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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 24. mája 2018 

Prítomní: 8 

Neprítomní: 5 

 

 

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. Peter Pekara 

Ing. Gustáv Mucha 

       

Zapisovateľka: Alena Uríková 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

3. Rozbor hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov vďaky 

a) Účtovná závierka a výročná správa k 31.12.2017 

b) Predloženie správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán a zriaďovateľa 

rozpočtovej organizácie Domov vďaky za rok 2017 

4. Rozbory hospodárenia rozpočtových organizácií ZUŠ a ZŠ 

5. Záverečné správy a záverečný účet Mesta Rajec za rok 2017 

a) Inventarizácia k 31.12.2017 – správa UIK 

b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za rok 2017 

c) Poznámky k 31.12.2017 

d) Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2017 

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Mestské zastupiteľstvo Mesta 

Rajec 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu Mesta Rajec za 

rok 2017 

6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Rajec 

7. Návrh VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Rajec 

8. Komunitný plán sociálnych služieb 

9. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- € 

10. Návrh na použitie rezervného fondu 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu použitia prostriedkov rezervného 

fondu mesta – kapitálové výdavky 

11. Návrh na použitie finančných prostriedkov z darov 

12. Prenájom a predaj nehnuteľností 

13. Zásady odmeňovania poslancov MZ, členov MR, členov komisií pri MZ, členov – 

neposlancov komisií pri MZ a zapisovateľov komisií pri MZ 
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14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2018 

15. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením 

č. 17/2018 

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

rozpočtu mesta na rok 2018 – RO č. 17/2018 

16. Protesty prokurátora 

17. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 

01.marca 2018 do 24. mája2018 

18. Interpelácie 

19. Diskusia 

20. Rôzne 

 

Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik 

  

 

Schválené uznesenia: 

27/2018 – kontrola plnenia uznesení 

28/2018 – rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

29/2018 – výsledok hospodárenia DV za rok 2017 

30/2018 – výsledok hospodárenia ZŠ a ZUŠ za rok 2017 

31/2018 – správa o plnení rozpočtu za rok 2017 

32/2018 – výsledok hospodárenia mesta za rok 2017 

33/2018 – tvorba rezervného fondu 

34/2018 – dodatok č. 1 k VZN č. 2/2017 

35/2018 – VZN č. 1/2018 

36/2018 – komunitný plán sociálnych služieb 

37/2018 – vyradenie majetku mesta Rajec  

38/2018 – použitie prostriedkov rezervného fondu 

39/2018 – účel použitia finančných darov DV – rekonštrukcia kúrenia 

40/2018 – uzatvorenie zmluvy – JUDr. Majerčiaková, p. Filo 

41/2018 – odpredaj parcely – Matúš Urík 

42/2018 – príprava VOS 

43/2018 – zásady odmeňovania poslancov MZ 

44/2018 – Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok 2018 

45/2018 – návrh zmeny rozpočtu – RO č. 17/2018 

46/2018 – protest prokurátora proti VZN č. 15/2012 

47/2018 – protest prokurátora proti VZN č. 7/2012 

48/2018 – protest prokurátora proti VZN č. 6/2012 

49/2018 – protest prokurátora proti VZN č. 4/2006 

50/2018 – správa o výsledku uskutočnených kontorl 

51/2018 – komisia pre výberové konanie – obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ 
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R o k o v a n i e  

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla poslancom hlavná kontrolórka mesta, Ing. 

Sekáčová. 

V diskusii sa Ing. Žideková spýtala k plneniu uznesenia č. 18/2018 – cyklochodník Rajec – 

Šuja, kedy sa predpokladá so začatím výstavby. Primátor odpovedal, že žiadosť na vyhlásenú 

výzvu bola podaná, nastal však problém s napojením VO z rozvádzača, ktorý je dnes osadený 

na majetku Slovnaftu, mesto dokladovalo súhlas Slovnaftu, že im to nebude prekážať. 

Riadiaci orgán však toto neakceptoval – potrebovali zmluvný vzťah. Vzhľadom na túto realitu 

bola žiadosť stiahnutá späť, lebo nebola kompletná. V súčasnosti sa však už pracuje na novej 

žiadosti. 

Ďalej sa Ing. Žideková spýtala k plneniu uznesenia č. 13/2017, ktorý sa týkal zmeny využitia 

športovej haly. Požiadala o vyčíslenie ceny za asanáciu tejto budovy. 

Primátor odpovedal, že MsÚ pracuje na základe uznesení schválených MZ. Mestské 

zastupiteľstvo schválilo, že ide realizovať rekonštrukciu ŠH na tržnicu, schválil sa úver na 

túto stavbu a bolo prijaté, že mesto má čo najskôr obstarávať túto realizáciu. Takže MsÚ 

postupuje v týchto intenciách.  

