Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 27.10.2011
Prítomní: 12
Neprítomní: 1
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. Katarína Jakubesová
Stanislav Albert
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (MŠ ZŠ, ZUŠ)
3. Kúpa a predaj nehnuteľností
4. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rajec k 31.12.2010
5. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011
rozpočtovým opatrením č. 33/2011
Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
Mesta Rajec na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 33/2011
6. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky Rajec rozpočtovým
opatrením č. 34/2011
Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
Domova vďaky Rajec rozpočtovým opatrením č. 34/2011
7. Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
8. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta
9. Interpelácie
10. Diskusia
11. Rôzne
Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
proti: 0
p. Matejka, Mgr. Hanus, Mgr.
Šupka, Ing. Mucha, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Smieško, p. Špánik,
Mgr. Augustín, Ing. Pekara,
Ing. Blažeková

zdržal sa: 0

Schválené uznesenia
123/2011 – kontrola plnenia uznesení
124/2011 – správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
125/2011 – odpredaj práčovne
126/2011 – neuplatnenie si predkupného práva
127/2011 – konsolidovaná účtovná závierka
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128/2011 – návrh zmeny rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011 – RO 33/2011
129/2011 – návrh zmeny rozpočtu DV Rajec na rok 2011 – RO 34/2011
130/2011 – VZN č. 5/2011 – poplatky za znečisťovanie ovzdušia
131/2011 – správa o výsledku uskutočnených kontrol
132/2011 – zmena priezviska poslankyne
Rokovanie
1. Kontrola plnenia uznesení
Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla poslancom hlavná kontrolórka mesta.
Prehľad o kontrole plnenia uznesení obdržali poslanci písomne v internom materiáli.
K uzneseniu č. 112/2001 primátor navrhol, aby sa výmera pozemku neupravovala, buď bude
akceptovaná schválená výmera pozemku alebo bude tento ponúknutý ďalším záujemcom
o prenájom.
Ing. Pekara sa spýtal, či je možná penalizácia p. Čandu vzhľadom k tomu, že dodnes
nezaplatil kúpnu cenu za pozemok (uznesenie č. 90/2010). Primátor odpovedal, že penalizácia
možná nie je, ale mesto môže odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Prehľad plnenia uznesení č. 105 – 122/2011, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 8.
Septembra 2011.
2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 8. Septembra 2011.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Mgr.
Šupka, Ing. Mucha, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Smieško, p. Špánik,
Mgr. Augustín, Ing. Pekara,
Ing. Blažeková

proti: 0

zdržal sa: 0

Počas rokovania o 16.30 h prišiel
Mgr. Jonek – počet poslancov 13.
2. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Riaditelia škôl (MŠ, ZŠ, ZUŠ) každoročne predkladajú mestskému zastupiteľstvu
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok.
Správy boli vypracované v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z., metodických usmernení
a školského zákona č. 245/2008 Z.z. Následne boli prerokované na jednotlivých radách škôl,
ktoré ich odporučili schváliť. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti sú k nahliadnutiu na MsÚ Rajec. Na zasadnutie MZ boli prizvaní riaditelia škôl
a podrobne informovali o predložených správach.
Ako prvej bolo udelené slovo p. Marianne Špánikovej, riaditeľke MŠ na ul. Mudrochova,
Rajec. Poslanci k prednesenej správe nemali otázky.
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Ďalej predniesla správu p. Dana Dubeňová, ktorá je poverená vedením MŠ na ul. Obr. mieru
v Rajci. Poslanci taktiež k tejto správe nemali žiadne otázky.
Nasledovala správa prednesená PaedDr. Mariánom Remeniusom, riaditeľom ZUŠ, ul. 1.mája,
Rajec. P. Smieško sa spýtal, prečo nastal pokles žiakov v ZUŠ. PaedDr. Remenius odpovedal,
že na konci školského roka ukončilo štúdium veľa absolventov, ale v tomto roku už opäť
stúpol počet žiakov.
Ako posledný vystúpil so svojou správou riaditeľ ZŠ, ul. Lipová, Rajec, PaedDr. Marián
Paprskár. Poslanci k tejto správe nemali žiadne otázky.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
a) Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, ul.
Mudrochova 930/10 v Rajci za školský rok 2010/2011.
b) Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, ul. Obr.
mieru 400/51 v Rajci za školský rok 2010/2011.
c) Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ v Rajci za
školský rok 2010/2011.
d) Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ, Lipová ul.,
Rajec za školský rok 2010/2011.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Mgr.
Šupka, Ing. Mucha, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Smieško, p. Špánik,
Mgr. Augustín, Ing. Pekara,
Ing. Blažeková, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

