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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci  

konaného dňa 25.mája 2017 

 

Prítomní: 9 

Neprítomní:4 

 

 Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta, Ing. Ján Rybárik. 

 

Overovatelia: Ing. Gustáv Mucha 

  MVDr. Katarína Polačková 

     

Zapisovateľka: Alena Uríková 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu: 

 

1. Revitalizácia školského dvora – MŠ, ul. Mudrochova 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením 

4. Rozbor hospodárenia rozpočtovej organizácie DV 

a) Účtovná závierka a výročná správa k 31.12.2016 

b) Predloženie správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán a zriaďovateľa 

rozpočtovej organizácie DV za rok 2016 

5. Rozbory rozpočtových organizácií ZUŠ, ZŠ a MsKS 

6. Záverečné správy a záverečný účet Mesta Rajec za rok 2016 

a) Inventarizácia k 31.12.2016 – správa UIK 

b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za r. 2016 

c) Poznámky k 31.12.2016 

d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2016 

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a MZ Mesta Rajec 

            Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 

2016 

7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Rajec 

8. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 11/2016 na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MS 

a dieťa školských zariadení zriadených na území mesta Rajec 

9. Predloženie návrhu na prijatie dlhodobého úveru 

Stanovisko hl. kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných 

zdrojov financovania v roku 2017 – investičný úver 

10. Návrh na použitie rezervného fondu 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu použitia prostriedkov rezervného 

fondu mesta 

11. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2017 

rozpočtovým opatrením č. 16/2017 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu 

a programového rozpočtu mesta na rok 2017 – RO č. 16/2017 

12. Predaj, prenájom nehnuteľností 
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13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2017 

14. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta za obdobie od 10. 

marca 2017 do 25. mája 2017. 

15. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt: Modernizácia interiérového 

vybavenia odborných učební Základnej školy, Lipová 2, Rajec 

16. Interpelácie 

17. Diskusia 

18. Rôzne 

 

 

Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Ing. Pekara 

  

 

Schválené uznesenia: 

23/2017 – revitalizácia MŠ na ul. Mudrochova 

24/2017 – kontrola plnenia uznesení 

25/2017 – rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu opatrením 

26/2017 – rozbor hospodárenia v DV za rok 2016 

27/2017 – rozbory hospodárenia za rok 2016 - ZŠ, ZUŠ, MsKS 

28/2017 – Záverečný účet mesta za rok 2016 

29/2017 – tvorba rezervného fondu 

30/2017 – Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 

31/2017 – Dodatok č. 2 k VZN č. 11/2016 

32/2017 – investičný úver 

33/2017 – použitie rezervného fondu - ul. Javorová 

34/2017 – zmena rozpočtu mesta - RO 16/2016 

35/2017 – žiadosť spoločnosti Bineko, s.r.o. - prenájom pozemku 

36/2017 – žiadosť M. Vereša - odpredaj pozemku 

37/2017 - neuplatnenie si predkupného práva - MUDr. Lenhart 

38/2017 - Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2. polrok 2017 

39/2017 - správa o výsledku uskutočnených kontrol 

40/2017 - projekt - modernizácia interiérového vybavenia ZŠ, ul. Lipová 

41/2017 - odmena riaditeľke DV 

42/2017 - použitie rezervného fondu - oprava plota v MŠ 

 

R o k o v a n i e : 

 

 

1. Revitalizácia školského dvora – MŠ, ul. Mudrochova 

 Primátor informoval o žiadosti rodičov, ktorých deti navštevujú MŠ na ul. 

Mudrochova. Títo rodičia predložili návrh revitalizácie školského dvora v MŠ na ul. 

Mudrochova. Upozornil, že takáto žiadosť mala byť najskôr prerokovaná na komisiách 

pôsobiacich pri MZ, následne predložená mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu. Dodal, 

že zároveň chcel umožniť rodičom vystúpiť so svojou žiadosťou pred poslancami MZ. 
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Potom udelil slovo zástupcovi rodičov, p. Čerňanskej, ktorá poďakovala  za možnosť, že sa 

rodičia mohli osobne prísť vyjadriť a predstavila ďalších zástupcov rodičov - p. Straňanka, p. 

Slottovú a p. Mihalcovú. Uviedla, že rodičia vyvinuli iniciatívu na to, aby začali meniť 

školský dvor. Situácia na ihrisku v areáli MŠ je pre rodičov dosť zarážajúca, poukazovali na 

staré preliezky, hojdačky. Rodičia nechcú, aby ich deti trávili čas len behaním po trávniku. 

Chceli by, aby sa vyvíjali pohybové zručnosti detí – teraz je ten správny čas, pani učiteľky 

majú čas ísť s deťmi na školský dvor a nech je ten čas strávený plnohodnotne. Rodičia sa 

doteraz snažili zveľadiť to, čo sa na ihrisku MŠ nachádza - dali nový farebný náter na 

prvkoch, vymenilo sa pieskovisko. Zároveň poďakovala zriaďovateľovi a rodičom, ktorí sa 

angažovali a pomáhali s vykopávaním starého piesku a dovezením nového. Obstarali sa nové 

hojdacie prvky pre konštrukcie, ktoré tam len stáli. Do konca augusta by chceli vymeniť 

preklápacie dosky, vystaviť dva altánky – jedným by bolo zastrešenie pieskoviska za areálom 

MŠ a k tomu prístrešok, kde by mohla prebiehať výučba vonku. Dali by sa tam lavice, 

stoličky, tabule – to sa všetko vyrieši. Takisto by sa tam vybudovali zdravotné chodníčky 

a umiestnenie dreveného vláčika, aby sa deti mali kde hrať. 

P. Straňanek dodal, že v predkladanom projekte sú naznačené aktivity a ich financovanie – 

zdravotné chodníky mali by riešené sponzorsky od rodičov, ktorí robia s drevom, taktiež aj 

ten drevený vláčik. Časť z neho by sa mal doplatiť. Drevené lavice už tam nejaké sú, mali by 

tam byť ďalšie. Preliezky by boli ošetrené odstránením starého náteru, obrúsením a pod. 

P. Mihalcová uviedla, že v materskej škole sa zišla dobrá partia rodičov, ktorá má chuť, 

iniciatívu a nápady. Čo sa týka ekonomickej bilancie - určité financie boli poskytnuté z 

prostriedkov ZRŠ, od sponzorov získali financie na farby, štetce. Stoly z guľatiny a lavičky v 

hodnote 600,- € vyrobil sponzor. Taktiež sponzorsky bola zabezpečená stavba dreveného 

vláčika. Dodala, že pripravuje podanie žiadosti na grant nadácie Volkswagen, kde je možnosť 

získať 1000,- €. Požiadala, aby sa z mestského rozpočtu vyčlenila suma 3000,- €, za ktorú by 

sa dofinancovala revitalizácia školského dvora. 

Primátor uviedol, že mesto Rajec pracuje na príprave zmeny rozpočtu minimálne tri týždne 

pred zasadnutím MZ. Najskôr ju pripraví MsÚ, potom túto zmenu prerokuje finančná 

komisia, ktorá ju odporučí na schválenie MR, tá ju následne odporučí alebo neodporučí 

MZ.Rodičia prišli na rokovanie MZ s tým, že predstavia projekt a potrebujú naň od mesta 

vyčleniť 3000,- €, pritom mesto má momentálne vyrovnaný rozpočet. Informoval rodičov, že 

mesto Rajec prevzalo škôlky s obrovským investičným dlhom. Prevzalo škôlky, ktoré mali 30 

– 40 rokov a nebolo do nich investované. Odkedy ich mesto prevzalo, má problém so 

zabezpečovaním ich chodu, opravy a údržby. Každý rok, keď sa odhliadne od investícií, 

mesto Rajec dopláca cca 40 – 80 tis. € na chod škôlok. Sú to originálne právomoci, mesto 

dostáva na každé dieťa finančné prostriedky, ktoré však nepostačujú na chod škôlok. Okrem 

toho mesto hľadá spôsoby riešenia, ako modernizovať škôlku, taktiež si musí stanoviť určité 

priority. Medzi takéto priority patrí to, že nie všetkým rodičom mesto v minulosti mohlo 

povedať, že majú dieťa prijaté do MŠ. Preto mestské zastupiteľstvo vyčlenilo finančné 

prostriedky na rozšírenie MŠ, aby mohlo byť prijatých čo najviac detí. Dnes je stav taký, že 

všetky žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ boli vybavené kladne. Sú mestá, ktoré napríklad 

nedokážu prijať 1/3 detí do zariadení. 

