a 912/10  v jeho vlastníctve za pozemok  KNC 914/5 vo vlastníctve Mesta Rajec 

v zmysle priloženého GP č. 12/2017, 

2. stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 23. 2.2017, ktorá odporučila 

kúpu pozemku KNC p.č.  913/5 – TTP o výmere 91 m
2
 a KNC p.č. 912/10 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 8 m
2
 do vlastníctva Mesta Rajec a odpredaj pozemku KNC 

p.č. 914/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m
2
  do vlastníctva p. Špánika 

Gabriela a manželky za cenu 10,00 €/m
2
, 

3. stanovisko Mestskej rady zo dňa 2.3.2017, ktorá odporučila  kúpu pozemku KNC p.č.  

913/5 – TTP o výmere 91 m
2
 a KNC p.č. 912/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

8 m
2
 do vlastníctva Mesta Rajec a odpredaj pozemku KNC p.č. 914/5 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 99 m
2
  do vlastníctva p. Špánika Gabriela a manželky za cenu 10,00 

€/m
2
. 

II. schvaľuje 

prevod pozemku: 
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KNC parcela č.  914/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m
2
, ktorá vznikla 

odčlením od KNC parcely č. 914/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1238 m
2
 

evidovanej na LV č. 1500  vo vlastníctve Mesta Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01  Rajec, 

IČO: 321 575 pre k.ú. Rajec v zmysle geometrického plánu č. 12/2017  vyhotoveného dňa 

14.02.2017 spoločnosťou BV PLAN  spol. s r.o. Fačkov kúpou  do vlastníctva Špánika 

Gabriela nar. ..........a manželky Emílie Špánikovej rod. Štadániovej, nar.  ...............obaja 

bytom .......... Rajec za cenu 10,00 € /m
2
 čo predstavuje za odpredávanú výmeru 99 m

2
  

celkovú kúpnu cenu  990,00 €  s uplatnením  § 9a, ods. 8 pís. e/ zákona 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný 

tým,  že pozemok KNC parcela č. 914/5 v súčasnosti tvorí zeleň pri panelovej ceste vedúcej k 

elektrickej rozvodni, ku Skotni pod Dubovou, k záhradám po pravej strane cesty a k 

rozvíjajúcej sa individuálnej výstavbe rodinných domov po ľavej strane. P. Špánik je 

vlastníkom tesne vedľa susediaceho stavebného pozemku , na ktorom je začaté  stavebné  

konanie na výstavbu rodinného domu. Odčlenená parcela sa pripojí k jestvujúcemu 

stavebnému pozemku p. Špánika, a tým dôjde k vyrovnaniu tvaru stavebného pozemku. Na 

pozemku je navrhnuté osadenie žumpy a kanalizačnej prípojky pre novostavbu rodinného 

domu.  Svojím umiestnením nie je predpoklad iného využitia pozemku. Odčlenením zostane 

zachovaná obslužná komunikácia popri potoku Čerňanka, zostane zachovaná prístupová 

komunikácia k elektrickej rozvodni. O pozemok doteraz nik iný neprejavil záujem. 

III. ukladá 

kupujúcemu  zaplatiť celkovú kúpnu cenu  vo výške 990,00 €  v peňažnej hotovosti  do 

pokladne mesta alebo na účet Mesta Rajec vedený vo VÚB, a.s.  pobočka Rajec č.ú.  v tvare 

IBAN: SK46 0200 0000 0000 2362 1432 v lehote do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

kúpnej zmluvy. 

IV. konštatuje, 

že  zámer prevodu je zverejnený na  úradnej tabuli  mesta a webovej stránke mesta v termíne 

od 21.02.2017  do konania mestského zastupiteľstva vrátane tohto dňa. 

V. schvaľuje 

prevod pozemkov:   

a) KNC parcela č.  913/5 – trvalý trávnatý porast o výmere 91 m
2
, ktorá vznikla 

odčlením od KNC parcely č. 913/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 185 m
2 

, 

evidovanej na LV č. 1060  pre k.ú. Rajec vo vlastníctve  Špánika Gabriela a manželky 

Emílie Špánikovej obaja bytom ........... Rajec kúpou do vlastníctva  Mesta Rajec, 

Námestie SNP 2/2, 015 01  Rajec, IČO: 321 575 v zmysle geometrického plánu č. 