3. Kúpa a predaj nehnuteľností
a) Odpredaj práčovne
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 111/2011 schválilo podmienky verejno-obchodnej
súťaže na odpredaj práčovne. Na MsÚ Rajec bol doručený jeden súťažný návrh – od p. Mateja
Melicherčika, bytom Fraňa Mráza 625/20, Žilina. Dňa 10.10.2011 sa uskutočnilo zasadnutie
komisie, ktorá otvorila obálku so súťažným návrhom. Tento návrh obsahoval ponukovú kúpnu
cenu vo výške 9 010,- €. Dom chce zrekonštruovať na bývanie – rodinný dom. Komisia
skonštatovala, že zámer rekonštrukcie domu na bývanie je v súlade s územným plánom mesta
a odporučila MZ schváliť odpredaj bývalej práčovne p. Matejovi Melicherčikovi. Mestská rada
výsledok verejno-obchodnej súťaže prerokovala a taktiež odporučila MZ schváliť odpredaj
tejto nehnuteľnosti p. Matejovi Melicherčikovi, bytom Fraňa Mráza 625/20, Žilina.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. prijíma
výsledok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na
prevod nehnuteľnosti domu č.s. 1084 a ním zastavaného pozemku parcela č. 718 KNC
o výmere 100 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 1500
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vlastníka Mesto Rajec v podiele 1/1, ktorý predložil uchádzač Matej Melicherčik, nar.
08.01.1989, bytom Fraňa Mráza 625/20, Žilina za kúpnu cenu 9.010,- €.
II. schvaľuje
1. zriadiť dohodou zmluvných strán (súčasť kúpnej zmluvy) predkupné právo, ako
vecné právo v prospech predávajúceho Mesta Rajec pre prípad, ak sa kupujúci rozhodne
predmet kúpnej zmluvy ponúknuť na predaj, alebo akokoľvek inak scudziť. Predkupné právo
nadobúda osoba z tohto práva oprávnená (Mesto Rajec) až vkladom práva do katastra
nehnuteľností. V prípade ponuky predaja platí povinnosť pre kupujúceho ponúknuť osobe
oprávnenej z predkupného práva predmet zmluvy na predaj maximálne za cenu, ktorá bude
určená znaleckým posudkom, ktorý pre účel prevodu zabezpečí Mesto Rajec. Ponuka predaja
alebo iného scudzenia musí byť písomná a musia byť v nej uvedené všetky podmienky, za
ktorých má byť prevodná zmluva uzatvorená.
2. kupujúci je povinný zaplatiť všetky výdavky súvisiace s prípravou predaja predmetu
kúpy a prevodom vlastníckeho práva, podľa vyúčtovania predloženého predávajúcim, v deň,
kedy bude podpísaná kúpna zmluva všetkými zmluvnými stranami, a to najmä výdavky na
znalecký posudok, výdavky na zverejnenie súťažných podmienok, správny poplatok za vklad
vlastníckeho práva, vecného bremena a predkupného práva do katastra nehnuteľností, poplatky
za úradné osvedčovanie podpisov, poplatky za spísanie zmluvy a podobne.
III. odporúča
1. MsÚ pripraviť zmluvu o kúpe do 60 dní.
2. MsÚ oboznámiť víťaza OVS s výsledkom do 10 dní.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Mgr.
Šupka, Ing. Mucha, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Smieško, p. Špánik,
Mgr. Augustín, Ing. Pekara,
Ing. Blažeková, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

