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Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 01. marca 2018 

 

Uznesenie č. 5/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 

uznesenie č. 28/2016 zo dňa 25.2.2016. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Ing. Žideková, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 6/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení č. 80/2017 – 103/2017, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ 

dňa 14. decembra 2017. 

2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 14. decembra 2017. 

3. Prehľad plnenia uznesení č. 1/2018 – 2/2018, ktoré boli prijaté na mimoriadnom 

zasadnutí MZ dňa 18. januára 2018. 

4. Prehľad plnenia uznesení č. 3/2018 – 4/2018, ktoré boli prijaté na mimoriadnom 

zasadnutí MZ dňa 15. februára 2018. 

 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Ing. Žideková 

 Mgr. Jonek 

 

Uznesenie č. 7/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu č. 59/2017 v príjmovej a výdavkovej časti 

rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 60/2017 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej školy. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Ing. Žideková, Mgr. Jonek 
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Uznesenie č. 8/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 2/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 3/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej školy 

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 4/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Ing. Žideková, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 9/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov 

financovania – investičný úver vo výške 200 000,- €. 

 

II. schvaľuje 

investičný úver vo výške 200 000,- € na financovanie stavebných úprav – inžinierske siete a 

technické vybavenie k nájomnému bytovému domu 33 bytových jednotiek na ul. Hollého 

Rajec. 

 

za: 10 proti: 1 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Mgr. Jonek 

Ing. Žideková  

 

Uznesenie č. 10/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, 

o spôsobe určenia a výške úhrad za tieto služby v Domove vďaky v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Rajec. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Ing. Žideková, Mgr. Jonek 
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Uznesenie č. 11/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

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

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Ing. Žideková, Mgr. Jonek 

  

 

Uznesenie č. 12/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

s účinnosťou od 1.3.2018 hodnotu stravy pre obyvateľov DV nasledovne: 

1 a) Hodnota stravy pre obyvateľov Domova vďaky pri celodennej strave 

        racionálnej, šetriacej (žlčníkovej)     5,25 € 

1 b) Obed pre stravníkov z Rajca      2,26 € 

        Obed pre cudzích stravníkov      2,40 € 

 

2 a) Hodnota stravy pre obyvateľov Domova vďaky pri celodennej strave 

        DIA         6,30 € 

2 b) Obed DIA pre stravníkov z Rajca     2,58 € 

        Obed DIA pre cudzích stravníkov     2,74 € 

 

3)     Obed – strava racionálna pre zamestnancov    2,26 €  

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Ing. Žideková, Mgr. Jonek 

 JUDr. Gelatka 

 

Uznesenie č. 13/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

1. nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku formou uzatvorenia kúpnej zmluvy 

medzi predávajúcimi: 1. Ing. Zuzanou Krajčiovou, rod. Krajčiovou, nar....... bytom 

Rajec, Partizánska 1029/101 vo veľkosti podielu 1/2 a 2. Ing. Jankou Vinklárkovou, 

rod. Krajčiovou, nar.........bytom Žilina, Juraja Závodského 488/156 vo veľkosti 

podielu 1/2 a kupujúcim mestom Rajec, so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, 

IČO:00321575, ktorej premetom bude nadobudnutie nehnuteľného majetku pozemku 

parc. č. KN C 497/1, orná pôda o výmere 160 m2, evidovanej na Okresnom úrade 

v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva 345, vedenom pre k. ú. Rajec 

v celosti do vlastníctva Mesta Rajec za cenu 1€/m², čo predstavuje vo finančnom 
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vyčíslení čiastku 160,- € v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta. 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

dohodnutú kúpnu cenu vo výške 160,- eur (slovom jednostošesťdesiat eur) v hotovosti 

do 3 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy k rukám 

predávajúcich. 

 

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

nehnuteľnosti zaplatil kupujúci. 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Ing. Žideková, Mgr. Jonek, JUDr. 

Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 14/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

uzavretie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov uzavretej dňa 07. 

januára 2014 medzi MESTOM RAJEC, IČO 321575, vystupujúcim na strane prenajímateľa 

a Stanislavom Kardošom - stolárstvo, IČO:35120274 vystupujúcim na strane nájomcu v 

znení Dodatku č. 1/ zo dňa 30.05.2014 (Uznesenie MZ 22/2014 z 20.02.2014), ktorým bude 

aktualizovaný predmet nájmu a výška nájomného. 

 

II. poveruje 

primátora mesta podpísaním Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov 

(ZML 2014/07) zo dňa 07.01.2014 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Ing. Žideková, Mgr. Jonek, JUDr. 

Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 15/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti emBuild, s.r.o., so sídlom Revolučná 10, 010 01 Žilina,  zo dňa 

07.02.2018 pod č. 479/2018  vo veci odkúpenia pozemkov: KNC p.č. 2142/22 – trvalé 

trávnaté porasty o výmere 38 m2, ,ktorá vznikla odčlenením od KNC p.č.2142/9 a  KNC p.č. 

