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Uznesenia schválené na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 14. decembra 2017 

 

Uznesenie č. 80/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení č. 65/2017 – 78/2017, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 

12. októbra 2017. 

2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 12. októbra 2017. 

3. Prehľad plnenia uznesenia č. 79/2017, ktoré bolo prijaté na mimoriadnom zasadnutí MZ 

dňa 07. novembra 2017. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr. 

Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, p. Pekara, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, Mgr. 

Jonek, Ing. Pekara, p. Špánik 

  

 

Uznesenie č. 81/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 48/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej školy 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 49/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky 

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 53/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 58/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu Základnej umeleckej školy. 

 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, MVDr. 

Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, p. Pekara, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, Mgr. 

Jonek, Ing. Pekara, p. Špánik 

 p. Matejka 

 

Uznesenie č. 82/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 4/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018. 
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za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

p. Špánik 

  

 

Uznesenie č. 83/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 5/2017 o dani za psa na kalendárny rok 2018. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

p. Špánik 

  

 

Uznesenie č. 84/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 6/2017 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny 

rok 2018. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

p. Špánik 

  

 

Uznesenie č. 85/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 7/2017 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2018. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

p. Špánik 

  

 

Uznesenie č. 86/2017 
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Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 8/2017 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2018. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

p. Špánik 

  

 

Uznesenie č. 87/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 9/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

kalendárny rok 2018. 

 

za: 10 proti: 1 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. Pekara, 

p. Špánik 

Ing. Žideková Mgr. Jonek 

 

Uznesenie č. 88/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 10/2017 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území Mesta Rajec. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

p. Špánik 

  

 

Uznesenie č. 89/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 11/2017 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie 

motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe 

preukázania jej zaplatenia. 

 



4 
 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

p. Špánik 

  

 

Uznesenie č. 90/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške 

úhrad za tieto služby v meste Rajec. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

p. Špánik 

  

 

Uznesenie č. 91/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 13/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb 

na území mesta Rajec. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

p. Špánik 

  

 

Uznesenie č. 92/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 11/2013 o odpadoch.  

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, 

Ing. Pekara, p. Špánik 

 Ing. Žideková 

 

Uznesenie č. 93/2017 

Mestské zastupiteľstvo 
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I. schvaľuje 

návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2011 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

p. Špánik 

  

 

Uznesenie č. 94/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh Zásad financovania Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávností 

na území mesta Rajec. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

p. Špánik 

  

 

Uznesenie č. 95/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 

Smernicu o správnych poplatkoch osvedčovania podpisov zo dňa 15.12.2016. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

p. Špánik 

  

 

Uznesenie č. 96/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu 

a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2018 – 2020 

2. návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2018 – 

2020. 

II. schvaľuje 

rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2018. 
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  Rozpočet Mesta Rajec na rok 2018  

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia  

Rozpočet 

2018 

Bežné príjmy spolu:  5 099 530 

Bežné výdavky spolu:  4 701 980 

Schodok/prebytok    

bežného rozpočtu:  397 550 

Kapitálové príjmy spolu:  1 068 255 

Kapitálové výdavky spolu:   3 219 991 

Schodok/prebytok    

kapitálového rozpočtu:  -2 151 736 

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):  6 167 785 

VÝDAVKY SPOLU (bežné + 

kapitálové):  7 921 971 

Schodok/prebytok  -1 754 186 

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

Príjmy  2 022 919 

Výdavky  268 733 

Schodok/prebytok  1 754 186 

Výsledok hospodárenia  0 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

p. Špánik 

 

 

JUDr. Gelatka 

 

Uznesenie č. 97/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

žiadosť zo dňa 13.11.2017 pod č. 3130/2017 spoločnosti Agroregión, a,s, Hollého 203/50 

Rajec  vo veci poskytnutia jednej hnojovej jamy v Krivíne.   

