
1 
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci  

konaného dňa 09. marca 2017 

 

Prítomní: 11 

Neprítomní: 2 

 

 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. Róbert Augustín 

  Ján Pekara 

     

Zapisovateľka: Alena Uríková 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu: 

 

Návrh programu: 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Prevod a prenájom nehnuteľností 

3. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením 

4. Návrh Smernice o určení poplatkov za poskytnuté služby na MsÚ Rajec 

5. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- € 

6. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov DV na rok 2017 

Žiadosť DV o poskytnutie finančného príspevku 

7. 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 

8. Zmena účelu využitia športovej haly 

9. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2017 – 

rozpočtové opatrenie 6/2017 

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

rozpočtu mesta Rajec na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

10. Štatút mestskej knižnice 

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2016 

12. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Rajec 

13. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta (december 2016 – 

marec 2017) 

14. Interpelácie 

15. Diskusia 

16. Rôzne 

 

Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 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 
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Schválené uznesenia: 

1/2017 – kontrola plnenia uznesení 

2/2017 – zriadenie vecného bremena – SSE, a.s. 

3/2017 – odkúpenie a predaj pozemku – p. Špánik 

4/2017 – odpredaj pozemkov – p. Martin Klucho 

5/2017 – odpredaj pozemkov – p. Vladimír Klucho 

6/2017 – žiadosť DeutschMann Transport, s.r.o. 

7/2017 – rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

8/2017 – Smernica o určení poplatkov za poskytnuté služby na MsÚ Rajec 

9/2017 – vyradenie majetku nad 1000,- € 

10/2017 – ekonomicky oprávnené náklady DV na rok 2017 

11/2017 – použitie finančných prostriedkov DV 

12/2017 – Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2016 

13/2017 – zmena účelu využitia ŠH 

14/2017 – zmena rozpočtu – RO č. 6/2017 

15/2017 – štatút Mestskej knižnice Rajec 

16/2017 – Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za rok 2016 

17/2017 – Pravidlá kontrolnej činnosti hl. kontrolóra mesta 

18/2017 – správa o výsledku uskutočnených kontrol (december 2016 – marec 2017) 

19/2017 – odmena hl. kontrolórke mesta 

20/2017 – termíny rozborov hospodárenia za rok 2016 

21/2017 – termíny riadnych zasadnutí MZ na rok 2017  

 

 

R o k o v a n i e : 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla poslancom hlavná kontrolórka mesta, 

Ing. Sekáčová. 

 

Počas rokovania o 16.05 h prišiel p. 

Matejka – počet poslancov 12. 

 

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

 

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. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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 
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2. Prevod a prenájom nehnuteľností 

a) Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Žiadosť o zriadenie vecného bremena predložila poslancom Bc. Tomčíková, 

ved.odd.výstavby. Spoločnosť MATEA, s.r.o. predložila žiadosť o súhlas so zriadením 

vecného bremena v prospech tretej osoby – SSE – Distribúcia, a.s., Žilina pre potreby 

položenia zemného káblového vedenia NN v rámci stavebného objektu SO 09 Prekládka NN. 

Komisia výstavby a ŽP a následne mestská rada žiadosť prerokovali a odporúčajú ju na 

schválenie. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

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,  

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, 
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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 .  

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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 

  

 

b) Žiadosť p. Špánika s manž. o prevod pozemkov 

Žiadosť p. Gabriela Špánika s manželkou predniesla poslancom Bc. Tomčíková, 

ved.odd.výstavby. 

P. Gabriel Špánik  s manželkou sú vlastníkmi pozemkov: 

KNC parcela č. 912/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m
2
,  

KNC parcely č. 913/3 – trvalý trávnatý porast o výmere 185 m
2
  evidované na LV č. 1060 pre 

k.ú. Rajec. Pozemky sa nachádzajú za potokom Čerňanka, vedľa panelovej cesty vedúcej 

k elektrickej rozvodni a  Skotni pod Dubovou. Pozemky sú súčasťou stavebného pozemku,  

na ktorom manželia majú záujem postaviť  rodinný dom. 