Ďalej je požiadavka rodičov, aby sa zrekonštruovali sociálne zariadenia, čo bude stáť cca 

10.tis. €. Je potrebné si položiť otázku, čo treba robiť skôr. Opravovať soc. zariadenia alebo 

zatepľovať pavilón, ktorý je nutné zatepliť. Alebo sa opraví plot, ktorý je z bezpečnostného 

hľadiska určitým nebezpečenstvom pre deti. Poukázal na to, že prítomní rodičia sa ziniciovali 

možno minulý rok, predložili projekt tohto roku a už hneď chcú mať výsledky. Dodal, že on 

sa tomuto nebráni, len je potrebné vedieť, odkiaľ má mesto požadované financie zobrať. Je 

rád, že chcú dať fungovaniu škôlky nejakú pridanú hodnotu, ale nedá sa za jeden rok alebo tri 

roky urobiť všetko. Spýtal sa, či sa predkladaný projekt nemôže rozdeliť na viacero častí. 
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P. Mihalcová odpovedala, že projekt sa rozdeliť nedá. Na to primátor uviedol, že s takouto 

položkou mestský rozpočet nepočítal, vie si však predstaviť, že v jednom roku by sa urobili 

menšie úpravy a zvyšné finančné prostriedky by sa mohli vyčleniť v rozpočte na rok 2018. 

Vedúca finančného odd., p. Záborská uviedla, že pri tvorení rozpočtu sa vždy hľadajú 

finančné prostriedky, momentálne treba pri materských školách riešiť dôležitejšie problémy. 

Učiteľky majú veľa dovoleniek, mesto bude musieť na obdobie pol roka prijať navyše jednu 

učiteľku, aby sa dovolenky vyčerpali, prijalo sa viac detí, preto bude potrebné dokúpiť 

vybavenie do MŠ (postieľky, obliečky a pod.). Rozpočet je momentálne tak tesne postavený, 

že sa bude musieť mesačne prehodnocovať. 

Podľa p. Mihalcovej je potrebné, aby sa tieto ich aktivity naplnili naraz, kým majú rodičia 

záujem, pretože ak sa to odloží, už sa k tomu nevrátia. Na to primátor uviedol, že momentálne 

musí mesto zabezpečiť náhradu za učiteľky, ktoré si budú musieť vyčerpať svoju dovolenku 

počas letných prázdnin. Chápe rodičov, že sa snažia deťom spríjemniť pobyt v MŠ, ale mesto 

musíme legislatívne zabezpečiť chod v MŠ. Minule tu bola požiadavka rodičov, aby mesto 

otvorilo MŠ počas letných prázdnin. Rodičom bolo vyhovené, bol stanovený poplatok vo 

výške 50,- € mesačne počas letných prázdnin, ktorý v žiadnom prípade nepokryje náklady 

mesta a mesto ich musí vykrývať. Rodičia nepoznajú mnohé detaily, mesto sa pravidelne borí 

s problémom, že na materské školy sa dopláca. Teraz rodičia prišli s ďalšou iniciatívou, ale 

nie je jednoduché nájsť na to finančné prostriedky.  

Ing. Žideková navrhla, aby sa suma 10.tis. €, ktorá je vyčlenená na opravu plota z rezervného 

fondu rozdelila a časť z nich sa poskytla rodičom.  

 

       Počas rokovania o 16.38 prišiel p. Matejka 

       – počet poslancov 10. 

 

Primátor uviedol, že peniaze z rezervného fondu sa môžu použiť len opravu havarijného 

stavu, preto nie je možné dať z týchto financií na revitalizáciu školského dvora. Okrem toho 

nikto nevie, či suma 10.tis. € postačí na opravu celého plota.  

Podľa Ing. Pekaru je veľmi dobré, že tieto informácie tu odzneli – aj zo strany rodičov, aj zo 

strany zriaďovateľa, aká je reálna situácia na MŠ. Pozitívne je to, že sa rodičia zmobilizovali, 

ale určité procesné veci sa týmto spôsobom nepodarilo spraviť a do rozpočtu sa to nedostalo. 

Dal návrh, aby sa revitalizácia dvora riešila formou 50:50, to znamená, že polovicu 

požadovanej sumy 3000,- € by dalo mesto a ostatné z prostriedkov, ktoré zabezpečia rodičia. 

Napríklad sa robili mikulášske trhy, z ktorých výťažok vo výške cca 700,- € by mohli taktiež 

použiť na dofinancovanie. Je veľa vecí, ktoré treba robiť, ale treba si stanoviť nejaké priority, 

zároveň sa spýtal rodičov, či by bola z ich strany ochota, použiť výťažok 700,- € nie na 

žalúzie, ale na ich projekt alebo či by sa nemohol riešiť len jeden altánok namiesto dvoch.  

P. Mihalcová odpovedala, že by neustupovala z dvoch altánkov, pretože keď má byť 

zachovaná myšlienka výučby, musia sa altánky postaviť súbežne.  

 

       Počas rokovania o 16.45 h prišiel Mgr. 

       Augustín – počet poslancov 11. 

 

Primátor navrhol, aby sa zvážila možnosť zabezpečenia materiálu, resp. dreva so zľavou alebo 

sponzorsky. Ing. Pekara odpovedal, že výbor CS PS má určité právomoci poskytnutia 

sponzorského alebo materiálu so zľavou, pokúsi sa to prerokovať.  
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Primátor  sa spýtal ved.finančného odd., či by sa v rozpočte našli zvyšné financie na 

dokončenie projektu. P. Záborská odpovedala, že najskôr by museli zo svojich požiadaviek 

upustiť obe materské školy, ktoré požadovali zakúpiť napríklad kosačku, interaktívnu tabuľu, 

PC. Uvoľnené finančné prostriedky by boli len na úkor niečoho iného. P. Matejka upozornil 

na to, že ak sa uvoľnia financie pre jednu škôlku, môže sa to nabudúce odraziť na 

požiadavkách druhej MŠ. 

Primátor navrhol, aby bolo zvolané stretnutie riaditeliek oboch MŠ, kde sa znovu rozoberú ich 

požiadavky, následne sa uvidí, či vie mesto v kapitole školstvo vyčleniť finančné prostriedky 

na úkor chodu škôlky pre vybavenie areálu. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. iniciatívu rodičov pri MŠ na ul. Mudrochova 

2. projekt revitalizácie v MŠ na ul. Mudrochova 

II. odporúča 

MsÚ po prerokovaní s riaditeľkami škôl v kapitole školstvo vyčleniť finančné prostriedky vo 

výške 1500,- € na spomínaný projekt. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Ing. 

Pekara, p. Matejka, Mgr. Augustín 

  

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla poslancom MZ hlavná kontrolórka 

mesta, Ing. Sekáčová. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení č. 1/2017 – 21/2017, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 

9.marca 2017. 

2. Prehľad plnenia uznesenia č. 22/2017, ktoré bolo prijaté na zasadnutí MZ dňa 

11.apríla 2017. 

3. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 9.marca 2017. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Ing. 

Pekara, p. Matejka, Mgr. Augustín 
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3. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením predniesla poslancom ved. 

finančného oddelenia – p. Záborská. 

Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu,-  oznámením prerokovala finančná komisia 

a následne mestská rada, ktoré ich odporučili zobrať na vedomie. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 7/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 12/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 13/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZUŠ 

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 17/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZUŠ 

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 18/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZUŠ 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Ing. 