b) Neuplatnenie predkupného práva
Dňa 5.10.2011 bola doručená na MsÚ Rajec žiadosť spoločnosti MEDIING, s.r.o.,
Rajecké Teplice v zastúpení MUDr. Mariany Hamzovej o neuplatnenie predkupného práva na
zdravotnícku ambulanciu – neurologická ambulancia č. 4 o výmere 52,1 m2 nachádzajúcu sa
na prízemí budovy Pk Rajec (stará časť Pk).
Nadobudnutie tohto priestoru a odôvodnenie žiadosti boli poslancom predložené v prílohe
interného materiálu. Mestská rada žiadosť prerokovala a odporučila ju MZ na schválenie.
Mgr. Jonek sa spýtal, či zostane vecné bremeno na zdravotnícke zariadenie alebo na zdravotnú
ambulanciu.
Bc. Tomčíková mu objasnila návrh vecného bremena.
Ing. Pekara sa spýtal, čo v prípade, že si mesto uplatní predkupné právo. Zástupca MUDr.
Hamzovej, ktorý bol prítomný na rokovaní MZ uviedol, že v prípade prevedenia nebytového
priestoru na ďalšiu spoločnosť, bude zachované predkupné právo mesta.
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Primátor dodal, že v takomto prípade bude toto predkupné právo zakomponované do zmluvy.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje,
aby si Mesto Rajec neuplatnilo predkupné právo na kúpu nebytového priestoru č. 4 o výmere
52,1 m2, ktorý sa nachádza v 1.vchode na prízemí prevádzkového domu s.č. 200, postaveného
na KNC parcele č. 1102, spoluvlastníckeho podielu 521/7550 na spoločných častiach
a zariadeniach domu s.č. 200 a spoluvlastníckeho podielu 521/7550 na pozemku KNC parc. Č.
1102 – zastavané plochy o výmere 764 m2 v k.ú. Rajec, ktoré bolo zriadené zmluvou
V 3501/05 uzavretou dňa 8.6.2005 s kupujúcou spoločnosťou MEDIING, s.r.o.
Ostatné podmienky vecného bremena zostávajú nezmenené.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Mgr.
Šupka, Ing. Mucha, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Smieško, p. Špánik,
Mgr. Augustín, Ing. Pekara,
Ing. Blažeková, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Počas rokovania o 17.55 h odišla
Mgr. Jakubesová – počet poslancov
12.
4. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rajec k 31.12.2010
P. Záborská, ved.finančného oddelenia predniesla poslancom konsolidovanú účtovnú
závierku Mesta Rajec, ako aj výročnú správu a správu nezávislého audítora z overenej
konsolidovanej účtovnej závierky.
Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali konsolidovanú účtovnú závierku
Mesta Rajec k 31.12.2010 a odporučili ju MZ zobrať na vedomie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) Konsolidovanú účtovnú závierku Mesta Rajec k 31.12.2010
b) Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke
c) Správu nezávislého audítora z overenej konsolidovanej ročnej účtovnej závierky
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Matejka, Mgr. Hanus, Mgr.
Šupka, Ing. Mucha, Mgr.
Baďura, p. Albert, p.
Smieško, p. Špánik, Mgr.
Augustín, Ing. Pekara, Ing.
Blažeková, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0
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Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor mesta v zmysle rokovacieho poriadku 15minútovú prestávku (od 18.05 h do 18.20 h).
Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 13 poslancov.
5. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011
rozpočtovým opatrením č. 33/2011
Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 33/2011
Vedúca finančného oddelenia, p. Záborská, predložila poslancom návrh zmeny
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011. Dôvodom návrhu zmeny je poníženie príjmov
z podielových daní zo strany štátu.
Finančná komisia a následne mestská rada návrh zmeny rozpočtu prerokovali a
odporučili ju MZ na schválenie.
Poslanci sa spýtali na výšku nedoplatkov voči mestu. P. Záborská uviedla, že mesto
eviduje cca 17.tis. € nedoplatkov na komunálnom odpade. Poslanci navrhli zverejniť zoznam
neplatičov aj s výškou nedoplatku. Hlavná kontrolórka upozornila, že mesto je limitované
výškou nedoplatku konkrétneho daňovníka, čo je cca 330 €. Až nad túto sumu môže mesto
zverejniť neplatičov aj s výškou nedoplatku.
Hlavná kontrolórka následne predniesla poslancom odborné stanovisko k návrhu zmeny
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011, ktorým odporučila návrh zmeny rozpočtu Mesta Rajec na
rok 2011 schváliť.
Primátor priblížil napĺňanie rozpočtu mesta v roku 2011.
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 zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 33/2011.
II. schvaľuje
Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011
rozpočtovým opatrením č. 33/2011.
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Rozpočet mesta Rajec na rok 2011 - rozpočtové opatrenie č. 33
Bežný, kapitálový rozpočet - sumarizácia

Schválený

Schválené

Návrh

Návrh

Rozpočet

Rozpočtové

Zmena

Rozpočtové

na rok 2011

opatrenie

v EUR

č. 32

v EUR

č. 33

opatrenie

Bežné príjmy spolu:

3 029 368

3 208 354

-46 351

3 162 003

Bežné výdavky spolu:

3 028 563

3 177 707

-17 525

3 160 182

805

30 647

-28 826

1 821

Kapitálové príjmy spolu:

1 487 986

1 563 563

0

1 563 563

Kapitálové výdavky spolu:

1 810 270

1 981 709

-90 850

1 890 859

-322 284

-418 146

90 850

-327 296

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):

4 517 354

4 771 917

-46 351

4 725 566

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):

4 838 833

5 159 416 -108 375

5 051 041

Schodok/prebytok
bežného rozpočtu:

Schodok/prebytok
kapitálového rozpočtu:

Schodok/prebytok

-321 479

-387 499

62 024

-325 475

Príjmy*

1 973 138

2 052 254

-50 000

2 002 254

Výdavky*

1 651 073

1 649 709

0

1 649 709

322 065

402 545

-50 000

352 545

586

15 046

12024

27 070

F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

Schodok/prebytok
Výsledok hospodárenia
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Mgr.
Šupka, Ing. Mucha, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Smieško, p. Špánik,
Mgr. Augustín, Ing. Pekara,
Ing. Blažeková, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky Rajec na rok 2011
rozpočtovým opatrením č. 34/2011
Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu Domova vďaky na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 34/2011
P. Záborská predložila poslancom návrh zmeny rozpočtu DV Rajec na rok 2011.
Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrh zmeny rozpočtu DV a
odporučili ho MZ na schválenie.
Hl. kontrolórka mesta predniesla poslancom odborné stanovisko k návrhu zmeny
rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 34/2011,
ktorým odporučila zmenu rozpočtu DV na rok 2011 schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
Domova vďaky Rajec na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 34/2011.
II. schvaľuje
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky Rajec na rok 2011
rozpočtovým opatrením č. 34/2011.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Mgr.
Šupka, Ing. Mucha, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Smieško, p. Špánik,
Mgr. Augustín, Ing. Pekara,
Ing. Blažeková, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia, Bc. Tomčíková predniesla
poslancom návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
Mestská rada prerokovala tento návrh a odporučila ju MZ na schválenie.
Ing. Pekara upozornil na drobné chyby, ktoré budú oddelením výstavby a ŽP zapracované do
VZN.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
VZN č. 5/2011 o ovzduší a o poplatkoch za znečisťovanie ovzduší.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Mgr.
Šupka, Ing. Mucha, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Smieško, p. Špánik,
Mgr. Augustín, Ing. Pekara,
Ing. Blažeková, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

8. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta
Hlavná kontrolórka ústne predniesla správu o výsledku uskutočnených kontrol hl.
kontrolórky mesta za obdobie september – október 2011.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Počas rokovania o 19.05 h odišiel p.
Matejka a Mgr. Augustín – počet
poslancov 11.
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta za
obdobie september – október 2011.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka,
Ing.
Mucha,
Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Smieško, p. Špánik,
Ing. Pekara, Ing. Blažeková,
Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