II. schvaľuje 

prenechanie stavby: 

- hnojiska, resp.  jeho časti o výmere 1280 m2, čo predstavuje jednu hnojovú jamu  

evidovaného   na LV č. 1500 vo vlastníctva Mesta Rajec v celosti, stavba hnojiska je 

postavená na  pozemku KNC parcela č. 2171/20 o celkovej výmere 2978 m2 (pozemok 

nie je evidovaný  na liste vlastníctva)  do nájmu spoločnosti Agroregión, a.s. Hollého 

203/50, 015 01  Rajec, IČO: 36382973 za podmienok: 

a) účel nájmu: uloženie biologicky rozložiteľného odpadu – hnoja z výroby 

spoločnosti 

b) doba nájmu: jeden rok  
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c) cena nájmu: 0,94 €/m2/rok 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

      v zmysle   § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov – dôvod hodný osobitného  zreteľa, ktorý je daný tým že,  žiadateľ v súčasnosti 

pristúpil k vybudovaniu svojho hnojiska v lokalite Vojtová, do doby ukončenia výstavby 

nového hnojiska požiadal mesto o poskytnutie hnojiska vo vlastníctve mesta nachádzajúce 

v lokalite Krivín.  Mesto Rajec tohto času nevyužíva naplno kapacitu hnojiska v Krivíne 

pre účely uloženie rozložiteľného biologického odpadu a  nie je predpoklad jeho naplnenia 

za obdobie 1 roka. 

 

III. konštatuje, 

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

stránke mesta v termíne od 28.11.2017 do konania mestského zastupiteľstva vrátane tohto dňa. 

 

za: 9 proti: 1 zdržal sa: 2 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Jonek, Ing. Pekara 

Ing. Žideková JUDr. Gelatka, Mgr. 

Augustín 

 

Uznesenie č. 98/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

žiadosť p. Zdenka Kianičku, bytom Ďurčina 370 vo veci usporiadania pozemku pod 

kanalizačnou prípojkou vedenou k rodinnému domu žiadateľa, postaveného na pozemku KNC 

parcela č. 526/3 evidovaného na LV č. 3076 zo dňa 24.11.2017.  

 

II. schvaľuje 

1. ukončenie Zmluvy o nájme pozemku č. ZML 2017/36 uzavretej dňa 28.2.2017 dohodou 

o ukončení. 

2. prenechanie pozemkov: 

- KNC parcely č. 525, druh pozemku orná pôda o výmere 622 m2 v časti o výmere 6,05 

m2 (dĺžka 12,1 m x šírka 0,5 m)  evidovanej  na LV č. 1500 vo vlastníctva Mesta Rajec  

-  KNE parcely č.  7065, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1870 m2 v časti o výmere 

13,6 m2 (dĺžka 27,2 m, x šírka 0,5 m)  evidovanej  na liste vlastníctva č. 3333, vlastníka 

Mesto Rajec 

- KNE parcely č. 729/1, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1113 m2 v časti o výmere 

7,85 m2 (dĺžke 15,7 m x šírke 0,5 m), evidovanej na liste vlastníctva č. 3333, vlastníka 

Mesto Rajec 

      v zmysle projektovej dokumentácie  kanalizačnej prípojky a ČOV  vypracovanej p. 

Martinom Matušekom, Žilina Projekt, s.r.o., dátum 08/2017 do nájmu Zdenkovi 

Kianičkovi, nar. ......... a manželke Marte Kianičkovej rod. Smatanskej, nar. ......... obaja 

bytom Ďurčina 370 za podmienok: 

b) účel nájmu: položenie kanalizačnej prípojky pre potreby odvádzania splaškových vôd 

z domovej čistiarne odpadových vôd  postavenej na pozemku KNC parcela č. 526/4 

c) cena nájmu: 0,62 €/m2/rok + každoročná miera inflácie 

d) doba nájmu: neurčitá 

e) výpovedná doba: 3 mesiace 
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      v zmysle   § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým že, na časti pozemkov  KNC 

parcela č. 525, KNE parcela č. 7065, KNE parcela č. 729/1 bude položené kanalizačné 

potrubie pre potreby odvádzania splaškových vôd z domovej čistiarne odpadových vôd  

novostavby rodinného domu žiadateľa v zmysle projektovej dokumentácie kanalizačnej 

prípojky. 