Mesto Rajec je vlastníkom pozemku KNC parcela č. 914/3 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 1238 m
2  

evidovaný na LV č. 1500
. 
. Pozemok je využívaný z časti ako panelová 

cesta, sčasti tvorí zeleň v okolí cesty. Panelová cesta okrem prístupu k elektrickej rozvodni 

a Skotni pod Dubovou , je prístupom k záhradám po pravej strane cesty a k rozvíjajúcej sa 

individuálnej výstavbe rodinných domov po ľavej strane cesty.    

KNC parcela č. 914/3 je tvorená  panelovou cestou a  okrajovou zeleňou po oboch stranách 

cesty. Panelová cesta  zasahuje aj do KNC  parcely č. 913/3 vo vlastníctve p. Špánika. 

P. Špánik prišiel s návrhom usporiadania pozemku pod cestou, ktorá prechádza cez KNC 

pozemok p.č. 913/3 a zároveň  vyrovnania tvaru stavebného pozemku  p. Špánika oddelením 

časti pozemku KNC p.č. 914/3 vo vlastníctve mesta. Podľa projektovej dokumentácie na časti 

pozemku KNC p.č. 914/3 je navrhnuté osadenie žumpy a kanalizačnej prípojky pre 

novostavbu rodinného domu p. Špánika. Komisia výstavby a ŽP a následne mestská rada 

navrhli vzájomné odkúpenie pozemkov jednou kúpnou zmluvou.  

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. žiadosť p. Gabriela Špánika, bytom Bystrická 129/51 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, 
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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: 

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 Bystrická 129/51, 015 01 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 Bystrická 129/51, 015 01 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,   
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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 Bystrická 129/51, 015 01 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.   

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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 

 

c) Žiadosť p. Martina a Vladimíra Kluchu 

Žiadosť p. Martina a Vladimíra Kluchu predniesla poslancom Bc. Tomčíková. P. Martin 

Klucho a Vladimír Klucho požiadali o prevod pozemkov.  

P. Klucho Martin podal dňa 15.02.2017 žiadosť o odkúpenie  pozemku KNC parcela č. 

1316/14 – ostatná plocha o výmere 141 m
2
. P. Klucho Martin je vlastníkom pozemkov : KNC 

parcela č. 1325/2, 1325/3, 1325/4, 1325/8 a stavieb: sklad na pozemku KNC p.č. 1325/2, 

administratívna budova na pozemku KNC p.č. 1325/3, sklad č. 1 na pozemku KNC p.č. 

1325/4 bývalého areálu Drevotvar Ševčík (predtým Stavospol) .  

Dňa 22.2.2017 pod č. 713/2017 bola podaná žiadosť o odkúpenie pozemku KNC p.č. 

1316/15 – ostatné plochy o výmere 31 m
2 

do vlastníctva p. Kluchu. P. Klucho  Vladimír je 

vlastníkom  pozemku: KNC parcela č. 1325/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2101 

m
2
, tento pozemok je súčasťou bývalého areálu Drevotvar Ševčík .  

V súčasnosti KNC parcela č. 1316/1 tvorí zeleň okolo rieky Rajčanky . Parcela sa nachádza 

medzi riekou Rajčanka a bývalým areálom spoločnosti Drevotvar Ševčík. KNC parcela č. 

1316/1 je  vlastníctve Mesta Rajec, evidovaná na LV č. 1500.   

KNC parcela vytvorená geometrickým plánom sa tiahne pozdĺž celého oplotenia areálu p. 

Kluchu  Martina o šírke 1,0 m a dĺžke 110,0 m = 110 m
2
 a pozemku p. Kluchu Vladimíra 

v šírke cca 1,0m a dĺžke 31,0 m = 31 m
2
.  Odkúpením zostane v najužšom bode šírka 

pozemku 3,80 m. 

Dôvodom žiadosti o odkúpenie pozemkov je z časti usporiadanie pozemku pod jestvujúcim 

oplotením, ktorý zasahuje do novovytvorených pozemkov,  ale hlavne možnosť vytvorenia 

obslužnej cesty okolo jestvujúcich budov a pozemkov vo vlastníctve žiadateľov. 

Po krátkej diskusii predniesol primátor návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. žiadosť p. Kluchu Martina, bytom Fačkov 348, 013 15  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 348, 013 15  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.   