Pekara, p. Matejka, Mgr. Augustín 

  

 

4. Rozbor hospodárenia rozpočtovej organizácie DV 

a) Účtovná závierka a výročná správa k 31.12.2016 

b) Predloženie správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán a zriaďovateľa 

rozpočtovej organizácie DV za rok 2016 

Rozbor hospodárenia rozpočtovej organizácie DV za rok 2016 predniesla poslancom 

MZ ved. finančného oddelenia, p. Záborská. 

V zmysle uznesenia MZ č. 20/2017 zo dňa 9.marca 2017 sa vykonali rozbory 

hospodárenia v DV Rajec za rok 2016. Výsledky rozborov hospodárenia prerokovala finančná 

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

 

Počas rokovania o 17.10 h prišiel 

Mgr. Jonek – počet poslancov 12. 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia v DV za rok 2016 vo výške 297,69 € 

II. odporúča 

pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutýách prostriedkov 

v roku 2017 a sledovať čerpanie v priebehu roka. 
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III. berie na vedomie 

správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a zriaďovateľa rozpočtovej organizácie DV 

za rok 2016. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Ing. 

Pekara, p. Matejka, Mgr. Augustín 

 Mgr. Jonek 

 

5. Rozbory rozpočtových organizácií ZUŠ, ZŠ a MsKS 

Rozbory hospodárenia jednotlivých rozpočtových organizácií mesta za rok 2016 

predniesla poslancom ved. finančného oddelenia, p. Záborská. 

V zmysle uznesenia MZ v Rajci č. 20/2017 zo dňa 9.3.2017 sa uskutočnili rozbory 

hospodárenia za rok 2016 v rozpočtových organizáciách ZUŠ, ZŠ a MsKS. Výsledky 

hospodárenia prerokovala finančná komisia a následne mestská rada, ktoré ich odporúčajú 

MZ zobrať na vedomie. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia v ZŠ za rok 2016 vo výške 32,70 € 

II. odporúča 

pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov 

v roku 2017 a sledovať čerpanie v priebehu roka. 

III. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia v ZUŠ za rok 2016 vo výške 4 266,98 € 

IV. odporúča 

pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov 

v roku 2017 a sledovať čerpanie v priebehu roka. 

V. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia v MsKS Rajec za rok 2016 vo výške 0,00 €. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Ing. 

Pekara, p. Matejka, Mgr. Augustín, 

Mgr. Jonek 
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6. Záverečné správy a záverečný účet Mesta Rajec za rok 2016 

a) Inventarizácia k 31.12.2016 – správa uIK 

b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za r. 2016 

c) Poznámky k 31.12.2016 

d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2016 

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a MZ Mesta Rajec 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 

2016 

Záverečné správy a záverečný účet mesta za rok 2016 predniesla poslancom MZ ved. 

finančného odd., p. Záborská. 

Záverečné správy a návrh Záverečného účtu mesta prerokovala finančná komisia 

a následne mestská rada, ktoré odporúčajú tieto správy zobrať na vedomie a schváliť 

Záverečný účet mesta za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

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

mesta, ktorá predložila poslancom Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu mesta 

Rajec za rok 2016. 

V diskusii Ing. Pekara poďakoval hlavnej kontrolórke za predložené grafy. Zároveň sa 

poďakoval vo svojom mene a v mene väčšiny poslancov vedeniu mesta a vedúcim oddelení 

za dobré výsledky hospodárenia. 

JUDr. Gelatka navrhol, aby v budúcnosti neboli poslanci tak podrobne informovaní o 

záverečných správach na rokovaní MZ, pretože ich už predtým v písomnej forme dostali na 

preštudovanie. Podľa neho sa tomuto bodu mohli venovať kratší čas, stačilo, aby boli poslanci 

oboznámení len so záverečnou časťou stanoviska. 

Primátor upozornil, že legislatíva predpisuje mestu, čo musí byť predmetom 

záverečnej správy. Podrobná informácia zaznela aj z dôvodu zhodnotenia celého roka, aby 

všetci vedeli, ako mesto hospodárilo. Keby záverečný sumár nebol pozitívny, poslanci by 

chceli vedieť príčinu. Systém predloženia a oboznámenia so záverečnými správami je 

zaužívaný už dlhé roky, jedná sa o celoročné zhodnotenie predchádzajúceho roka. Predložený 

materiál má výpovednú hodnotu, ako sa mestu darí, resp. nedarí. JUDr. Gelatka uviedol, že to 

nespochybňuje, ale navrhol kratšiu formu prezentácie záverečných správ. Zároveň požiadal, či 

by sa v budúcnosti nemohol materiál posielať elektronicky. Primátor odpovedal, že 

v minulých obdobiach boli takéto návrhy zo strany poslancov, mesto aj elektronicky materiály 

zaslalo, ale poslanci si ich nepriniesli a teda ani nemohlo dôjsť k nejakej diskusii. Myslí si, že 

by materiál týkajúci sa záverečných správ mali poslanci dostávať v tlačenej forme. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. správu UIK 

2. správu o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec za rok 2016 

3. poznámky k 31.12.2016 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec 

2. stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 2016 

3. výsledok hospodárenia Mesta Rajec za rok 2016 

 

II. schvaľuje 

Záverečný účet Mesta Rajec a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Ing. 

Pekara, p. Matejka, Mgr. Augustín, 

Mgr. Jonek 

  

 

Následne primátor predniesol ďalší návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

a) tvorbu rezervného fondu vo výške 64 404,43 € 

b) použitie zdrojov z finančných operácií vo výške 123 784,94 € na transakcie verejného 

dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Ing. 

Pekara, p. Matejka, Mgr. Augustín, 

Mgr. Jonek 

  

 

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

18.41 h do 19.00 h). 

Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 12 poslancov. 

 

7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec 

 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 predniesla poslancom p. Záborská. Informácie 

doplnil primátor mesta. Uvedený návrh dodatku prerokovala finančná komisia a následne 

mestská rada, ktoré ho odporúčajú MZ schváliť. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Rajec. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Ing. 

Pekara, p. Matejka, Mgr. Augustín, 

Mgr. Jonek 

  

 

 

8. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 11/2016 na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa 

MŠ a dieťa školských zariadení zriadených na území mesta Rajec 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 11/2016 prerokovala finančná komisia a následne 

mestská rada, ktoré ho odporúčajú MZ schváliť. Poslancom ho predložila p. Záborská. 

Ing. Pekara uviedol, že mestská rada sa na svojom rokovaní zaoberala zabezpečením 

voľnočasových aktivít detí počas letných mesiacov. Následne boli prostredníctvom primátora 

oslovení riaditelia jednotlivých škôl takým spôsobom, že by sa z ich strany podporili denné 

letné tábory, zároveň by mesto vyčlenilo určité financie na zabezpečenie tejto voľnočasovej 

aktivity. 

Primátor informoval, že v marci tohto roka mesto konštatovalo, aj po kontrolách v CVČ, že 

krúžková činnosť na cirkevnej škole je mnohokrát duplicitná s činnosťou CVČ a naopak. Na 

základe zistení na ZŠ na ul. Lipovej, kde máme informáciu od vedenia školy, že krúžkovou 

činnosťou dostatočne vedia pokryť potreby žiakov a rodičov v krúžkovej činnosti, mesto 

pristúpilo k tomu, čo je dnes predkladané v návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 11/2016. Po 

dostatočnej informovanosti aj vedenia KSŠ, mesto nemá záujem duplicitne vykrývať činnosť 

v CVČ a krúžkoch. V navrhovanom dodatku sa už nebude prispievať na činnosť CVČ, resp. 

prispievať sa bude 0,1 € na žiaka. Ide o to, aby bol príspevok pre obe školy na rovnakej 

úrovni, aby nikto nerozdeľoval deti na dve skupiny, CVČ si bude musieť získať iné finančné 

prostriedky na svoju činnosť. Na rokovaní mestskej rady sa členovia MR dohodli, po 

predbežných konzultáciách s vedením oboch škôl, že bude vyčlenená finančná čiastku 3000,- 

€ na zabezpečenie činnosti počas letných prázdnin. Pedagógovia z oboch škôl spolu 

zabezpečia počas letných prázdnin spoločné denné tábory pre deti z obidvoch škôl 

a v prípade, že sa to ujme a osvedčí, bude sa v tejto aktivite pokračovať. Na základe 

rokovania MR primátor oslovil oboch riaditeľov, aby uskutočnili spoločné rokovania. Podľa 

prvotných informácií rokovania prebehli, riaditelia sú tejto veci naklonení, vítajú to. Možno 

historický defekt triedenia sa na takých a onakých – snáď toto bude jedným z mostov, ktoré 

začnú spájať obe školy a aby deti z mesta aj z pozície učiteľov boli ako deti, ktoré navštevujú 

ZŠ v jednom meste. 