12/2017  vyhotoveného dňa 14.02.2017 spoločnosťou BV PLAN  spol. s r.o. Fačkov,   

b) KNC parcela č. 912/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m
2
  pre k.ú. Rajec 

evidovanej na LV č. 1060  vo vlastníctve  Špánika Gabriela a manželky Emílie 

Špánikovej obaja bytom ............... Rajec  kúpou do vlastníctva  Mesta Rajec, 

Námestie SNP 2/2, 015 01  Rajec, IČO: 321 575. 

c) kúpnu cenu  10,00 € /m
2
 čo predstavuje za odpredávanú výmeru 99 m

2
   celkovú 

kúpnu cenu 990,00 €. 

VI. ukladá 

kupujúcemu  zaplatiť celkovú kúpnu cenu  vo výške 990,00 €  na účet predávajúceho 

uvedeného v kúpnej zmluve  v lehote do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej 

zmluvy. 

VII. schvaľuje, 

aby    poplatky   spojené  s  prevodom a to : poplatok spojený s vkladom do katastra 

nehnuteľnosti zaplatili obidve zmluvné strany rovným dielom v polovici, poplatok spojený 

s vyhotovením GP zaplatilo Mesto Rajec  podľa vyúčtovania predloženého v deň podpisu 

kúpnej zmluvy.   
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za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 

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

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, p. Pekara, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. Pekara, Ing. 

Žideková 

 p. Špánik 

 

Uznesenie č. 4/2017 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. žiadosť p. Kluchu Martina, bytom ..............  Fačkov,  doručenú dňa 15.02.2017 pod č. 

628/2017, doplnenú dňa 22.2.2017 vo veci odkúpenia KNC p.č. 1316/14 – ostatné 

plochy o výmere 110 m
2
, ktorá vznikla  odčlením od KNC p.č. 1316/1  v zmysle 

priloženého GP č. 43432611-010/2017, 

2. stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 23.2.2017, ktorá 

odporučila prevod pozemku KNC p.č. 1316/14 – ostatné plochy o výmere 110 m
2
 

v zmysle GP  s uplatnením § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí za kúpnu cenu 20,00 €/m2, 

3. stanovisko Mestskej rady zo dňa 2.3.2017, ktorá odporučila  prevod pozemku KNC 

p.č. 1316/14 – ostatné plochy o výmere 110 m
2
 v zmysle GP za kúpnu cenu 20,00 

€/m2.  

II. schvaľuje  

prevod pozemku:   

KNC parcela č.  1316/14 – ostatné plochy o výmere 110 m
2
, ktorá vznikla odčlením od KNC 

parcely č. 1316/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 2376 m
2
 evidovanej na LV č. 1500 pre 

k.ú. Rajec vo vlastníctve Mesta Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01  Rajec, IČO: 321 575 

v zmysle geometrického plánu č. 43432611-010/2017   vyhotoveného dňa 19.01.2017 Ing. 

Radomírom Blažekom – Geodetic Rajec kúpou do vlastníctva žiadateľa p. Kluchu  Martina  

nar. .......... bytom  ...............  Fačkov v celosti za cenu 20,00 € /m
2
,  čo predstavuje za 

odpredávanú výmeru 110 m
2
  celkovú kúpnu cenu   2 200,00 €  s uplatnením  § 9a, ods. 8 pís. 

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

osobitného zreteľa, ktorý je daný tým,  že pozemok KNC parcela č. 1316/14  v súčasnosti 

tvorí ochrannú zeleň pri rieke Rajčanke, tiahnucej sa pozdĺž jestvujúceho oplotenia areálu p.  

Kluchu (bývalý  areál  Drevotvar Ševčík) z dôvodu usporiadania pozemku pod jestvujúcim 

oplotením a z dôvodu vytvorenia novej  obslužnej cesty okolo jestvujúcich budov a 

pozemkov vo vlastníctve kupujúceho.  Odčlenením pozemku o šírke 1,00 m v dĺžke 110,00 

m zostane zachovaná ochranná zeleň rieky Rajčanky, zostane zachovaná cesta medzi 

korytom rieky a oplotením areálu kupujúceho.  O pozemok doteraz nik iný neprejavil záujem.  

III. ukladá 

kupujúcemu  zaplatiť celkovú kúpnu cenu  vo výške 2 200,00 €  na účet Mesta Rajec vedený 

vo VÚB, a.s.  pobočka Rajec č.ú.  v tvare IBAN: SK46 0200 0000 0000 2362 1432 v lehote 

do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. 

IV. konštatuje,  

že zámer prevodu je zverejnený na  úradnej tabuli  mesta a webovej stránke mesta v termíne 

od 21.02.2017  do konania mestského zastupiteľstva vrátane tohto dňa. 