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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 
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Následne primátor predniesol ďalší návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. žiadosť p. Kluchu Vladimíra, bytom Ďurčiná 286, 015 01 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  Ďurčiná  286, 01501 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  Drevotvar 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.   

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

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

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

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

p. Špánik, Ing. Žideková 

 

 

 

d) Žiadosť DeutschMann Transport, s.r.o. 

Žiadosť spoločnosti DeutschMann Transport, s.r.o. predniesla poslancom Bc. Tomčíková. 

Spoločnosť DeutschMann Transport, s.r.o. požiadala o usporiadanie pozemku pod 

vodovodnou prípojkou a časťou dažďovej kanalizácie. Opis žiadosti je uvedený v prílohe č. 5 

tohto interného materiálu. Komisia výstavby a ŽP a následne mestská rada uvedenú žiadosť 

prerokovali a odporúčajú ju mestskému zastupiteľstvu na schválenie. 

 

Počas rokovania o 16.57 h prišiel 

Mgr. Jonek – počet poslancov 12. 

 

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

 

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

nájomca. 

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. 
  
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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 

 

3. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením predniesla poslancom MZ p. 

Záborská. Finančná komisia a následne mestská rada rozpočtové opatrenia prerokovala 

a odporúča ich MZ zobrať na vedomie. 

 

Počas rokovania o 17.03 h odišiel p. 

Matejka – počet poslancov 12. 

Počas rokovania o 17.06 h prišiel p. 

Matejka – počet poslancov 13. 

 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

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

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu DV. 

 

 

. Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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 

 

4. Návrh Smernice o určení poplatkov za poskytnuté služby na MsÚ v Rajci 

Tento bod programu predniesla poslancom p. Záborská, ved.finančného oddelenia. 

Uznesením MZ č. 116/2016 zo dňa 15.12.2016 bola zrušená rozpočtová organizácia MsKS. 

Z toho dôvodu je potrebné zrušiť Smernicu č. 1/2009 o určení poplatkov za poskytnuté služby 

v MsKS vrátane Dodatku č. 1 k uvedenej smernici. Z toho dôvodu bola vypracovaná nová 

Smernica o určení poplatkov za poskytnuté služby na MsÚ v Rajci, kde sú zapracované aj 

poplatky, ktoré sa uhrádzajú na oddelení kultúry. 

Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh novej smernice a odporúčajú ju 

MZ schváliť. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

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

od 10.3.2017. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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 

  

 

5. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- € 

P. Záborská predložila poslancom MZ návrh na vyradenie majetku nad 1000,- €. 

Finančná komisia a následne mestská rada tento návrh prerokovali a odporúčajú mestskému 

zastupiteľstvu schváliť navrhované vyradenie majetku nad 1000,- €. 

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

 

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 € 
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Kamera SNC-RZ25P  1833,11 € 

Kamera SNC-RZ 25  2338,68 € 

 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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 

  

 

 

6. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov DV na rok 2017 

Žiadosť DV o poskytnutie finančného príspevku 

P. Záborská informovala poslancov MZ o výške predložených ekonomicky 

oprávnených nákladov na rok 2017. Mestská rada prerokovala tieto EON a odporúča ich MZ 

zobrať na vedomie. 

Riaditeľka DV sa obrátila na mesto Rajec so žiadosťou o odsúhlasenie finančného 

príspevku na zmodernizovanie a zlepšenie priestorov DV. Mestská rada žiadosť prerokovala 

a odporúča ju MZ schváliť. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

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

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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 

  

 

Následne primátor predniesol ďalší návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

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

v Domove vďaky Rajec podľa predloženej žiadosti.  

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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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7. 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 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 11/2016 predložila poslancom MZ p. Záborská. 

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

 

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. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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 

  

 

8. Zmena účelu využitia športovej haly 

Primátor predniesol poslancom MZ návrh zmeny účelu využitia športovej haly. 

V diskusii sa JUDr. Gelatka spýtal, či navrhované umiestnenie autobusovej zastávky je už 

konečné alebo sa ešte bude meniť. Primátor odpovedal, že navrhovaná zastávka bola do štúdie 

zapracovaná na základe stanoviska odborníkov, nakoniec sa zhodli na tejto alternatíve. Nie je 

to preto, že si to len niekto takto vymyslel. Je to v zmysle platnej legislatívy. Prednosta 

doplnil primátor a uviedol, že dopravný inžinier navrhoval zjednosmernenie tohto úseku.  