Mgr. Augustín, ktorý je zároveň aj riaditeľom KSŠ, uviedol, že táto myšlienka je dobrá, obe 

strany sú jej naklonené. Bude sa zisťovať záujem zo strany rodičov, sú vytipovaní aj učitelia, 

ktorí budú túto činnosť zabezpečovať.  

Mgr. Hanus, ktorý je zároveň aj zástupcom riaditeľa ZŠ na ul. Lipová uviedol, že táto prvotná 

myšlienka bola privítaná pozitívne, vedenie oboch škôl si stanovilo, že do 15.6.2017 budú 

oslovené deti za účelom zistenia záujmu. Taktiež budú oslovení učitelia, dohodnú sa 

podmienky. Denný tábor bude rozdelený pre menšie a väčšie deti. Všetko to bude predmetom 

ďalších rokovaní. 

Ing. Žideková sa spýtala, v akých priestoroch sa bude konať denný tábor. Mgr. Hanus 

odpovedal, že jeden týždeň bude tábor prebiehať v jednej škole, druhý týždeň v druhej škole 

s tým, že náklady (voda, elektrina) znášajú jednotlivé školy. Predpokladá sa, že viacej aktivít 

sa bude vykonávať vonku. 
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Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh Dodatku č. 2 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: 11 proti: 1 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Pekara, p. Matejka, 

Mgr. Augustín, Mgr. Jonek 

Ing. Žideková  

 

 

9. Predloženie návrhu na prijatie dlhodobého úveru 

Stanovisko hl. kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných 

zdrojov financovania v roku 2017 – investičný úver 

Návrh na prijatie dlhodobého úveru vo výške 500.tis. € na financovanie rekonštrukcie 

polyfunkčného domu, na parkoviská a cesty prerokovala finančná komisia a následne mestská 

rada, ktoré ho odporúčajú MZ schváliť. Podrobne o návrhu informovala p. Záborská. 

Následne primátor odovzdal slovo hlavnej kontrolórke mesta, ktorá predniesla 

Stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania v roku 2017 

– investičný úver. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Stanovisko hl. kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov 

financovania v roku 2017 – investičný úver. 

II. schvaľuje 

investičný úver vo výške 500.tis. € na financovanie – rekonštrukcia polyfunkčného domu na 

ul. Kostolnej, parkoviská a cesty na ul. Štúrova, Zakamenica a M.R.Štefánika. 

III. poveruje 

primátora mesta k podpísaniu blankozmenky a dohody o vyplňovacom práve 

k blankozmenke. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Ing. 

Pekara, p. Matejka, Mgr. Augustín, 

Mgr. Jonek 
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10. Návrh na použitie rezervného fondu 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu použitia prostriedkov 

rezervného fondu mesta 

Návrh na použitie rezervného fondu predniesla poslancom p. Záborská. Prerokovala 

ho finančná komisia a následne mestská rada, ktoré ho odporúčajú MZ schváliť. Jedná sa o 

rekonštrukciu - vybudovanie cesty a parkoviska na ul. Javorová. 

Mgr. Šupka  sa spýtal, v ktorom kalendárnom mesiaci sa plánované práce budú 

realizovať. Bc. Tomčíková odpovedala, že tieto práce začnú na budúci týždeň. JUDr. Gelatka 

sa spýtal na zhotoviteľa cesty a parkoviska. Bc. Tomčíková odpovedala, že toto bude 

realizovať Cesty Nitra. 

Následne primátor odovzdal slovo hlavnej kontrolórke mesta, ktorá predniesla 

Odborné stanovisko k návrhu použitia prostriedkov rezervného fondu mesta. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu použitia prostriedkov rezervného fondu 

mesta. 

II. schvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 50.tis. € na 

rekonštrukciu – vybudovanie cesty a parkoviska na ul. Javorová. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 1 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Pekara, p. Matejka, 

Mgr. Augustín, Mgr. Jonek 

Ing. Žideková  

 

11. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2017 

rozpočtovým opatrením č. 16/2017 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu 

a programového rozpočtu mesta na rok 2017 – RO č. 16/2017 

Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2017 prerokovala finančná 

komisia a následne mestská rada, ktoré odporúčajú MZ túto zmenu rozpočtu schváliť. 

Po krátkej diskusii primátor odovzdal slovo hlavnej kontrolórke mesta, ktorá 

poslancom predniesla Odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového 

rozpočtu mesta Rajec na rok 2017 – RO č. 16/2017. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

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

rozpočtu mesta na rok 2017 – RO č. 16/2017 

II. schvaľuje 

návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2017 rozpočtovým 

opatrením č. 16/2017. 
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  Rozpočet Mesta Rajec na rok 2017 - rozpočtové opatrenie č. 16/2017 

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia Schválený Schválené Návrh Návrh 

  
Rozpočet  na 

rok 2015 v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie č. 

15/2017 

Zmena v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie 
č.16/2017   

Bežné príjmy spolu: 4 590 609 4 793 705 14 152 4 807 857 

Bežné výdavky spolu: 4 273 883 4 471 322 4 179 4 475 501 

Schodok/prebytok         

bežného rozpočtu: 316 726 322 383 9 973 332 356 

Kapitálové príjmy spolu: 704 170 713 000 -191 328 521 672 

Kapitálové výdavky spolu:  1 803 756 1 868 093 -2 570 1 865 523 

Schodok/prebytok         

kapitálového rozpočtu: -1 099 586 -1 155 093 -188 758 -1 343 851 

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 5 294 779 5 506 705 -177 176 5 329 529 

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 6 077 639 6 339 415 1 609 6 341 024 

Schodok/prebytok -782 860 -832 710 -178 785 -1 011 495 

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

Príjmy 1 062 093 1 111 943 173 785 1 285 728 

Výdavky 279 233 279 233 -5 000 274 233 

Schodok/prebytok 782 860 832 710 178 785 1 011 495 

Výsledok hospodárenia 0 0 0 0 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Pekara, p. Matejka, 

Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková 

  

 

12. Predaj, prenájom nehnuteľností 

a) Žiadosť o nájom pozemku – Bineko, s.r.o. 

Žiadosť spoločnosti Bineko, s.r.o. predniesla poslancom Bc. Tomčíková, ved. odd. 

výstavby. Spoločnosť Bineko, s.r.o. požiadala mesto o nájom pozemku z dôvodu zapojenia sa 

do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je 

zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov. Komisia výstavby a ŽP 

a následne mestská rada túto žiadosť prerokovali a odporúčajú ju MZ schváliť. 

Bližšie informácie doplnil primátor mesta. 

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

I. berie na vedomie 

1. žiadosť  spoločnosti BINEKO, spol. s.r.o.   so sídlom Javorová 164 Rajec  zo dňa 

03.05.2017 vo veci prenechania pozemku do nájmu, časť KNC p.č. 1040/1 o výmere 

333 m2 za účelom uloženia tepelných rozvodov pre sídlisko Sever.  

2. stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 16.5.2017, ktorá 

odporučila nájom pozemku pod teplovodom na sídlisku Sever v zmysle priloženej 

situácie za cenu 1€/m²/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie, doba nájmu 25 

rokov od účinnosti zmluvu, pri nájme uplatnenie § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 

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

zreteľa.  