 

III. konštatuje, 

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

stránke mesta v termíne od 28.11.2017 do konania mestského zastupiteľstva vrátane tohto dňa. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

JUDr. Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 99/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

uzavretie Zmluvy o spolupráci a výpožičke pozemkov  na dočasné bezplatné užívanie, ktorou 

sa  prenechávajú nehnuteľnosti: 

- KNC parcela č. 1103/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4115 m2  

- KNC parcela č. 1103/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2, 

- bývalý sklad horľavín postavený na pozemku KNC parcela č. 1103/2 

evidované  na liste vlastníctva č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec do výpožičky 

žiadateľovi: Ing. Viliam Čech, so sídlom K Surdoku 9, 080 01  Prešov IČO:  34347470 za 

podmienok: 

a) účel výpožičky: výstavba Nájomného bytového domu  bežného štandardu – 33 b.j. ul. 

Hollého, Rajec   

b) cena výpožičky:  bezplatne 

c) doba výpožičky: do doby uzavretia riadnej Kúpnej zmluvy na bytový dom 

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:  vypožičiavateľ  má na základe výsledku verejného obstarávania uzavretú 

s požičiavateľom Mesto Rajec Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov č. ZML 

2017/168, predmetom  ktorej je výstavba 33 nájomných bytov bežného štandardu na ul. 

Hollého v Rajci s následným prevodom vlastníckych práv uzavretím Kúpnej zmluvy. Pre 

potreby územného a stavebného konania a pre potreby samotnej výstavby  bytového domu 

poskytujú vyššie uvedené pozemky a stavba do bezplatného užívania. 

 

II. konštatuje, 

že zámer prenechania  pozemkov do výpožičky je  zverejnený na úradnej tabuli  mesta 

a webovej stránke mesta od 28.11.2017 do konania MZ. 
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za: 11 proti: 1 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, 

Ing. Pekara, JUDr. Gelatka 

Ing. Žideková  

 

Uznesenie č. 100/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2018. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

JUDr. Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 101/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o výsledku uskutočnených kontrol hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 12. 

októbra 2017 do 14. decembra 2017. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

JUDr. Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 102/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

nadobudnutie kúpou do vlastníctva Mesta Rajec, so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, 

IČO 00 321 575 od spoločnosti MATEA, s.r.o. Vojtecha Tvrdého 793/212, 010 01  Žilina, IČO: 

36 389 668 bytové priestory 17 b.j. (nájomné byty bežného štandardu) nachádzajúce sa v 

Polyfunkčnom dome súp. číslo 151 postavenom na pozemku KNC parcela č. 85/1, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1384 m2, spoluvlastnícky podiel na pozemku 

KNC parcela č. 85/1, evidované na liste vlastníctve č. 4231 pre k.ú. Rajec za celkovú kúpnu 

cenu 778 933,93 € v zmysle ustanovení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov 

z 14.01.2016,  predmetom prevodu sú : 

a) Bytové priestory:  

- Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 1, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4588/200558,  
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- Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 2, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4593/200558,  

- Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 3, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4626/200558, 

- Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 4, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4626/200558, 

- Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 5, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4626/200558, 

- Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 6, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4638/200558, 

- Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 7, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4632/200558, 

- Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 8, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4582/200558, 

- Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 9, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4571/200558, 

- Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 10, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4563/200558, 

- Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 11, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5522/200558, 

- Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 12, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 

5493/200558, 

- Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 13, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5493/200558,  

- Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 14, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5493/200558, 

- Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 15, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5494/200558, 

- Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 16, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5494/200558, 

- Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 17, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5623/200558 
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za  kúpnu cenu 758 774,08  €, ktorá bude uhradená z nasledovných zdrojov: vo forme úveru 

poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 455 260,00 €,  vo forme dotácie  

poskytnutej z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 303 500,00 

€  a z vlastných zdrojov z rozpočtu  Mesta Rajec vo výške  14,08 €.  