Ing. Žideková navrhla, aby sa zo športovej haly vytvoril multifunkčný objekt, kde by 

sa okrem trhových miest mohli usporadúvať napríklad koncert alebo vianočný punč, 

zabíjačka (v prípade nepriaznivého počasia).   

P. Špánik uviedol, že v tomto momente sa nevie, či bude celý priestor športovej haly 

vytvorený pre potreby krytej tržnice. Dodal, že teraz je v prvom rade nutná oprava strechy. 

Primátor informoval, že keby mesto dobudovalo celú športovú halu na pôvodný účel, 

rozpočet by sa pohyboval od 1,5 mil. € vyššie. Hlavná plocha haly nebude ani temperovaná, 

temperované budú len okrajové časti. Za 400 tis. € mesto však nedokáže dorobiť tržnicu, 

ktorá bude využívaná na koncerty.  Základná požiadavka zo strany poslancov je vytvorenie 

tržnice. 

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

 

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. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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 

  

 

Po prerokovaní tohto bodu primátor vyhlásil v zmysle rokovacieho poriadku prestávku (od 

17.55 h h do 18.15 h). 

Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 13 poslancov. 

 

9. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2017 – 

rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a 

programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 

6/2017 

Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu predniesla poslancom p. Záborská. 

Prerokovala ho finančná komisia a následne mestská rada, ktoré MZ odporúčajú navrhovanú 

zmenu schváliť. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor odovzdal slovo hlavnej kontrolórke mesta, 

ktorá predniesla poslancom odborné stanovisko k navrhovanej zmene rozpočtu. 

Následne primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

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         
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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 

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 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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 

  

 

10. Štatút mestskej knižnice 

Z dôvodu vykonania organizačných zmien MsÚ Rajec a v súvislosti s transformáciou 

MsKS na oddelenie kultúry je potrebné zosúladiť súčasný stav oddelenia kultúry a jej 

patriacej knižnice s platnou legislatívou. Z toho dôvodu bol vypracovaný nový návrh Štatútu 

Mestskej knižnice v Rajci, ktorý poslancom MZ predložil prednosta MsÚ, Ing. Jasenovec, 

PhD. Komisia pre školstvo, kultúru a šport a následne mestská rada uvedený návrh štatútu 

prerokovali a odporúčajú ho MZ na schválenie. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Štatút Mestskej knižnice v Rajci s účinnosťou od 10.3.2017. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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 

  

 

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2016 

Hlavná kontrolórka mesta písomne predložila poslancom MZ Správu o kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2016. Na zasadnutí MZ stručne poslancov MZ 

informovala o obsahu predkladanej správy. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
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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. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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 

  

 

12. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Rajec 

Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Sekáčová predložila poslancom návrh Pravidiel 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta. Na zasadnutí MZ stručne poslancov MZ 

informovala o navrhovaných pravidlách. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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 

  

 

 

 

13. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta (december 

2016 – marec 2017) 

Na zasadnutí MZ predniesla hlavná kontrolórka mesta Správu o výsledku kontrol 

uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie december 2016 – marec 2017. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o výsledku uskutočnených kontrol hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie december 

2016 – marec 2017. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

 

14. Interpelácie 

JUDr. Gelatka sa spýtal, aká je možnosť stavby hokejovej haly v meste Rajec. 

Primátor odpovedal, že mesto podalo k 1.2.2017 žiadosť, zatiaľ mu však odpoveď nebola 

zaslaná. 

 

P. Pekara sa spýtal, prečo je na LV pod bytovým domom na ul. Hollého k vlastníkovi 

– Mestu Rajec, pripísaný aj nájomca Golf Park Rajec. Primátor odpovedal, že uvedený LV č. 

1500 (list vlastníctva mesta Rajec) je potrebné prečítať celý. Požiadal Bc. Tomčíkovú, aby 

túto situáciu ozrejmila. Tá predložila poslancom celý list LV 1500 v ktorom je uvedené, že pri 

nájme (nájomca Golf Park Rajec) sa nejedná o pozemok pod bytovým domom. 