3. stanovisko Mestskej rady zo dňa 18.5.2017, ktorá odporučila nájom pozemku 

v zmysle stanoviska  komisie výstavby a životného prostredia. 

II. schvaľuje 

prenechanie  pozemku KN C parcela č. 1040/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o celkovej výmere 20028 m2  v časti o výmere 333 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 1500 

do nájmu nájomcovi: BINEKO, spol. s.r.o., so sídlom Javorová 164, 015 01 Rajec, IČO:36 

013 391, zastúpená Ing. Ivanom Bajzíkom, Ľubomírom Pialom, konateľmi spoločnosti odo 

dňa 01.júna 2017, za podmienok: 

- účel nájmu: vedenie potrubných trás slúžiacich na centrálne zásobovanie teplom 

- cena nájmu: 1€/m²/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie 

- doba nájmu: 25 rokov odo dňa účinnosti zmluvy 

- výpovedná doba: 3 mesiace 

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 časť pozemku KN C parcela č.1040/1, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 333 m2,  cez ktorý vedú tepelno-technické zariadenia 

CZT vo vlastníctve nájomcu - spoločnosti BINEKO, spol. s.r.o.  Žiadateľ je stavebníkom 

stavby Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV v tepelnom okruhu Kotolňa Sever, Rajec. 

Žiadateľ predložil mestu Rajec projektovú dokumentáciu za účelom rekonštrukcie resp. 

výmeny vonkajších teplovodných rozvodov, slúžiacich pre vykurovanie a distribúciu TV + 

TÚV s cirkuláciou na sídlu Sever v meste Rajec. Výmena sa vykonáva na základe 

opotrebovanosti, vysokej poruchovosti a zvýšenia hospodárnosti distribúcie tepla. 

Rekonštruovaná trasa rozvodov ÚK a TV s cirkuláciou (teplovodu) sa nachádza medzi 

existujúcimi obytnými blokmi na uliciach Hollého a Lipová. Trasy jednotlivých vetiev sa 

začínajú na výstupe z kotolne Sever hlavnými uzávermi a končia uzávermi v jednotlivých 

objektoch – merných bodoch. Žiadateľ bude časť pozemku užívať len na účel vedenia 

potrubných trás slúžiacich na centrálne zásobovanie teplom. Nie je predpoklad iného využitia 

pozemku. 

III. konštatuje, 

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

stránke mesta od 05.05.2017 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. Gelatka, 

Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr. 

Augustín, Mgr. Jonek, Ing. Žideková 
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b) Žiadosť o odpredaj pozemku – Miroslav Vereš 

 Žiadosť p. Miroslava Vereša predniesla poslancom Bc. Tomčíková. P. Miroslav Vereš 

požiadal mesto o oddelenie nehnuteľnosti s jej následným odkúpením o výmere 2 m2. Jedná 

sa o pozemok vo vlastníctve p. Vereša, na ňom je postavený rodinný dom, ktorý užíva jeho 

dcéra s rodinou. Komisia výstavby a ŽP a následne mestská rada žiadosť prerokovali 

a odporúčajú ju MZ schváliť. Ing. Pekara doplnil informácie Bc. Tomčíkovej. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. žiadosť  p. Miroslava Vereša, bytom Hlavná 412 Kamenná Poruba  zo dňa 2.5.2017 

vo veci odkúpenia pozemku KNC p.č. 703/7 o výmere 2 m2 v zmysle GP. 

2. stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 16.5.2017, ktorá 

odporučila odpredaj pozemku za cenu 10,00 €/m2 s uplatnením §9a ods. 8, písm. e/ 

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

osobitného zreteľa. 

3. stanovisko Mestskej rady zo dňa 18.5.2017, ktorá odporučila odpredaj pozemku 

v zmysle stanoviska  komisie výstavby a životného prostredia.  

II. schvaľuje 

prevod  pozemku KN C parcela č.  703/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, ktorá 

vznikla odčlenením od KNC parcely č. 703/5 o celkovej výmere 995 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na liste vlastníctva č. 1500 vo vlastníctve Mesta 

Rajec v podiele 1/1 na základe geometrického plánu č. 43432611- 060/2017 zo dňa 

27.04.2017 vypracovaného Ing. Radomír Blažek – Geodetic odpredajom do vlastníctva 

Miroslava Vereša, nar. 23.2.1960, r.č. 600223/7208, bytom Hlavná 412,  013 14 Kamenná 

Poruba,  za kúpnu cenu 10 €/m2 s uplatnením  §9a, ods. 8, písm. e/ zákona 138/1991 Zb. 

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

tým, že pozemok KNC parcela číslo 703/7 v súčasnosti tvorí verejné priestranstvo – zeleň 

(záhradu), pozemok je dlhodobo nevyužívaný. Pozemok na nachádza na budovou Špeciálno –

pedagogického centra.. Žiadateľ p. Miroslav Vereš je vlastníkom susediaceho pozemku a to 

KNC parcely č. 734/3 a pozemku KNC parcely č. 734/7. Na pozemku KNC parcele číslo 

734/7 je postavená stavba rodinného domu, ktorý vlastní dcéra p. Miroslava Vereša (Mgr. 

Miroslava Mihalcová s manželom Antonom Mihalcom). Od roku 2013 manželia užívajú 

pokojne a nerušene rodinný dom s priľahlým pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. P. 

Vereš požiadal o odpredaj pozemku z dôvodu vyrovnania tvaru pozemku a z dôvodu 

realizácie jednoduchšieho oplotenia pozemku. Odčlenená parcela sa pripojí k jestvujúcemu 

pozemku p. Vereša, a tým dôjde k vyrovnaniu tvaru pozemku. V budúcnosti bude 

uskutočnení prevod pozemku na dcéru p. Vereša - Mgr. Miroslavu Mihalcovú a jej manžela. 

Pozemok svojim umiestnením, výmerou nie je možné využiť ako samostatnú parcelu na iné 

účely. O odpredaj pozemku doteraz nik iný neprejavil záujem. 

III. ukladá 

žiadateľovi  zaplatiť celkovú kúpnu cenu vo výške 20,00 € 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 

05.05.2017 do konania mestského zastupiteľstva vrátane tohto dňa. 
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V. ukladá 

žiadateľovi zaplatiť poplatky spojené s prevodom podľa vyúčtovania predloženého v deň 

podpisu kúpnej zmluvy a to najmä poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľnosti. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Pekara, p. Matejka, 

Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková 

  

 

c) Žiadosť o nájom NP – Pk Rajec 

Žiadosť MUDr. Lenharta predniesla poslancom Bc. Tomčíková. MUDr. Lenharta požiadal o 

neuplatnenie si predkupného práva mesta z dôvodu ukončenia svojej činnosti ako lekára. 

Svoju ambulanciu chce odpredať ďalšiemu lekárovi, stomatológovi, ktorý by pokračoval v 

činnosti po MUDr. Lenhartovi. Komisia výstavby a ŽP a následne mestská rada sa touto 

žiadosťou zaoberali a odporučili neuplatniť si predkupné právo mesta na nebytové priestory, 

ktoré vlastní MUDr. Lenhart. Primátor uviedol, že v minulosti si mesto pri niektorých 

lekároch uplatnilo predkupné právo, pretože chcelo mať istotu zabezpečenia zdravotníckych 

služieb. Vzhľadom k tomu, že tu je perspektíva odpredať celú s.r.o. MUDr. Lenharta aj s 

kartami pacientov, tak si myslí, že by si mesto predkupné právo uplatniť nemalo. Je tu 

perspektíva ďalšieho zubára a mesto rešpektuje a vítame to, pretože tento lekár preberie 

pacientov MUDr. Lenharta a bude pracovať, resp. ošetrovať týchto pacientov na základe 

zmluvy s poisťovňami. 