Počas rokovania o 19.10 h prišiel p.
Matejka a Mgr. Augustín – počet
poslancov 13.
9. Interpelácie
Mgr. Jonek požiadal o doloženie kontajnerov na ul. Haškovej, nakoľko počas utorkov
sú preplnené a ľudia dávajú odpad vedľa kontajnerov.
Primátor odpovedal, že všetky kontajnery v meste sú v utorky preplnené, nielen na ul.
Haškovej. Je iba na obyvateľoch, či počkajú na vývoz odpadu do stredy alebo dajú odpad
vedľa kontajnera. Pracovníci MsÚ toto preveria.
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Mgr. Jakubesová požiadala o presunutie kontajnerov na separovaný zber na ul.
Partizánskej, nakoľko je zabratá celá jedna predzáhradka rodinného domu.
Primátor prisľúbil preveriť tento stav.
Bc. Tomčíková, ved.odd. výstavby uviedla, že predzáhradka pred rodinným domom je verejné
priestranstvo.
Mgr. Jakubesová sa spýtala, či by sa tieto kontajnery nemohli umiestniť pri pumpe.
Bc. Tomčíková odpovedala, že pred pumpu sa kontajnery umiestniť nedajú, nakoľko je to
súkromný pozemok.
Mgr. Jakubesová teda navrhla rozdeliť tieto kontajnery pred viaceré rodinné domy.
Primátor navrhol zadať úlohu p. Dubcovi, aby navštívil jednotlivých majiteľov domov a našiel
vhodné riešenie.
Mgr. Šupka sa spýtal, kto zodpovedá za vývoz separovaných kontajnerov.
Primátor odpovedal, že zodpovedným je združenie Rajecká dolina.
Mgr. Šupka sa ďalej spýtal, či mesto môžem požiadať pri preplnení kontajnera toto združenie
o vývoz aj mimo plánovaných vývozov.
Primátor odpovedal, že nie je problém osloviť p. Dolníka a požiadať o mimoriadny vývoz..
Takmer rok bolo mesto v situácii, že sa staval zberný dvor, v tom čase sa nemal kde zvážať
separovaný zber. Teraz je už dvor dokončený, sú doriešené priestory, mesto má viacero
kontajnerov, takže situácia by sa mala zlepšiť. Bolo rozmiestnených cca 70 nových
kontajnerov po celom meste.
Na Slovensku odkupuje len jedna spoločnosť tetrapaky – aj tie sa im však musia priviezť. Je
len jediná na celom Slovensku. Ale zákon prikazuje mestám, že musia separovať. Nie je to
doriešené, mestu to vyrába náklady a príjem mesto nemá žiadny.
Mgr. Baďura sa spýtal, či zberný dvor bude vykupovať separovaný odpad aj od
občanov.
Primátor odpovedal kladne, do zberného dvora môžu občania voziť separovaný zber.
Mgr. Baďura sa ďalej spýtal na údržbu mestského rozhlasu, resp. či sa robili nejaké
opravy, nakoľko jedenkrát je pustený veľmi nahlas, ďalší raz ticho. Zaujímalo ho, či je nejaký
predpis, aké by to malo mať decibely.
Riaditeľka MsKS odpovedala, že mestský rozhlas je nastavený stále rovnako. Všetko je to však
o umiestnení amplióna.
Mgr. Baďura požiadal, aby boli poslanci prizvaní k tvorbe rozpočtu na budúci rok.
P. Záborská, ved.finančného odd. odpovedala, že toto vysvetlí v bode „Rôzne“
Mgr. Baďura sa spýtal, prečo je v rozpočte na roky 2012 – 2013 pri propagácii mesta
nulový rozpočet.
Primátor odpovedal, že mesto sa propaguje na svojej stránke. Rozpočty na roky 2012 – 2013 sú
len orientačné, ale rozpočet sa vždy upravuje v decembri na nasledujúci rok. Je na poslancoch,
čo navrhnú a taktiež na financiách, ktoré mesto má.
Dodal, že minulý rok sa mesto chcelo zapojiť cez ministerstvo do propagácie cestovného ruchu
– malo to byť cca 500 tis. € - išlo o 3D vizualizáciu celým mestom Rajec. Malo to byť na DVD
a doručené do každej domácnosti – takýto projekt mesto podalo. V roku 2010, kedy bol tento
rozpočet schvaľovaný – toto bolo do rozpočtu doplnené orientačne.
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Mgr. Baďura uviedol, že na jednej strane poslanci v rozpočte škrtajú čo sa dá, na druhej
strane športová hala je nevyužitá. Možno nejaká propagácia by pomohla tomu, aby tých škrtov
bolo čo najmenej.
Primátor odpovedal, že mesto neuvažovalo o nejakej propagácii športovej haly.