 

P. Pekara upozornil na stav stromov pri rieke Rajčanke, ktoré sú husto poprerastané, 

niektoré sú aj prevalené a niektoré prevísajú aj cez zábradlie vedúce popri rieke. Či by sa to 

nedalo nejako upraviť (obrezať). Primátor odpovedal, že mesto musí najskôr zistiť vlastníkov 

pozemkov. Pravdepodobne však mesto pristúpi k nejakým opatreniam, aby nedochádzalo 

ku škodám. 

 

Mgr. Augustín požiadal o vysypanie pieskom časť chodníka na ul Moyzesovej. 

Primátor prisľúbil vyspravenie tohto chodníka. 

 

Ing. Pekara sa spýtal na stavebné práce a dodržanie termínu, čo sa týka polyfunkčného 

domu. Primátor odpovedal, že k 31.8.2017 by mali byť ukončené stavebné práce minimálne 

na prízemnej časti. 

 

MVDr. Polačková uviedla, že pri návšteve v DV ošetrovateľka spomenula, že rehoľné 

sestričky postupne odchádzajú, že tam už nie sú. Spýtala sa, či tu boli rehoľné sestričky na 

pozvanie primátora alebo tu boli pridelené. Primátor odpovedal, že táto otázka by mala znieť 

na ich spoločenstvo. Ing. Žideková uviedla, že jej sa na toto spýtali už viacerí ľudia. Vraj keď 

sa zakladal DV, tak sestričky prišli do Rajca na pozvanie terajšieho primátora aj s p. dekanom 

(Kebluškom), aj starší ľudia hovorili, že bol prieskum v Rajci z ktorého vyplynulo, že ľudia si 

vyžiadali, aby sa v DV starali o starkých rehoľné sestry.  

Primátor informoval, že ak aj boli v súčinnosti s farským úradom a mestom prizvané na 

pomoc rehoľné sestry, bolo to v roku 1992. Dodal, že on nemá znalosť o tom, že by niekto 

obmedzoval nejakým spôsobom výkon v DV rehoľným sestrám. Je to skôr tým, že nemá kto 

slúžiť, pretože vek sestier sa od roku 1992 zvýšil a nie je dostatok rehoľných sestier v mladom 

veku, ktoré by boli v Rajci pridelené, ktoré by mohli aj v tom DV slúžiť. Odporučil Ing. 

Židekovej, aby sa na danú situáciu spýtala v reholi týchto sestričiek. 

Podľa Ing. Pekaru je potrebné si tieto veci overiť aj zo strany rehoľných sestier, farského 

úradu, riaditeľky DV a keď niekto chce zverejňovať nejakú diskusiu, treba mať tieto veci 

overené.  

Sestričky robia mnohé činnosti (liturgicky, oblasť charity a pod.). Teraz je zbytočné 

polemizovať o tejto situácii, najskôr treba fakty a potom sa budeme týmto zaoberať. 

Primátor uviedol, že slová Ing. Židekovej sú účelové. Najskôr je potrebné preveriť si 

informácie zo strany rehoľných sestier, pretože mesto im do rozkazu nie je. Upozornil ju, že 

používanie takých slov, že na rozhodnutí niekoho (vedenia DV, primátora mesta) tu už nie sú 

rehoľné sestričky, je špinavá politika. 
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P. Koledová Žideková upozornila, že na smetisku v Šuji sú umiestnené psy, ale hrozí, 

že môžu preskočiť bránku. Je potrebné opraviť plot, aby sa do budúcnosti zabránilo 

vybehnutiu týchto psov medzi ľudí. JUDr. Gelatka dodal, že nejedenkrát bola aj bránka na 

skládke otvorená a psy mohli voľne vybehnúť. 

JUDr. Gelatka – nejeden krát bola na skládke brána otvorená a psy mohli voľne vybehnúť 

medzi ľudí. Primátor uviedol, že mesto takéto informácie nemá. Pokiaľ osobne chodí na 

skládku a pravidelne (minimálne 3-krát do týždňa), psy sú zatvorené v klietkach. Po 16.00 h 

sa brána zamyká. Túto informáciu však preverí. V minulosti boli psy na reťaziach, bol však 

podnet jedného občana, ktorý prišla preveriť veterinárna správa. Tí skonštatovali, že psy 

nemôžu byť na reťaziach, musia byť umiestnené v klietkach.  