V. schvaľuje, 

aby    poplatky   spojené  s  prevodom a to najmä poplatok za  vklad do katastra 

nehnuteľnosti,  poplatok za  vyhotovenie GP zaplatil kupujúci podľa vyúčtovania 

predloženého najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy.   
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za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, 

p. Pekara, JUDr. Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková 

  

 

Uznesenie č. 5/2017 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. žiadosť p. Kluchu Vladimíra, bytom ................ Rajec,  doručenú dňa 22.02.2017 pod 

č. 713/2017   vo veci odkúpenia KNC p.č. 1316/15 – ostatné plochy o výmere 31 m
2
, 

ktorá vznikla  odčlením od KNC p.č. 1316/1  v zmysle priloženého GP č. 43432611-

010/2017, 

2. stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 23.2.2017, ktorá 

odporučila prevod pozemku KNC p.č. 1316/15 – ostatné plochy o výmere 31 m
2
 

v zmysle GP  s uplatnením § 9a, ods. 8 písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí za kúpnu cenu 20,00 €/m2, 

3. stanovisko Mestskej rady zo dňa 2.3.2017, ktorá odporučila  pozemku KNC p.č. 

1316/15 – ostatné plochy o výmere 31 m
2
 v zmysle GP  za kúpnu cenu 20,00 €/m2.   

II. schvaľuje 

prevod pozemku:   

KNC parcela č.  1316/15 – ostatné plochy o výmere 31 m
2
, ktorá vznikla odčlením od KNC 

parcely č. 1316/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 2376 m
2
 evidovanej na LV č. 1500 pre 

k.ú. Rajec vo vlastníctve Mesta Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01  Rajec, IČO: 321 575 

v zmysle geometrického plánu č. 43432611-010/2017   vyhotoveného dňa 19.01.2017 Ing. 

Radomírom Blažekom – Geodetic Rajec kúpou do vlastníctva žiadateľa p. Kluchu  Vladimíra  

nar. .......... bytom  .............. Rajec  v celosti za cenu 20,00 € /m
2
,  čo predstavuje za 

odpredávanú výmeru 31 m
2
  celkovú kúpnu cenu   620,00 €  s uplatnením  § 9a, ods. 8 pís. e/ 

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

zreteľa, ktorý je daný tým,  že pozemok KNC parcela č. 1316/15  v súčasnosti tvorí ochrannú 

zeleň pri rieke Rajčanke, tiahnucej sa pozdĺž jestvujúceho oplotenia pozemku kupujúceho a 

areálu p.  Kluchu Martina (spolu tvorili bývalý  areál  Drevotrar Ševčík) z dôvodu 

usporiadania pozemku pod jestvujúcim oplotením a z dôvodu vytvorenia novej  obslužnej 

cesty okolo  pozemku vo vlastníctve kupujúceho.  Odčlenením pozemku o šírke 1,00 m 

v dĺžke 31,00 m zostane zachovaná ochranná zeleň rieky Rajčanky, zostane zachovaná cesta 

medzi korytom rieky a oplotením pozemku kupujúceho. O pozemok doteraz nik iný 

neprejavil záujem.  

III. ukladá 

kupujúcemu  zaplatiť celkovú kúpnu cenu  vo výške 620,00 €  na účet Mesta Rajec vedený 

vo VÚB, a.s.  pobočka Rajec č.ú.  v tvare IBAN: SK46 0200 0000 0000 2362 1432 v lehote 

do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. 

IV. konštatuje, 

že  zámer prevodu je zverejnený na  úradnej tabuli  mesta a webovej stránke mesta v termíne 

od 22.02.2017  do konania mestského zastupiteľstva vrátane tohto dňa. 

V. schvaľuje, 

aby    poplatky   spojené  s  prevodom a to najmä poplatok za  vklad do katastra 

nehnuteľnosti,  poplatok za  vyhotovenie GP zaplatil kupujúci podľa vyúčtovania 

predloženého najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy.   
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za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, p. Pekara, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. Pekara, 

p. Špánik, Ing. Žideková 

  

 

Uznesenie č. 6/2017 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. žiadosť  DeutschMann Transport s.r.o.  so sídlom Národná 13 Žilina  zo dňa 21.2.2017 

vo veci usporiadanie vzťahu k pozemku KNC p.č. 1316/1,  na ktorom bude uložená 

vodovodná prípojka a časť dažďovej kanalizácie  pre novostavbu obslužného objektu 

spoločnosti,  

2. stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 23.2.2017, ktorá 

odporučila návrh uznesenia tak ako bol predložený min. v rozsahu: budúci nájom 

pozemku pod vodovodnú prípojku a  časť dažďovej kanalizácie, skutočná výmera 

pozemku zameraná po výstavbe stavieb, cena nájmu vo výške 1,24 €/m
2
/rok, riadna 

nájomná zmluva bude uzavretá ku kolaudačnému konaniu vodoprávnych stavieb,  

3. stanovisko Mestskej rady zo dňa 2.3.2017, ktorá odporučila návrh uznesenia tak ako 

bol predložený. 