P. Koledová Žideková sa spýtala, či má MUDr. Lenhart záujem aj o ďalšiu miestnosť, pretože 

o ňu má záujem aj MUDr. Chovancová. Primátor odpovedal, že možno o tento priestor 

požiada nový lekár. Požiadavka MUDr. Chovancovej bola prerokovaná na mestskej rade, 

ktorá zvažovala, čo je lepšie pre občanov. Odporúčanie z MR je také, že sa pripravia 

podklady pre prenájom ďalšej ambulancie pre MUDr. Lenhart Pavol, s.r.o. Mesto zatiaľ 

neuvažuje s odpredajom ďalšej ambulancie. 

JUDr. Gelatka sa spýtal, či mesto už nemá záujem priestory odpredávať, ale len dávať do 

nájmu. Primátor odpovedal, že každému lekárovi bolo umožnené odkúpiť si ambulanciu. Ak 

by mesto predalo všetky priestory, tak by už nemalo čo ponúknuť lekárovi, ktorý by 

zabezpečoval služby po prípadnom odchode iného lekára, aby mesto vedelo určité služby 

naďalej zabezpečovať. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. žiadosť  MUDr. Pavla Lenharta, bytom Rajec Športová 313/19 zo dňa 15.5.2017 pod 

č. 1458/2017 vo veci ponuky plynúcej z predkupného práva na NP č. 9-14 a NP č. 9-

19.  

2. stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 16.5.2017, ktorá 

odporučila neuplatniť si predkupné právo  na NP č. 9-14 a NP č. 9-19. 

3. stanovisko Mestskej rady zo dňa 48.5.2017, ktorá taktiež odporučila neuplatniť si 

predkupné právo  na NP č. 9-14 a NP č. 9-19.  

II. schvaľuje, 
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aby si Mesto Rajec   so sídlom  Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, IČO: 321575 neuplatnilo 

predkupné právo  na kúpu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove poliklinike s.č. 

200 evidovaných  na LV č. 2410 pre k.ú. Rajec ako : 

- nebytový priestor č.  9 – 19 o výmere 14,00 m2  zapísaný pod časťou B 7 v podiele 

1/1, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky  

podiel na pozemku KNC parcela č. 1102  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 764 

m2 vo výške 140/7550 vo vlastníctve MUDr. Lenhart Pavol, ktorý nadobudol  

vlastníctvo na základe  Zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome, 

Zmluvy o zriadení vecného bremena a Zmluvy o zriadení predkupného práva,  vklad 

V 1041/04 a vkladom V 3650/05 bola odvkladovaná Dohoda o zmene veľkosti 

spoluvlastníckych podielov 

- nebytový priestor  č. 9 - 14 o výmere 4,8 m2 zapísaný pod časťou B 13  v podiele 1/1, 

podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky  

podiel na pozemku KNC parcela č. 1102  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 764 

m2 vo výške 48/7550 vo vlastníctve MUDr. Lenhart Pavol, ktorý nadobudol  

vlastníctvo na základe  Zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome, 

Zmluvy o zriadení vecného bremena a Zmluvy o zriadení predkupného práva, vklad 

V 801/05.   

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Pekara, p. Matejka, 

Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková 

  

 

13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2.polrok 

2017 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok prerokovala 

mestská rada a odporúča tento plán schváliť. Poslancom tento návrh predložila hlavná 

kontrolórka mesta, Ing. Sekáčová. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2017. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Pekara, p. Matejka, 

Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková 
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14. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta za obdobie od 

10.marca 2017 do 25.mája 2017 

Na zasadnutí MZ predniesla hlavná kontrolórka mesta Správu o výsledku kontrol 

uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 10. marca 2017 do 25. mája 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 od 10. 

marca 2017 do 25. mája 2017. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Pekara, p. Matejka, 

Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková 

  

 

Po prerokovaní tohto bodu primátor vyhlásil prestávku (od 20.40 h do 20.50 h). 

Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 12 poslancov. 

 

15. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt: Modernizácia 

interiérového vybavenia odborných učební Základnej školy, Lipová 2, Rajec 

Primátor spolu s Bc. Tomčíkovou informoval poslancov o podanej žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na projekt: Modernizácia interiérového vybavenia 

odborných učební Základnej školy, Lipová 2, Rajec. 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok prerokovala mestská rada a odporúča ho MZ 

schváliť. 

Primátor vysvetlil, že škola nemôže sama požiadať  o tento príspevok, preto musí 

žiadať zriaďovateľ, to znamená mesto. Keďže sa jedná o majetok mesta, musí aj zabezpečiť 

spoluúčasť na majetku z vlastných zdrojov, nie zo zdrojov školy. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

1. Predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „ Modernizácia 

interiérového vybavenia odborných učební Základnej školy, Lipová 2, Rajec“ 

realizovaného v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: 

kód výzvy IROP-P02-SC222-2016-13, operačný program - IROP, prioritná os – 2 

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ – 2.2.2 

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta 

2. zabezpečenie  realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Pekara, p. Matejka, 

Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková 

  

 

 

16. Interpelácie 

 MVDr. Polačková sa spýtala, koľko príslušníkov momentálne pracuje v mestskej 

polícii. 

Primátor odpovedal, že toho času máme mesto 3 mestských policajtov a je predpoklad, že od 

septembra nastúpi do zamestnania ďalší mestský policajt. 

 

 Ing. Žideková požiadala, aby sa umiestnili do parkov, kde chodia venčiť psov, vrecká 

na exkrementy. 

Primátor odpovedal, že každý občan, ktorý si príde zaplatiť daň za psa, tieto dostane tieto 

vrecká, problém je ten, že exkrementy do týchto určených vreciek nezbiera. 

Ing. Žideková požiadala, aby sa umiestnila tabuľka "Nevenčiť" na ulicu Partizánska. 

Primátor odpovedal, že táto tabuľka je umiestnená na hojdačke priamo v parku. Zároveň dá za 

úlohu oddeleniu výstavby preveriť možnosť umiestnenia stojanu na vrecká na exkrementy. 

  

 Ing. Žideková sa spýtala na drevenú stavbu pri pohostinstve Kristínka, ktorá je v zlom 

stave a taktiež okolo nej je pováľaný plot. 

Primátor odpovedal, že sa jedná o súkromné vlastníctvo, môže sa vyzvať majiteľ na úpravu 

okolia. 

 

 Ing. Žideková sa spýtala na zrúcaninu v zákrute, kde býval p. kostolník, či sa s tým 

nejde niečo robiť. Aj napriek tomu, že je to súkromné vlastníctvo, podľa stavebného zákona 

ak je stavba ohrozujúca život, pokiaľ ju nemôže opraviť, tak mesto môže vlastníka vyzvať na 

nejaké odstránenie tej stavby. 

Primátor odpovedal, že mesto v minulosti vlastníkov vyzvalo. Ing. Pekara dodal, že na 

stavebnej komisii túto situáciu členovia už niekoľkokrát riešili. 

Primátor uviedol, že odkedy sa na tomto úseku stala nehoda, pár úprav tam bolo urobených 

z pozície suseda Žideka, ale tam je zložitý majetkový problém. 

Bc. Tomčíková doplnila, že jediná žijúca vlastníčka je v Žiline, na stavebnom úrade je už 

pokyn, aby si túto vlastníčku predvolali. 

 

 Ing. Žideková sa spýtala, kedy bude vyhlásené nové výberové konanie na obsadeniei 

funkcie riaditeľa ZUŠ. 

Primátor odpovedal, že mesto vyhlási výberové konanie v zmysle legislatívy, a to do 6 

mesiacov. 

 

 P. Matejka sa spýtal, na drevenú garáž pri DV, prečo v tejto garáži neparkuje auto, 

ktoré vlastní DV. 