2142/23 – trvalé trávnaté porasty o výmere 53 m², ktorá vznikla  odčlením od KNE p.č. 7118  

v zmysle geometrického plánu č. 2/2018. 

 

 



5 

 

II. schvaľuje 

prevod pozemkov:   

a) KNC parcela č.  2142/22 – trvalé trávnaté porasty o výmere 38 m2, ktorá vznikla 

odčlením od KNC parcely č. 2142/9 – trvalé trávnaté porasty o celkovej výmere 575 

m2 evidovanej na LV č. 1500 a KNC parcela č. 2142/23 – trvalé trávnaté porasty 

o výmere 53 m², ktorá vznikla odčlenením od KNE parcely č. 7118 – trvalé trávnaté 

porasty o výmere 255 m² evidovanej na LV č.3333 pre k.ú. Rajec vo vlastníctve 

Mesta Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01  Rajec, IČO: 321 575 v zmysle 

geometrického plánu č. 2/218 vyhotoveného dňa 06.02.2018 Ing. Marošom Glovom 

GEOKOP II, so sídlom Malodunajská 7, 821 07 Bratislava, IČO 37617664 do 

vlastníctva žiadateľa emBuild, s.r.o. so sídlom Revolučná 10, 010 01 Žilina  v celosti 

za cenu 20,- € /m2,  čo predstavuje za odpredávanú výmeru 91 m2  celkovú kúpnu 

cenu 1820,- €  s uplatnením  § 9a, ods. 8 pís. e/ zákona 138/1911 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, 

že pozemky KNC parcela č. 2142/22 a KNC parcela č. 2142/23 v súčasnosti tvoria 

zeleň v okolí cesty, nachádzajú sa v k.ú. Rajec na ulici Hollého za nájomným 

bytovým domom súp.č. 200 (bývala Medika). Vedľa predmetných pozemkov sa 

nachádzajú novostavby rodinných domov. Pozemky mesto v súčasnosti nevyužíva, 

bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve kupujúcich. Odčlenené parcely sa 

pripoja k jestvujúcemu pozemku žiadateľa, a tým dôjde k vyrovnaniu tvaru pozemku. 

Žiadateľ plánuje v budúcnosti na pozemku realizovať výstavbu rodinného domu. 

Odčlenením zostane zachovaná zeleň v okolí cesty a prístupová cesta k susediacim 

nehnuteľnostiam. O pozemok doteraz nik iný neprejavil záujem. 

 

III. ukladá 

kupujúcemu  zaplatiť celkovú kúpnu cenu  vo výške 1820,- €  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 12.02.2018  do konania mestského zastupiteľstva vrátane tohto dňa. 

 

V. schvaľuje, 

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

poplatok za  vyhotovenie GP zaplatil kupujúci podľa vyúčtovania predloženého najneskôr 

v deň podpisu kúpnej zmluvy.   

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Mgr. 

Augustín, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Ing. Žideková, Mgr. Jonek, JUDr. 

Gelatka 
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Uznesenie č. 16/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

prenechanie nebytového priestoru č. 9-23 o výmere 18 m²,  evidovaného na LV č. 2410 k.ú. 

Rajec nachádzajúceho sa v 1 vchode na 1.poschodí v budove súp.č.200 (budova polikliniky) 

do nájmu spoločnosti MEDICA-DENT, s.r.o., so sídlom ul. Hollého 200, 015 01 Rajec, IČO 

36 435 121 z dôvodu, že nebytový priestor je v súčasnosti voľný a bude využívaný na 

administratívne účely – prevádzka recepcie za podmienok: 

         a) účel nájmu: administratívny účel – prevádzka recepcie 

         b)cena nájmu: 26,50 €/m²/rok + každoročne zvyšovanie o mieru inflácie 

         c)doba nájmu: neurčitú 

         d)výpovedná doba: 3 mesiace 

         e)účinnosť zmluvy: od 05.03.2018 

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 nebytový priestor č. 9-23 o výmere 18,00 m² nachádzajúci sa na 1.poschodí, vchod 1 

v budove s.č. 200 na ul. Hollého (budova polikliniky) v Rajci je v súčasnosti nevyužívaný. 

Žiadateľ  prejavil záujem o prenájom nebytového priestoru v budove polikliniky v Rajci z 

dôvodu zefektívnenia práce zubnej ambulancie (aby sa mohli zubní lekári bez obmedzenia 

naplno venovať pacientovi). Kvôli efektívnejšej činnosti navrhujeme žiadateľovi schváliť 

prenájom nebytového priestoru na dobu neurčitú za účelom vykonávania administratívnych 

činnosti – prevádzky recepcie. 