II. schvaľuje 

1. prenechanie časti KNC parcely č. 1316/1  – ostatné plochy o celkovej výmere 2376 

m
2
 evidovaného na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec nachádzajúceho sa v k.ú. Rajec 

v časti o  predpokladanej výmere 10 m
2
  z toho pre stavebný objekt  SO 05 – 

Vodovodná prípojka  o výmere 10,00m x 0,50m  a pre stavebný objekt SO 04 - 

Vnútorná dažďová kanalizácia o výmere 10,00 m x 0,50 m do budúceho nájmu  a to 

uzavretím   Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve s budúcim nájomcom: DeutschMann 

Transport s.r.o.  so sídlom Národná 13 Žilina, IČO: 36 439 002  za nasledovných 

podmienok: 

- účel nájmu: položenie vodovodnej prípojky  v rámci  stavebného objektu SO 05 

Vodovodná prípojka a rekonštrukcia časti dažďovej kanalizácie v rámci stavebného 

objektu SO 04 Vnútorná dažďová kanalizácia  pre  potreby výstavby areálu 

spoločnosti 

- skutočná výmera  bude zameraná geometrickým plánom po realizácii výstavby 

stavebných objektov 

- cena nájmu:  v čase uzavretia nájomnej zmluvy určená dohodou zmluvných strán, 

min. za podobné obvyklé nájomné 1,24 €/m
2
/rok + každoročná inflácia 

- doba nájmu: neurčitá  

- riadna nájomná zmluva  bude uzavretá najneskôr ku dňu  podania žiadosti 

o kolaudačné konanie vodoprávnych stavieb 

- poplatky spojené s nájmom a to najmä poplatok za  vyhotovenie GP bude znášať 

nájomca. 
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2. pri uzavretí  Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve  uplatnenie § 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 sa jedná o budúci nájom pozemku pod 

navrhovanú vodovodnú prípojku a pod navrhovanú rekonštrukciu existujúcej 

dažďovej kanalizácie navrhovaných stavieb areálu spoločnosti,  na ktoré bolo vydané 

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 01/1679/2016/UR/14-Ďu z 20.7.2016  na stavbu: 

Areál kamiónovej dopravy firmy DeutschMann Transport s.r.o.  Z technického 

riešenia nie je možné iné napojenie na verejnú vodovodnú sieť ako je navrhnuté 

v projektovej dokumentácií a  určenej správcom vodovodnej siete.  Súčasná dažďová 

kanalizácia  pre odvádzanie dažďových vôd z existujúceho areálu ČSPH Rajec nie je 

kapacitne postačujúca aj pre odvádzanie dažďových vôd pre navrhovaný areál 

spoločnosti preto je potrebná jej rekonštrukcia. 

III. konštatuje,  

že zámer prenechania pozemku do budúceho nájmu je  zverejnený na úradnej tabuli 

a webovej stránke mesta v termíne od 21.2.2017 do  konania mestského zastupiteľstva vrátane 

tohto dňa. 
  

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

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

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, JUDr. Gelatka, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, Ing. 

Žideková 

 Mgr. Jonek 

 

Uznesenie č. 7/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 68/2016 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 1/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu DV 

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 2/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ 

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 3/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 5/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu DV. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

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

Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, JUDr. Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek 

 p. Matejka 

 

Uznesenie č. 8/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Smernicu o určení poplatkov za poskytnuté služby na Mestskom úrade v Rajci s účinnosťou 

od 10.3.2017. 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
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p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr. 

Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, JUDr. Gelatka, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 9/2017 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

návrh na vyradenie majetku Mesta Rajec. 