Primátor odpovedal, že garáž spolu s pozemkom pod garážou vlastní OZ Srdce, ktoré mesto 

už v minulosti viackrát písomne vyzývalo, aby pozemok, ktorý im bol odpredaný za iným 

účelom, než aký tam je, nazad odpredali mestu.  
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Primátor sa obrátil na Mgr. Joneka a navrhol mu, nakoľko bol dlhoročným členom 

Občianskeho združenia Srdce, aby vyvinul nejakú aktivitu. Mali by byť seriózni v tom, že 

keď automobil, ktorý OZ nadobudlo len vďaka tomu, že bolo OZ zriadené pri DV, nevrátili, 

mali by vrátiť aspoň priestory, resp. garáž prenechať DV. Vyzval Mgr. Joneka, aby vyvinul 

určitú iniciatívu voči OZ Srdce, že pokiaľ garáž nevyužívajú na účely, na aké ju nadobudli, 

tak by tie priestory mohli minimálne uvoľniť alebo odovzdať DV. Aj tá garáž sa stavala 

z finančných prostriedkov OZ Srdce, ktoré mali od obyvateľov DV. Tieto finančné 

prostriedky išli na konto OZ Srdce. Názor primátora je, že z morálneho hľadiska je postoj OZ 

Srdce neseriózny a keďže bol Mgr. Jonek v minulosti členom tohto OZ, mohol by ako 

poslanec vyvinúť určitú aktivitu.  

 

 Ing. Žideková sa spýtal na úspory na verejnom osvetlení. 

Prednosta odpovedal, že určité úspory už boli poslancom predložené, zvyšok bude dopočítaný 

a predložený. 

 

 MVDr. Polačková informovala, že na stavebnej komisii sa hovorilo o prerastených 

stromoch na ulici Bystrická. Tieto sú prerastené do drôtov. Spýtala sa, či by sa nemohli sčasti 

zrezať. 

Primátor odpovedal, že elektrárne majú odborníkov, ktorí tieto stromy zrezávajú s pomocou 

plošiny. Problém z minulosti je ten, že výsadba nemala byť vykonávaná pod elektrickým 

vedením elektrickým ani na zemnom vedení. V minulosti nebola prekonzultovaná výsadbu s 

elektrárňami a robila sa rôzne. Stromy, ktoré sú vyrastené, sa dajú znížiť o jednu etáž, čo je 

neodborný zásah. 

Ing. Mucha navrhol písomne vyzvať elektrárne. 

Primátor odpovedal, že mesto zašle elektrárňam žiadosť, kde uvedie, že na základe podnetu, 

ktorý odznel na rokovaní MZ, žiada o zrezanie týchto stromov. 

  

 Ing. Žideková sa spýtala, kedy bude pokosený cintorín. 

Primátor odpovedal, že kosenie cintorína bude na druhý týždeň. Mesto malo teraz nedostatok 

pracovníkov na údržbu zelene, dalo vyhlásiť, že prijme brigádnikov – aj dočasne. Dnes sa 

začalo kosiť sídlisko Juh, je pokosené celé sídlisko Sever, v utorok sa začne kosiť na 

cintoríne. 

 

 Ing. Žideková uviedla, že obyvatelia ulice Partizánskej pohrabali pri rieke Rajčanke 

trávu, pretože tam bolo veľmi sucho. Požiadala mesto o zber tejto trávy. 

Primátor sa spýtal, či sa jedná o pokosenú trávu. 

Ing. Žideková odpovedala, že je to pohrabaná tráva, kde sa nachádzajú aj konáre. 

Primátor odpovedal, že v takomto prípade to mesto nemôže prísť zobrať vysávacím autom. 

Ing. Žideková uviedla, že táto tráva sa musí vyviezť ručne. 

Primátor odpovedal, že musia počkať, kým nebude pokosené mesto. 

Ing. Pekara uviedol, že každý sa logicky stará o to, čo má pred domom. Pokiaľ si pohrabe 

alebo pokosí trávu, tak si ju aj odvezie. Nečaká, kým to niekto z mesta vykoná odvoz tejto 

trávy. 
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Primátor dodal, že ľudia si zvykli už na taký komfort, aby im mesto kosilo aj polmetrový 

pásik pred domom, ak by toto malo mesto zabezpečovať, muselo by skupinu ľudí na údržbe 

zelene rozšíriť  o 50%, aby uspokojilo požiadavky občanov. Mesto sa kosí 3-4 x ročne, 

cintorín sa kosí 3-4 x ročne. Navrhol, aby si poslanci urobili prieskum, ako sa kosí v iných 

mestách. V našom meste je nastavený vysoký štandard. Ak je však požiadavka kosiť častejšie, 

je potrebné nájsť v rozpočte finančné prostriedky na ďalších pracovníkov na údržbu. Dnes má 

mesto 5 - 6 vyžínačiek, 2 štvorkolesové kosačky a napriek tomu nestíha, pretože je mnoho 

požiadaviek od občanov. Je dlhodobo zaužívaný systém, že najskôr sa kosí námestie, potom 

sídliská, cez ulice sa prejde na Juh, cintorín a potom sa kosia veľké plochy na vstupe do 

Rajca, vedľa športového areálu a pod. Tam, kde je najväčšia kumulácia ľudí, to sa robí ako 

prvé. Postupne sa ide do tých odľahlých priestorov.  

 

 Primátor požiadal poslancov, aby vo svojich volebných obvodoch pôsobili aj takým 

výchovným spôsobom – tých 11 smetísk, čo sa nazvali stojiská pre pokosenú zeleň, ľudia sú 

takí nedisciplinovaní, že to nevyužívajú na to, na čo to bolo zriadené. Hádžu tam celé kríky, 

konáre, igelitové vrecia plné zeleného odpadu a mestu to veľmi sťažuje a predražuje prácu, čo 

sa týka vývozu toho odpadu. V prípade, že sú tam konáre, pri tom nasávaní má vysávač takú 

silu, že konáre prepichnú hadicu a keď je prepichnutá na viacerých miestach, musí sa kúpiť 

druhá. Nová hadica stojí od 300 do 500 €. Pri takomto stave je predpoklad, že ju mesto musí 

meniť 3-4x do roka. 

 

 Ing. Žideková uviedla, že požiadavka na tieto stojiská bola iniciovaná z jej strany, 

myslí si, že je to dobrá vec. Ľudia tam dávajú trávu, ale teraz je požiadavka aj na to, aby sa 

tam mohli dávať aj iné veci. Spýtala sa, či je problém odvážať aj iný odpad. 

Primátor odpovedal, že toto problém je. 

Ing. Žideková namietala, že potom tráva skončí v kontajneroch. Mesto síce má 

kompostovisko, ale drvivá väčšina občanov tam nechodí. Ľudia nie sú naučení až tak na to 

kompostovisko, je to ďaleko. Keď je neefektívne vysávanie a je to drahé, treba nájsť iný 

spôsob. 

Primátor poukázal na to, že ručné odpratávanie odpadu je ešte drahšie. Rýchlosť toho, čo dnes 

vysávač pozbiera raz za deň, tak pracovná sila to bude zbierať tri dni. Ak chce Ing. Žideková 

iné riešenie, nech ho nájde. Poslanci chceli požiadavkou stojísk na trávu vyjsť ľuďom 

v ústrety, ale dnes má mesto doslova 11 smetísk po celom meste. Je nemysliteľné, aby človek 

doniesol celý vozík trávy a hodí ho na kopu a pritom ju mal už na vozíku a mohol ju vyviezť. 

Mesto vytvorilo podmienky na vývoz – je to kompostovisko. Ide o to, aby tí ľudia neboli takí 

bezohľadní a nehádzali to zo svojej lenivosti len tam, kde to je, ale tam, kde to patrí, lebo tým 

porušujú VZN. 

P. Špánik uviedol, že ak sa zriadili stojiská na trávu, toto splnilo svoj účel, ale treba dbať na 

to, aby sa tam dávala len tráva. 

Ing. Pekara informoval, že ľudia, ktorí pôvodne vyvážali trávu na kompostoviská, sa po 

zriadení stanovísk túto trávu rozhodli dávať na stanoviská. Takže ten účel sa minul. 

Primátor uviedol, že mesto sa snaží o výchovu aj prostredníctvom mesačníka Rajčan, ale 

navrhol, aby aj poslanci skúsili pôsobiť výchovne. 

Prednosta dodal, že chodieva do kompostoviska pravidelne. Tento rok oproti vlaňajšiemu 

chodilo 8 ľudí za týždeň priemerne, dnes chodí cca 20 - 30 ľudí na kompostovisko. Naozaj to 

chce čas.  

