
Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 18. januára 2018 

Prítomní: 8 

Neprítomní: 5  

 

 

Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta, Ing. 

Ján Rybárik. 

 

Overovatelia: Martin Matejka 

Ján Pekara 

       

Zapisovateľka: Alena Uríková 

 

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným 

návrhom programu: 

 

1. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2018 – 

rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu 

a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2018 – RO č. 1/2018 

2. Prenájom nebytových priestorov 
 

Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Mgr. 

Šupka, Ing. Pekara, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, 

p. Matejka 

  

 

Schválené uznesenia: 

1/2018 – návrh zmeny rozpočtu  

 

R o k o v a n i e : 

 

1. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2018 – 

rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu 

a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2018 – RO č. 1/2018 

P. Záborská predložila poslancom návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na 

rok 2018. Finančná komisia a následne mestská rada tento návrh prerokovali a odporučili ho 

na schválenie. 

 

Počas rokovania o 16.03 h prišiel JUDr. 

Gelatka – počet poslancov 9. 

 

Po krátkej diskusii, odovzdal primátor mesta slovo hlavnej kontrolórke mesta. Tá následne 



predniesla poslancom odborné stanovisko k navrhovanej zmene rozpočtu. Odporučila túto 

zmenu schváliť. 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 

rozpočtu mesta Rajec na rok 2018 – RO č. 1/2018. 

 

II. schvaľuje 

návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2018 – rozpočtovým 

opatrením č. 1/2018. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Mgr. 

Šupka, Ing. Pekara, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, p. Matejka, 

JUDr. Gelatka 

 Ing. Žideková 

 

2. Prenájom nebytových priestorov 

Ukončením Zmluvy o nájme nebytových priestorov s nájomcom Tilia-t, s.r.o. Rajec sa 

uvoľnili tri kancelárie nachádzajúce sa v budove MsÚ. O tieto priestory prejavilo záujem 

združenie MAS Rajecká dolina. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Žiadosť MAS Rajecká dolina, Fučíkova 339, 015 01  Rajec 

 

II. súhlasí 

1. s prenechaním nebytového priestoru č. 206 o výmere 16,60 m2, ktorý sa nachádza na 

2.poschodí v budove súpisné číslo 2 na Námestí SNP v Rajci, zapísaný v katastri 

nehnuteľností na LV č. 1500 

2. s prenechaním nebytového priestoru č. 207 o výmere 16,60 m2, ktorý sa nachádza na 

2.poschodí v budove súpisné číslo 2 na Námestí SNP v Rajci, zapísaný v katastri 

nehnuteľností na LV č. 1500 

3. s prenechaním nebytového priestoru č. 208 o výmere 15,36 m2, ktorý sa nachádza na 

2.poschodí v budove súpisné číslo 2 na Námestí SNP v Rajci, zapísaný v katastri 

nehnuteľností na LV č. 1500 

do nájmu združenia MAS Rajecká dolina so sídlom Fučíkova 339, 015 01  Rajec, IČO: 

42392071, DIČ: 21200062196 

za podmienok: 

a) účel nájmu: Využitie priestorov pre potreby implementácie stratégie CLLD „Spolu 

vieme tvoriť, tešiť sa a žiť“ 

b) cena nájmu: 22,00 €/m2/rok + každoročné zvyšovanie o mieru inflácie + služby 

c) doba nájmu: neurčitá 

d) výpovedná doba: 3 mesiace 

e) účinnosť zmluvy: 20. januára 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 Mesto Rajec je členom Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina, ide o subjekt 

verejno-súkromného partnerstva, cieľom ktorého je rozvoj regiónu. Kvôli efektívnejšej 

činnosti navrhujeme žiadateľovi schváliť prenájom nebytových priestorov na dobu neurčitú za 

účelom vykonávania administratívnych činností MAS. 

 

III. konštatuje, 

že zámer prenechania nebytových priestorov do nájmu je zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a webovej stránke mesta od 02.0.12018 do konania MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Špánik, Mgr. Hanus, Mgr. 

Šupka, Ing. Pekara, p. Koledová 

Žideková, p. Pekara, p. Matejka, 

JUDr. Gelatka, Ing. Žideková 

  

 

V závere primátor informoval o plánovaných termínoch riadnych zasadnutí mestského 

zastupiteľstva na rok 2018. 

 

Týmto bodom bol vyčerpaný program mimoriadneho zasadnutia MZ. Primátor poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie o 16.24 h ukončil. 

 

 

 

Ing. Ján   R y b á r i k 

                      primátor mesta 

 

 

           Mgr. Peter   H a n u s  

         zástupca primátora mesta 

 

 

               Ing. Ján   J a s e n o v e c , PhD. 

                                prednosta MsÚ 

 

 

 

Overovatelia:  Martin Matejka 

  Ján Pekara 

 

 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 