P. Koledová Žideková ďalej upozornila na voľne sa potulujúcich psov. Primátor odpovedal, 

že ak má mesto informáciu o voľne sa potulujúcich psoch, MsP má vybavenie na odchyt 

psov, koterec, kde je následne pes vypustený a kŕmený až do doby, kedy ho mesto dá do 

útulku. Taktiež mesto požiada veterinárku, aby vykonala úkony, ktoré sú potrebné do prijatia 

do útulku. Stojí to mesto nemalé peniaze. 

MVDr. Polačková uviedla, že pokiaľ je pes zdravý, nesmie sa utratiť. Prednosta dodal, že 

mesto sa snaží hlavne o humánnosť, dnes je obmedzený režim MsP. Nie je si vedomý, že by 

bolo väčšie množstvo potulujúcich sa psov. Výbornú spoluprácu malo mesto s útulkom 

v Zbyňove, ale to už je tiež minulosť – tento útulok skončil svoju činnosť. Urobil sa 

monitoring, aby sa nerozširovali mačky – ale ľudia ich chovajú, pestujú – toto spôsobuje 

ďalšie problémy. 

MVDr. Polačková informovala, že v súčinnosti s mestom robila sterilizáciu mačiek – nech sa 

nemnožia. Ale niektorí ľudia aj túto činnosť vyčítali. Je tu málo útulkov. Mačku sme 

odchytili, bola u MVDr. Polačkovej v ambulancii jeden deň a mohla sa vypustiť. Ale psa nie 

je kde vypustiť. 

Primátor – keď je nejaký podnet, že je pes túlavý, MsP ho odchytí, my ho sústredíme vo 

dvore MsÚ, kde máme na to vytvorené podmienky a je tu dovtedy, kým mu nenájdeme 

náhradné bývanie. Ak je problém so psami, ja o tom neviem, lebo vždy, keď nám je 

nahlásené, MsP koná. 

 

Ing. Žideková sa spýtala Mgr. Šupku ako predsedu KŠKŠ, ako preverili podnet na 

prešetrenie výberového konania riaditeľa ZUŠ, ktorý bol na MsÚ doručený dňa 6.12.2016 

doručené.  Mgr. Šupka uviedol, že KŠKŠ tento podnet neriešila, pretože ho ani nedostala.   

Ing. Žideková uviedla, že keď na mesto príde nejaký podnet, treba naň odpovedať a riešiť ho. 

Primátor informoval, že na MsÚ bola doručená žiadosť, aby školská komisia prešetrila 

výberové konanie. Na MsÚ a pri MZ však školská komisia neexistuje, tá školská komisia sa 

nejako volá. Treba zadefinovať, ktorá komisia má čo prešetriť. KŠKŠ nie je oprávnená 

kontrolovať, či výberové konanie prebehlo alebo neprebehlo v zmysle legislatívy. Prokuratúra 

skonštatovala, že mesto nepochybilo, ani komisia, ktorá navrhla PaedDr. Remeniusa menovať 

za riaditeľa ZUŠ. Spýtal sa Ing. Židekovej, čo chce, aby preriešila školská komisia. Ing. 

Žideková tvrdila, že podnet bol adresovaný KŠKŠ. Primátor opäť zdôraznil, že to nebolo 

adresované na KŠKŠ, keby to tak bolo, bola by jej táto žiadosť pridelená. 

Ing. Žideková sa spýtala, aké bolo teda stanovisko hlavnej kontrolórky k menovaniu riaditeľa 

ZUŠ. Primátor odpovedal, že hlavná kontrolórka k tomuto nezaujíma stanovisko.  Ing. 

Žideková sa teda spýtala na stanovisko štátnej školskej inšpektorky. 
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Primátor odpovedal, že školská inšpektorka dala mestu určité opatrenia, ktoré mesto prijalo, 

informovalo o tom školskú inšpekciu a tí to dali následne na hlavnú školskú inšpektorku. Tá 

konštatovala, že mesto Rajec bolo uvedené do omylu dvoma stanoviskami ministerstva 

školstva, preto konalo tak ako konalo. Ale na základe zistení odporúča mestu Rajec ako 

zriaďovateľovi k 31.3.2017 riaditeľa z funkcie odvolať. Pred týždňom bolo toto stanovisko 

doručené mestu. Ing. Žideková sa spýtala, či bude riaditeľ ZUŠ odvolaný zo svojej funkcie. 