Prednosta doplnil primátora, uviedol, že propagácia sa dá urobiť aj iným spôsobom, ako to, že
mesto vytvorí nejaký materiál. Za každú cenu mesto športovú halu predať nechce.
Primátor uviedol, že bolo už niekoľko záujemcov o kúpu športovej haly, ale stroskotalo to na
nedostatku finančných prostriedkov.
Mgr. Baďura navrhol formou sponzorstva urobiť krátky spot, bolo by to odvysielané
v TV Patriot – zabezpečil by to Mgr. Baďura. Navrhol, aby pracovníci mesta urobili na jeden
deň poriadok v ŠH (odstrániť lešenie, vykonať drobné úpravy. Mesto by toto mohlo
zabezpečiť.
Mgr. Šupka navrhol, aby sa bežní ľudia mohli pozrieť dovnútra športovej haly. Propagácia
toho predaja je dosť malá.
Prednosta uviedol, že najskôr sa treba dohodnúť, čo sa so športovou halou ide robiť (predať ju,
urobiť športovisko, trhovisko...).
Primátor súhlasil s tým, že mesto zabezpečí pracovníkov, ktorí v športovej hale pozametajú
a urobia poriadok.
Mgr. Šupka požiadal, aby sa na ul. Lúčnej vybudoval ostrovček kvôli zastávke na
Ďurčinu, nakoľko tam momentálne nie je miesto na státie.
Prednosta informoval, že zastávka na Ďurčinu, ktorá je na ul. Lúčna je len na dovoz detí, nie je
určená na odvoz ostatných ľudí.
Primátor prisľúbil preveriť možnosť zastávky so SAD.
Mgr. Baďura sa spýtal, či je webová stránka mesta už v poriadku, nakoľko istý čas bol
je výpadok.
Prednosta odpovedal, že informatik vraj už všetky údaje aktualizoval.
Mgr. Baďura navrhol robiť dennú kontrolu stránky. Niektoré veci tam boli dané neskoro alebo
boli neskôr zmenené. Aby to bolo svižnejšie – základné veci, bežné veci – dátumovo staré veci
aby vypadli.
Ing. Mucha požiadal, aby v rámci stránky boli uvedené mailové adresy na predsedov komisií,
resp. na všetkých poslancov.
Mgr. Jakubesová požiadala, o presunutie šmýkačky na ul. Mudrochova.
Primátor odpovedal, že mesto už o tejto požiadavke vie, šmýkačka bude presunutá na jar.
Mgr. Jakubesová sa ďalej spýtala, či by sa dali urobiť nejaké nové preliezačky.
Primátor odpovedal, že mesto túto požiadavku zatiaľ nemá v rozpočte.
Bc. Tomčíková dodala, že nové preliezačky sú finančne veľmi nákladné – cca 1200 €/ks len
drevená konštrukcia, plus betonáž.
Primátor informoval, že mesto podalo jeden projekt do nadácie Orange – veľké detské ihrisko
na sídlisku Sever so všetkými preliezačkami a podobne, ale tento projekt neprešiel. Mesto sa
neustále snaží získať takéto ihrisko cez rôzne iné projekty.
Všetky preliezačky však musia spĺňať prísne bezpečnostné kritériá. Taktiež musí byť
v poriadku dopadisko. Musí byť pod tým trávnik, nie betón. V prípade, že je tam betón, mesto
musí zabezpečiť špeciálnu penu, ktorá je veľmi drahá.
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P. Albert informoval, že na konci ul. Partizánskej, konkrétne pri p. Hajstrovej je
odvodňovací kanál, ktorý je však zanesený, zatrávnený a v dôsledku zanesenia tam vytápa
záhrady. Či by sa kanál od cesty na Turbínu až po pumpu nemohol vykosiť a vyčistiť.
Primátor prisľúbil preveriť, čo sa s tým dá urobiť. Problém je však v tom, že na turbínskom
jarku majú ľudia kadečo nastavané, čím zabraňujú odtoku vody.
Bc. Tomčíková dodala, že tento kanál znečisťujú obyvatelia a mesto toto musí každoročne
riešiť.
P. Albert navrhol, aby sa tam niekto z mesta prišiel pozrieť a zistiť príčinu a stav odtoku vody.
Primátor súhlasil.
Mgr. Augustín požiadal, aby sa na jar umiestnil retardér na ul. S.Chalupku.
Primátor sa spýtal, v akom mieste tejto ulice.
Mgr. Augustín odpovedal, že v strede ul. S.Chalupku, nakoľko tadiaľ autá chodia rýchlo.
Bc. Tomčíková uviedla, že tam bola prikázaná maximálna rýchlosť 40 km/h.
Primátor navrhol, aby sa tam umiestnila značka maximálnej rýchlosti 20 km/h. Deti sa však
hrávajú priamo na hlavnej ceste, ale tam nemajú čo robiť. Dodal, že na túto ulicu bude vyslaný