 

 P. Koledová Žideková sa poďakovala za riešenie parkovacích miest na sídlisku Juh. 

Ďalej sa spýtala na výmenu piesku v detských ihriskách. 
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Primátor odpovedal, že táto výmena sa urobila zatiaľ v MŠ, postupne sa bude robiť aj v iných 

pieskoviskách. 

 

 Ing. Žideková sa spýtala na rýchlu zdravotnú službu a lekárov, ako pokračujú 

rokovania s ministerstvom. 

Primátor odpovedal, že pred cca 3 mesiacmi mesto dostalo podnet od bývalého pracovníka 

zdravotnej služby Falck, že sa tam už veľmi často hovorí o tom, že Falck mal požiadať 

o zrušenie lekára, takže by to bola už len rýchla zdravotná služba, nie s lekárom. Preto mesto 

zaslalo na ministerstvo list, kde bola spomenutá aj história zabezpečovania lekárskej služby 

v meste Rajec aj s logistickými dôvodmi v porovnaní s inými regiónmi., Tento list bol 

prerokovaní v ZMOS-e Rajeckej doliny a išiel na ministerstvo. Prišla odpoveď, že takáto 

požiadavka od spoločnosti Falck tam momentálne nie je, ale ak bude, tak mu vyhovejú. Do 

roku 2020 by mal Falck, ktorý dostal licenciu, túto službu stále zabezpečovať. Teraz ide 

mesto rokovať na VÚC, aby aj z pozície VÚC bolo zaujaté nejaké stanovisko, čo sa týka 

rozmiestnenia tejto služby. Názor mesta je taký, že dve lekárske služby prvej pomoci 

s lekárom v Žiline, kde dostupnosť do nemocnice je od 5 – 15 minút sú zbytočným 

komfortom oproti rýchlej službe, ktorá vyráža napríklad z Čičmian. Mesto navrhovalo, aby 

v prípade ponižovania stavov, nech tak urobia na úkor Žiliny, kde sa pacient v Žiline skôr 

dostane do nemocnice ako z našej doliny.  

 

 Ing. Žideková poukázala na to, že výťah na Pk bol v uplynulom období vraj často 

pokazený. 

Primátor odpovedal, že výťah je v spoločnom vlastníctve lekárov. Tých malo mesto 

pozvaných na rokovanie MR, kde sa však neriešili výťah, ale problematika spoločnej 

prevádzky, fond opráv (hlavne strechy) v novej časti Pk a nadviazania kontaktu s rodinou 

Šenkárovcov a vytvorenie podmienok pre ich právnych zástupcov, aby sa v budúcnosti lepšie 

fungovalo ako doteraz. O takej veci, že sa výťah zasekáva, nebolo to spomenuté. 

Ing. Žideková navrhla, aby bolo označené, že bočný vchod je funkčný a dá sa používať. Podľa 

nej málo ľudí vie, že bočný vchod funguje. 

Primátor odpovedal, že bočný vchod funguje už 25 rokov. 

 

 Mgr. Šupka požiadal jeden, resp. dva retardéry na sídlisko Sever, aby bola 

bezpečnejšia prejazdnosť, a to od ulice Javorovej alebo od Tesca. 

Primátor odpovedal, že na sídlisko Sever mesto retardér nedávalo, pretože tam nie sú také 

dlhé ulice ako je na ul. Mudrochovej. Môže sa to však dať posúdiť nejakým spôsobom, mesto 

o takejto požiadavke doteraz nevedelo. 

 

 P. Matejka upozornil na poobíjané chodníky od ulice Obrancov mieru. 

Primátor odpovedal, že táto požiadavka je na mesto cca 6 rokov, je to objektívna požiadavka. 

 

 MVDr. Polačková poukázala na parkovanie na ul. Hviezdoslavovej počas bohoslužieb. 

Navrhla, aby sa táto ulica zjednosmernila. 

Prednosta odpovedal, že mesto po prerokovaní tejto situácie s dopravným inšpektorátom 

nedostalo odporučenie na zjednosmernenie tejto ulice. Dodal, že je mnoho bezohľadných 

ľudí, ktorí parkujú pri kostole ako chcú, všetko smeruje k tomu, že mesto toto priestranstvo 

vymaľuje parkovacími stániami, čo však nebude pôsobiť esteticky. Dnes podľa odporúčaní DI 

sa robí biela čiara, aby bol zaručený chodník pre peších okolo kostola.  

 

 

 



23 
 

17. Diskusia 

 Primátor uviedol, že na marcovom zasadnutí MZ bola interpelácia od MVDr. 

Polačkovej a Ing. Židekovej, po ktorej mal primátor pocit, že mesto je obviňované z toho, že 

rehoľné sestry neslúžia v DV na podnet mesta. S touto interpeláciou sa primátor obrátil na 

riaditeľku DV. 

Následne primátor prečítal list ohľadom absencie rádových sestier, ktorý zaslala mestu 

riaditeľka DDV. 

Dodal, že túto interpeláciu prerokoval aj s p. dekanom, pýtal sa ho, či on vie o tejto 

problematike, aký má on na to názor a aké má informácie. On komunikoval túto problematiku 

s vizitátorkou z tohto rádu a bolo mu povedané, že rehoľný rád má prevažne staršie sestry 

v dôchodkovom veku a o tieto sestry sa tiež treba starať. Preto rehoľný rád využíva svoje 

sestry na doopatrovanie tých starších. Niektoré sestry pracujú s mládežou, niektoré dokonca 

odišli. V tomto čase sú v Rajci 3 sestry a ani rehoľa nemá informácie, že by sa tento počet mal 

niekedy teraz zmeniť a túto komunitu rozšíriť. P. dekan odkazuje poslancom, že sa nemajú 

báť prísť na faru a predkladať mu tieto otázky. 

Ing. Pekara doplnil primátora, uviedol, že na spoločnom stretnutí s p. dekanom hovorili o tejto 

problematike, hovorili o tom, že túto situáciu preskúmajú. List bol prečítaný, p. dekan 

komunikoval s rehoľou, s vizitátorkou, okrem toho podľa informácií rehole je táto situácia 

kritická nielen v Rajci, ale je to celoslovenský problém. Je malý predpoklad, že by do Rajca 

prišla ďalšia sestra. Je vidieť aj vek tých sestier v Rajci, je potrebné aj udržiavať dom, kde tie 

sestry žijú. Zvažujú aj iné alternatívy. Snaha je, len keď nie sú možnosti rehole, tak to nemôže 

byť tak, ako predtým. P. dekan odkazuje, že sa treba viac modliť za tieto povolania ako 

konšpirovať. 

 

18. Rôzne 

a) Odmena riaditeľke DV za rok 2016 

 Primátor navrhol udeliť riaditeľke DV odmenu za celoročné hospodárenie DV, a to vo 

výške 500,- €. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

odmenu riaditeľke Domova vďaky v Rajci, Mgr. Lívii Hodasovej vo výške 500,- €. 

 

za: 10 proti: 1 zdržal sa: 1 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Pekara, p. Matejka, 

Mgr. Augustín 

Ing. Žideková Mgr. Jonek 

 

b) Použitie rezervného fondu 

 Primátor informoval o návrhu použitia rezervného fondu na opravu havarijného stavu 

oplotenia v MŠ na ul. Mudrochova. Bližšie informácie doplnila p. Záborská. 

Primátor následne odovzdal slovo hlavnej kontrolórke, ktorá predniesla odborné stanovisko 

k použitiu rezervného fondu. 

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

I. berie na vedomie 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu použitia prostriedkov rezervného fondu 

mesta. 

II. schvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 10 000,00 € na 

rekonštrukciu oplotenia materskej školy na ul. Mudrochova. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, JUDr. 

Gelatka, Ing. Pekara, p. Matejka, 

Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, Ing. 

Žideková 

  

 

 

Prerokovaním tohto bodu programu bolo ukončené rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Primátor poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 22.02 h ukončil. 
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               primátor mesta 
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