 

II. Schvaľuje 

vyradenie a zlikvidovanie hmotného majetku: 

PC sieť SOFTIP MIS  6868,40 € 

VO + fotospínač 12 ks 1268,18 € 

Kamera SNC-RZ25P  1833,11 € 

Kamera SNC-RZ 25  2338,68 € 

 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, 

p. Pekara, JUDr. Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 10/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

výšku ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2017 vo výške 706,- € 

 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, 

p. Pekara, JUDr. Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 11/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

účel použitia finančných darov maximálne do výšky 13000,- € na modernizáciu zariadenia 

v Domove vďaky Rajec podľa predloženej žiadosti.  

 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, 

p. Pekara, JUDr. Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek 

  

 

 

 

Uznesenie č. 12/2017 
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Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 11/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na 

mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území 

mesta Rajec. 

 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, 

p. Pekara, JUDr. Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 13/2017 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

predloženú štúdiu zmeny využitia športovej haly v Rajci. 

 

II. odporúča 

MsÚ pokračovať v zmene zámeru využitia športovej haly a zabezpečiť projektovú 

dokumentáciu pre stavebné povolenie. 

 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, JUDr. Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 14/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 

mesta Rajec na rok 2017 – rozpočtovým opatrením č. 6/2017 

 

II. schvaľuje 

návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2017 – rozpočtovým 

opatrením č. 6/2017. 

  Rozpočet Mesta Rajec na rok 2017 - rozpočtové opatrenie č. 6/2017 
Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia Schválený Schválené Návrh Návrh 

  Rozpočet  na 
rok 2016 v 

EUR 

Rozpočtové 
opatrenie č. 

5/2017 

Zmena v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie č. 

6/2017   

Bežné príjmy spolu: 4 590 609 4 640 876 153 579 4 794 455 

Bežné výdavky spolu: 4 273 883 4 358 662 103 967 4 462 629 

Schodok/prebytok         

bežného rozpočtu: 316 726 282 214 49 612 331 826 

Kapitálové príjmy spolu: 704 170 704 170 8 830 713 000 

Kapitálové výdavky spolu:  1 803 756 1 803 756 60 780 1 864 536 

Schodok/prebytok         

kapitálového rozpočtu: -1 099 586 -1 099 586 -51 950 -1 151 536 

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 5 294 779 5 345 046 162 409 5 507 455 

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 6 077 639 6 162 418 164 747 6 327 165 
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Schodok/prebytok -782 860 -817 372 -2 338 -819 710 

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

Príjmy 1 062 093 1 096 605 2 338 1 098 943 

Výdavky 279 233 279 233 0 279 233 

Schodok/prebytok 782 860 817 372 2 338 819 710 

Výsledok hospodárenia 0 0 0 0 

 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, JUDr. Gelatka, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 15/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Štatút Mestskej knižnice v Rajci s účinnosťou od 10.3.2017. 

 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, JUDr. Gelatka, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 16/2017 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec za rok 2016. 

II. konštatuje, že 

hlavná kontrolórka mesta splnila všetky povinnosti a úlohy vyplývajúce zo schválených 

plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2016. 

 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, 

p. Pekara, JUDr. Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 17/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta. 

 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, 

p. Pekara, JUDr. Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek 
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Uznesenie č. 18/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o výsledku uskutočnených kontrol hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie december 

2016 – marec 2017. 

 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, 

p. Pekara, JUDr. Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 19/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

odmenu hlavnej kontrolórke mesta Ing. Bibiane Sekáčovej za obdobie 9/2016 – 2/2017 vo 

výške  15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra vyplateného v období 9/2016 – 2/2017. 

 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, 

p. Pekara, JUDr. Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 20/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

termíny rozborov hospodárenia za rok 2016 v rozpočtových organizáciách mesta a zloženie 

komisií na rozbory hospodárenia za rok 2016 nasledovne: 

MsKS – 16.3.2017 o 15.00 h 

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

JUDr. Gelatka 

 

Domov vďaky- 16.3.2017 o 16.00 h 

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

Koledová Žideková, Pekara Ján, Mgr. Jonek, Mgr. Augustín 

 

Základná škola – 20.3.2017 o 15.00 h 

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

Žideková, Mgr. Augustín 

 

ZUŠ – 20.3.2017 o 16.00 h 

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

Koledová Žideková, Mgr. Hanus, p.Matejka 

 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, 

p. Pekara, JUDr. Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 
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Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek 

 

Uznesenie č. 21/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

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

25.5.2017, 17.8.2017, 12.10.2017, 14.12.2017 

 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

Polačková, Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, 

p. Pekara, JUDr. Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek 

  

 
 

 

 

 

Ing. Ján   R y b á r i k  

     primátor mesta 

 

 

 