p. Albert z oddelenia výstavby, aby situáciu riešil.
Mgr. Augustín sa spýtal, či by sa dalo pomôcť zo strany mesta obnovenie vlakovej
linky o 12.30 h, nakoľko táto bola zrušená.
Primátor odpovedal, že táto linka bola málo vyťažená a v tom čase chodí aj autobus. Všetko je
to o ekonomike, vlaky nebudú jazdiť poloprázdne.
Ing. Blažeková sa spýtala, prečo je parkovací automat mimo prevádzky.
Primátor odpovedla, že problém je úplne niekde inde. Mesto vzhľadom k tomu, že dostalo
finančné prostriedky na rekonštrukciu námestia, nemôže mať príjem z prenájmu, resp. môže
mať príjem len do určitej sumy. V decembri, keď sa bude tvoriť rozpočet a bude sa schvaľovať
parkovné, tak na hlavnej časti námestia bude platené parkovanie zrušené. Parkovací automat
pri pošte zostane, taktiež zostane pri bývalej Rajčanke. Automat bude slúžiť na nové
parkovisko pri ceste na ul. Hollého. Dôvod je ten, že mesto nemôže účtovať poplatky
z automatu na námestí, preto bol označený, že je mimo prevádzku. Bude doplnený údaj, že táto
časť námestia nie je spoplatnená.
Ing. Mucha sa spýtal, koľko rokov mesto nemôže vyberať parkovné na námestí.
Primátor odpovedal, že je to 5 rokov.
Ing. Pekara sa spýtal, či firma, ktorá vyváža smeti je povinná po vysypaní kontajnera
dať tento kontajner na pôvodné miesto.
Primátor odpovedla, že oni sú platení za vývoz a tiež za umiestnenie kontajnera na pôvodné
miesto. Druhá vec je tá, že nemusia okolo kontajnerov zbierať rôzne vrecia s odpadom a robia
to.
Ing. Pekara poukázal na to, že častokrát nechávajú kontajnery na ceste.
Primátor prisľúbil preveriť túto situáciu.
Mgr. Hanus uvažoval o zvýraznenie prechodu pre chodcov oproti pekárni Bohdalová
alebo hliadkovanie MsP na tomto prechode.
Primátor odpovedal, že príslušníci MsP nemôžu hliadkovať na štátnej ceste – nemajú žiadne
kompetencie.
Primátor navrhol zvislú dopravnú značku prechod pre chodcov olemovať zvýrazňovacou fóliou
– toto je najjednoduchšie riešenie.
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10. Diskusia
Mgr. Jasenovcová, riaditeľka DV sa spýtala ohľadom zámkovej dlažby – či má zavolať
alebo jej dá mesto vedieť, kedy bude požadovaná zámková dlažba.
Primátor odpovedal, že riaditeľka DV mala mestu oznámiť, koľko m2 tej zámkovej dlažby
potrebuje. Takže treba premerať úsek a ohlásiť mestu.
Mgr. Jasenovcová informovala, že sa niekoľkokrát vlámali do DV cez kanceláriu
riaditeľky a ekonómky. Dospela k záveru, že tam treba snímač pohybu do kancelárií. Oni ani
nič neukradnú, len narobia veľa škody. Chcela upozorniť, že tam je jedna sirénka z boku DV,
momentálne je na nej vypnutý zvuk.
Ing. Mucha navrhol riaditeľke DV, aby volala priamo linku 158, ktorá je zdarma.
Mgr. Jasenovcová informovala o tom, že je na pripomienkovaní malá novela
o sociálnych službách – ak bude táto novela schválená, tak je isté, že od 1.januára 2012 na
zariadenia také ako DV by išlo omnoho menej finančných prostriedkov ako doteraz.
Primátor uviedol, že zatiaľ táto novela schválená nie je a je otázne, či bude schválená v takejto
podobe.
Mgr. Baďura mal pripomienku k uzneseniu č. 112/2011, nakoľko on myslel schvaľovať
konkrétnu výšku odmien, ale uznesenie je podľa neho zle napísané.
Primátor odpovedal, že pokiaľ chcel Mgr. Baďura dopĺňať program, tak mal predniesť aj svoj
návrh na uznesenie – ale neučinil tak.
Primátor informoval o pripravovanej dražbe bytu po p. Katrenovi, ktorá sa bude konať
28.11.2011. Ďalej tu má mesto záujemcov o priestory bývalého WC, záujemcu o nebytový
priestor očného optika na Pk Rajec, takže MR odporučila oddeleniu výstavby, aby spracovalo
zverejnenie a následne to bude predložené na MZ. K poslednému novembru sa uvoľňuje dom
p. Šebana, takže pravdepodobne na decembrovom zasadnutí budú poslanci pripravovať formu
odpredaja.