Primátor odpovedal, že je možné, že riaditeľ ZUŠ odvolaný bude. 

JUDr. Gelatka sa spýtal, o aké opatrenia zo strany inšpektorky išlo a o čo sa jednalo. Primátor 

odpovedal, že opatrenia boli mestu zaslané zo školskej inšpekcie zo Žiliny. Riaditeľovi ZUŠ 

bolo znížené platové zaradenie a doložil, že sa začal vzdelávať. Takže my sme tieto 

skutočnosti oznámili školskej inšpekcii. Ona tieto poznatky zobrala na vedomie a ďalej ich 

posunula hlavnej školskej inšpektorke. V konečnom dôsledku mala konečné slovo hlavná 

školská inšpektorka. Čo sa týka komunikácie s hlavnou školskou inšpektorkou, mesto žiadnu 

nemalo až do 2.3.2017, kedy mestu prišlo od nej stanovisko. Inšpekcia mala kontrolovať radu 

školy, ale boli na kontrolu v ZUŠ, kde im boli predložené všetky doklady, ktoré potrebovali. 

Ing. Žideková sa spýtala, či jej budú na základe žiadosti zaslané požadované dokumenty. 

Primátor odpovedal, že odpoveď jej bude zaslaná v zákonom stanovenej lehote. 

Podľa Ing. Židekovej tu stále ide o to, že riaditeľ ZUŠ nespĺňal kvalifikačný predpoklad. 

Primátor sa spýtal Ing. Židekovej, či je tak právne zdatná, že dokáže posúdiť pri vydaní dvoch 

rôznych stanovísk zo strany ministerstva, to, že PaedDr. Remenius v danom čase nespĺňal 

kvalifikačný predpoklad. Na to Ing. Žideková odpovedala kladne. 

 

MVDr. Polačková sa spýtala, či by sa niektorým obyvateľom Mediky nemohla dať 

výnimka chovania psov v byte. Ing. Mucha, predseda KOVP uviedol, že komisia už 

prešetrovala sťažnosť týkajúcu sa psa v byte v Medike a neodporučil udeľovať  výnimky. 

MVDr. Polačková uviedla, že pokiaľ sú sťažnosti, tak samozrejme výnimku nedávať. 

Primátor dodal, že mesto má v Rajci niekoľko bytových domov s nájomnými bytmi. 

V niektorých je umožnené mať nájomníkom psíkov v byte a v niektorých má mesto 

vyšpecifikované, že psy v bytoch chovať nesmú. Bc. Tomčíková doplnila primátora a uviedla, 

že zákaz mať psa je zakotvená aj v nájomnej zmluve. 

 

15. Diskusia 

V tomto bode nikto z poslancov nepredložil diskusný príspevok 

16. Rôzne 

a) Odmena hlavnej kontrolórke mesta za obdobie 09/2016 – 02/2017 

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 9/2016 

– 2/2017 až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra za mesiace 9/2016 – 

2/2017. 

Primátor navrhol schváliť 15%-nú odmenu.  

Nakoľko nikto z poslancov nepredložil žiaden protinávrh, primátor predniesol návrh na 

uznesenie: 

 

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. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
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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 

  

 

b) Určenie termínov rozborov a komisií 

Primátor spolu s poslancami navrhli termíny rozborov hospodárenia za rok 2016 

a zloženie týchto komisií. 

Následne primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

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 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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 

  

 

c) Plán rokovaní MZ 

Primátor navrhol nasledovné termíny riadnych zasadnutí MZ na rok 2017: 25.5.2017, 

17.8.2017, 12.10.2017 a 14.12.2017. 

Nakoľko poslanci súhlasili, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

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 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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 

  

 

Týmto bodom programu bolo ukončené rokovanie mestského zastupiteľstva. Primátor 

poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie o 20.11 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. Róbert Augustín 

  Ján Pekara 

 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 