b) Spoluvlastnícky podiel k pozemku prislúchajúci k jednotlivým bytom  v celkovej výške 

podielu 84657/200558  na KNC parcelu č. 85/1, druh zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 1384 m2 za cenu 25,00 € bez DPH , t.z. 30,00 €/m2 ,  čo predstavuje celkovú 

kúpnu cenu  17 525,90  € a bude  uhradená z vlastných zdrojov z rozpočtu mesta.  

c) Spoluvlastnícky podiel k pozemku zodpovedajúcemu podielu na bytoch vo výške 

podielu 84657/200558 na KNC parcelu č. 85/2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 208 m2 evidovanej na LV č. 4042 za  cenu 25,00 € bez DPH , t.z. 

30,00 €/m2 , čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 2 633,95 € a bude uhradená z vlastných 

zdrojov z rozpočtu mesta.  

 

II. poveruje 

primátora mesta podpísaním kúpnej zmluvy.  

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

JUDr. Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 103/2017 

Mestské zastupiteľstvo: 

I. schvaľuje 

zriadenie záložného práva na zabezpečenie  pohľadávky záložného veriteľa  Štátny fond 

rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava, IČO: 31 749 542 v zmysle zmluvy č. 

500/363/2016 (naše číslo ZML 2016/151 podpísanej dňa 06.06.2016 na nehnuteľnosti: 17 

bytových jednotiek nachádzajúcich sa v Polyfunkčnom dome súp. číslo 151, postavenom na 

pozemku  KN C parcela č. 85/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1384 m2 

evidované na liste vlastníctva č. 4231  pre k.ú. Rajec ako:  

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 1, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4588/200558,  

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 2, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4593/200558,  

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 3, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4626/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 4, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4626/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 5, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4626/200558, 
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➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 6, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4638/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 7, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4632/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 8, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4582/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 9, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4571/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 10, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4563/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 11, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5522/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 12, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 

5493/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 13, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5493/200558,  

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 14, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5493/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 15, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5494/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 16, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5494/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 17, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5623/200558 

 

a) Pozemku KN C parcela č. 85/1, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 1384 

m2 evidovanej na LV č. 4231 pre k.ú. Rajec, v podieloch prislúchajúcim k bytom. 

b) Pozemku KN C parcela č. 85/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 

m2 evidovaná na LV č. 4042 pre k.ú. Rajec, v podieloch prislúchajúcim k bytom. 

 

II. schvaľuje   

zriadenie záložného práva na zabezpečenie  pohľadávky záložného veriteľa Ministerstvo 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 

Bratislava, IČO: 30 41 6094 v zmysle zmluvy č. 0028-PRB/2016 (naše číslo ZML 2016/152) 

podpísanej dňa 6.06.2016 na nehnuteľnosť: 17 bytových jednotiek nachádzajúcich sa v 

Polyfunkčnom dome súp. číslo 151, postavenom na pozemku  KN C parcela č. 85/1, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1384 m2, evidované na liste vlastníctva č. 4231  

pre k.ú. Rajec ako:  
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➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 1, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4588/200558,  

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 2, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4593/200558,  

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 3, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4626/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 4, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4626/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 5, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4626/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 6, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4638/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 7, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4632/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 8, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4582/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 9, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4571/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 10, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

4563/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 11, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5522/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 12, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 

5493/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 13, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5493/200558,  

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 14, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5493/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 15, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5494/200558, 

➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 16, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5494/200558, 
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➢ Vchod 4, na 1 poschodí, byt č. 17, v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku  

5623/200558 

 

a) Pozemku KN C parcela č. 85/1, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 1384 

m2 evidovanej na LV č. 4231 pre k.ú. Rajec, v podieloch prislúchajúcim k bytom. 

b) Pozemku KN C parcela č. 85/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 

m2 evidovaná na LV č. 4042 pre k.ú. Rajec v podieloch prislúchajúcim k bytom. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, Mgr. Augustín, Ing. 

Žideková, Mgr. Jonek, Ing. Pekara, 

JUDr. Gelatka 

  

 

 

 

Ing. Ján   R y b á r i k  v.r. 

               primátor mesta 

 

 

 

 