Ďalej informoval, že mesto už dlhodobo nevozí odpad z kosenia na skládku odpadov rajeckého
regiónu, ale kedysi sa tento odpad vozil za skotňu. Momentálne je mesto v rokovaní s p.
Korňanom, ktorý je majiteľom stavieb po bývalom ŠM. Mesto chcelo od neho jednu funkčnú
skolaudovanú hnojovú jamu (8m x 30 m) do prenájmu v Krivíne, minulý týždeň bol p.
Korňanovi predložený návrh nájomnej zmluvy. On však mestu navrhol odpredaj tejto jamy, za
celú stavbu 10.tis. € - len je tam nevysporiadaný pozemok. Primátor bude pokračovať
v rokovaniach. Zelene je strašne veľa a mesto ju nemôže voziť na skládku. Ak by mali poslanci
lepšie návrhy, mesto ich veľmi rado príjme. Hnojové jamy sú dosť veľké (je to dvojitá jama),
mohli by sa využívať ako kompostovisko.
P. Smieško sa spýtal na prístupové cesty k týmto jamám.
Primátor odpovedal, že toto nie je problém, nakoľko sa jedná o nové jamy. Tak ako sa rieši
skládka, tak sa musí riešiť aj toto.
Plán zimnej údržby má mesto pripravený, je v ňom zahrnutá klauzula, že mesto pripravuje
zakúpenie vlastnej techniky.
Mgr. Jakubesová sa spýtala, či dokončenie cesty ul. Partizánskej je už vo finálnej
podobe.
Primátor odpovedal, že tento stav nie je finálna podoba cesty na ul. Partizánskej, investorom je
SSC, musí sa počkať, bude tam nový koberec. Krajský úrad odbor dopravy SSC nedovolí
koberec položiť do takého stavu, aký je teraz.
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Mgr. Jakubesová požiadala o osadenie značky znížená rýchlosť.
Primátor odpovedal, že značka by tam mala byť umiestnená, ale mesto toto preverí.
Mgr. Jakubesová sa spýtala na požiadavku p. Kavca o výrub stromu na ul. Partizánskej,
nakoľko vraj táto požiadavka je daná už dlhšiu dobu.
Primátor odpovedal, že p. Kavec požiadal o výrub stromu len minulý týždeň. Doteraz o tom
len rozprával. Včera mu bola odoslaná odpoveď na jeho žiadosť, bolo zastavené konanie
a zároveň zaslaná výzva, čo všetko musí doložiť plus zaplatiť správny poplatok. Treba uviesť,
na akej je to parcele, zmerať ten strom, potom sa bude okamžite konať. Už sa na tom pracuje.
Ing. Mucha spýtal sa ku dražbe bytu po p. Katrenovi – koľkí ľudia sa už boli na daný
byt pozrieť.
Primátor vysvetlil lehoty dražby, na byt sa môžu záujemcovia pozrieť až po zverejnení dražby.
Mgr. Šupka sa spýtal, kedy budú známe údaje zo sčítania ľudu.
Riad. MsKS odpovedala, že čiastkové výsledky budú známe do roka, úplné výsledky do 5
rokov.
11. Rôzne
a) Zmena priezviska
Vzhľadom k tomu, že Mgr. Čerňanská sa vydala, zmenila priezvisko a zároveň je sobášiacou
pri občianskych obradoch, je tu požiadavka zo strany matrikárky, aby MZ prijalo uznesenie
ohľadom zmeny priezviska. Preto primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
zmenu priezviska Mgr. Kataríny Čerňanskej po sobáši na Mgr. Katarínu Jakubesovú.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 13
p. Matejka, Mgr. Hanus, Mgr.
Šupka, Ing. Mucha, Mgr.
Jakubesová, Mgr. Baďura, p.
Albert, p. Smieško, p. Špánik,
Mgr. Augustín, Ing. Pekara,
Ing. Blažeková, Mgr. Jonek

proti: 0

zdržal sa: 0

b) Informácia p. Záborskej
P. Záborská navrhla poslancom MZ, ktorí majú záujem podieľať sa na príprave VZN
pre rok 2012 a rozpočtu na rok 2012 - bude zasadať finančná komisia, na ktorú môžu prísť
poslanci so svojimi návrhmi.
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Prerokovaním tohto bodu bol vyčerpaný program zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Primátor poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 20.40 h ukončil.

Ing. Ján R y b á r i k
primátor mesta
Mgr. Peter H a n u s
zástupca primátora mesta
Mgr. Jozef P a u k o
prednosta MsÚ Rajec
Overovatelia: Mgr. Katarína Jakubesová
Stanislav Albert
Zapisovateľka: Alena Uríková
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