 

II. konštatuje, 

že zámer prenechania nebytového priestoru do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta  

a webovej stránke mesta od 12.02.2018 do konania MZ. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 17/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. súhlasí 

so zriadením vecného bremena na liste vlastníctva č. 1500 a liste vlastníctva č.3333 evidované 

na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore vlastníka Mesto Rajec v prospech 

Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 

36 442 151 spočívajúce v práve uloženia podzemného elektrického vedenia a pre ochranné 

pásmo 1 m na každú stranu od vedenia  na pozemku parc. KN C č. 1313/1, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 1338 m², v rozsahu dielov č. 4 a 5 o výmere 136 m2, parc. KN E č. 7101, 

ostatná plocha o výmere 3044 m², v rozsahu dielu č. 21 o výmere 50 m2, parc. KN E č. 7104, 

ostatná plocha o výmere 1155 m², v rozsahu dielu č. 22 o výmere 6 m2 a parc. KN E č. 7119, 

ostatná plocha o výmere 20576 m², v rozsahu dielu č. 23 o výmere 5 m2, vyznačenom 

geometrickým plánom č. 61/2016 vypracovaným Ing. Jozef Pažický, Žilina dňa 14.09.2016 

na dobu neurčitú za odplatu vo výške 321,11€, ktorá bola stanovená na základe znaleckého 
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posudku č. 055/2017 vypracovaného spoločnosťou PBT, s.r.o. Žilina, znalcom Ing. Ivanom 

Brezianským. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 18/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. súhlasí 

s  nadobudnutím  do vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1  pozemok KNC parcela č. 

2142/21, druh pozemku do zastavané plochy a nádvoria  o výmere  1747 m2, ktorá vznikla 

odčlenením od KNE parcely č. 7011/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 5175 m2, 

evidovanej na liste vlastníctva č. 3503 pre k.ú. Rajec  vo vlastníctve pod B1 Slovenská 

republika v podiele 1/1, kde pod B2 je vedený správca Slovenský pozemkový fond, Búdkova 

cesta 36, 81715 Bratislava 11 na základe geometrického plánu č. 18/2015 vyhotoveného BV 

PLAN, spol. s r.o. Fačkov, overený Okresným úradom Žilina dňa 13.08.2015 pod č. 

1031/2015 a to bezplatným prevodom  za účelom  výstavby stavby: Cyklochodník Rajec – 

Šuja, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č.j. 01/992/2017/ST/45-Ďu dňa 25.7.2017, 

právoplatnosť nadobudlo  dňa 4.9.2017 stavebným úradom Mesto Rajec v zmysle zákona 

330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových 

úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 19/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) informáciu o pripravenom projekte „Podpora cyklistickej dopravy v Rajci“, 

predkladanom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu s kódom 

IROP-PO1-SC122-2016-15 

b) rozpočet pripravovaného projektu v nasledovnej štruktúre (cca) 

• Celková výška oprávnených výdavkov 220 938,62 € 

• Percento spolufinancovania vo forme NFP – 95% 

 

II. schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Podpora cyklistickej 

dopravy v Rajci“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého 

ciele sú v súlade s územným plánom mesta, platným programom rozvoja mesta 

a ďalšími strategickými dokumentmi mesta 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
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c) zabezpečenie a finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo 

predstavuje 11 046,93 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 20/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

1. aby sa na nasledovný majetok mesta Rajec: 

- nebytový priestor č. 202 nachádzajúci sa v budove Mestského úradu v Rajci, Námestie 

SNP 2/2 o výmere 16,10 m2 

- prislúchajúca časť spoločných priestorov k nebytovému priestoru č. 202 o výmere 5,9 

m2 

vyhlásila obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšieho záujemcu na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku mesta Rajec v zmysle zákona NR SR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení: 

2. podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

3. Komisiu pre vyhodnotenie obchodno-verejnej súťaže v zložení: mestská rada. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka 

  

 

Uznesenie č. 21/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec za rok 2017 

 

II. konštatuje, 

že hlavná kontrolórka mesta splnila všetky povinnosti a úlohy vyplývajúce zo schválených 

plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2017 a vykonala aj činnosti nad rámec 

schválených plánov. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka 
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Uznesenie č. 22/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o výsledku uskutočnených kontrol hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 15. 

decembra 2017 do 01.  marca 2018. 
 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka, MVDr. Polačková 

  

 

Uznesenie č. 23/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

termíny rozborov hospodárenia za rok 2017 v rozpočtových organizáciách mesta a zloženie 

komisií na rozbory hospodárenia za rok 2017 nasledovne: 

Domov vďaky- 08.03.2018 o 15.00 h 

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

Žideková, p. Koledová Žideková 

 

Základná škola – 08.03.2018 o 16.00 h 

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

Žideková 

 

ZUŠ – 08.03.2018 o 17.00 h 

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

Žideková 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka, MVDr. Polačková 

  

 

Uznesenie č. 24/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

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

24.5.2018, 16.8.2018, 31.10.2018 

 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Jonek, 

JUDr. Gelatka, MVDr. Polačková 
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Uznesenie č. 25/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

odmenu hlavnej kontrolórke mesta Ing. Bibiane Sekáčovej za obdobie 08/2017 – 02/2018 vo 

výške  15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra vyplateného v období 08/2017 – 

02/2018. 

 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Jonek, JUDr. Gelatka, 

MVDr. Polačková 

  

 

 

 

 

 

Ing. Ján   R y b á r i k 

      primátor mesta 