Ing. Žideková uviedla, že informácia, ktorú poslanci dostali ako prvotnú, že MZ sa dohodlo, 

že zhruba 400.tis. € vyčlení na prestavbu športovej haly na tržnicu – poslanci toto odsúhlasili 

na základe výpočtu, ktorý im bol daný. Hovorilo sa o tom, že poslanci si môžu stanoviť sumu, 

za ktorú sa rekonštrukcia urobí. Na poslednom MZ primátor uviedol, že celková 

rekonštrukcia môže stáť cca 800.tis. € - je to dosť veľká suma – preto chce vedieť, či je 

rekonštrukcia efektívna alebo nie. Ďalej sa spýtala, v akom stave bude športová hala po 

vyhlásenom verejnom obstarávaní. 

Primátor odpovedal, že mesto zadalo projektantovi a rozpočtárovi, keďže mesto momentálne 

nemá potrebnú sumu na celú rekonštrukciu, aby rozdelilo túto rekonštrukciu na dve sumy 

podľa toho, koľko má dnes mesto reálnych finančných prostriedkov. Bola daná požiadavka 

prostredníctvom odd. výstavby, aby rozpočtár rozdelil práce aj projektovú dokumentáciu na 

dve časti – aj rozpočty – a na základe tohto je vyhlásená prvá etapa. 

Ing. Žideková sa spýtala, na základe čoho toto mesto urobilo, pretože poslanci schválili 

rozpočet a nie etapy rekonštrukcie. 

Primátor odpovedal, že momentálne je v rozpočte schválených 420.tis. €. 

Ing. Pekara uviedol, že tieto peniaze poslanci schválili na základe štúdie, ktorá im bola 

predložená. 

 

Počas rokovania o 16.35 h prišiel Mgr. 

Augustín – počet poslancov 9. 

 

Ing. Žideková uviedla, že by bolo lepšie budovu asanovať, celkové náklady na asanáciu by 

boli cca 140.tis. € a mohlo by sa tam urobiť napríklad autobusové nástupište. 

P. Špánik sa spýtal, kedy sa poslanci rozprávali o asanácii. Primátor odpovedal, že o asanácii 

hovorí len Ing. Žideková. 

Ing. Pekara upozornil, že v tomto bode programu sa poslanci majú venovať kontrole plnenia 

uznesení, toto nie je bod diskusia a čo sa týka športovej haly, pracuje sa v intenciách 

uznesenia, ktoré bolo ku športovej hale prijaté. Prečo by sa teraz poslanci mali zaoberať 

otázkou, či zbúrať alebo nezbúrať športovú halu. 

Ing. Žideková uviedla, že výzva do Vestníka ohľadom verejného obstarávania nebola daná 

v súlade s uznesením. 
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Na to jej Ing. Pekara odpovedal, že uznesenie je platné, schvaľovali ho poslanci MZ a tiež je 

to zahrnuté v rozpočte. Dodal, že poslanci už došli k určitému konsenzu, tak prečo by sa teraz 

mali vrátiť na začiatok.  

Primátor upozornil na to, že na základe požiadavky poslancov vzišlo uznesenie – zmena 

využitia športovej haly. Napriek tomu, že primátor povedal , či je to efektívne vynaloženie 

finančných prostriedkov. Rešpektoval to, lebo to bolo rozhodnutie MZ. 

P. Špánik uviedol, že budova sa bude naďalej zhodnocovať, aby bola využitá na to, čo si 

poslanci schválili. Vedeli, že športová hala nebude využívaná na športové účely, lebo nespĺňa 

podmienky. Spýtal sa, či je teraz efektívne za 100.tis. € budovu zbúrať. 

Primátor  uviedol, že mestské zastupiteľstvo mohlo pri schvaľovaní úveru povedať, že 

neinvestuje tieto finančné prostriedky do športovej haly, ale opraví napríklad všetky chodníky 

v meste. Spýtal sa, čo bude efektívne na tom, že sa zbúra majetok v hodnote 500.tis. – 600.tis. 

€. P. Špánik dodal, že v budove sa vybudujú WC, tržnica, z tej budovy chce mesto urobiť 

hodnotnú tržnicu. A zrazu po polroku si niekto zmyslí, že to treba zbúrať? Mesto nie je tak 

zadĺžené a na druhej strane zhodnotí sa budova – peniaze, ktoré do nej mesto dá, zase len 

budovu zhodnotia. Skonštatoval, že je smutné, že sa teraz takto k tomu poslanci vracajú. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení č. 5/2018 – 25/2018, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 

01. marca 2018. 

2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 01. marca 2018. 

3. Prehľad plnenia uznesenia č. 26/2018, ktoré bolo prijaté na mimoriadnom zasadnutí 

MZ dňa 19. apríla 2018. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 2 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik 

 Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín 

 

2. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

P. Záborská predniesla poslancom rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

prerokované finančnou komisiou a následne mestskou radou, ktoré ich odporúčajú MZ zobrať 

na vedomie. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu č. 7/2018 v príjmovej a výdavkovej časti 

rozpočtu a programového rozpočtu Základnej školy 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 10/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej školy 

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 11/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej umeleckej školy 

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 12/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 
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e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 15/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej umeleckej školy 

f) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 17/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 
 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Ing. Žideková, Mgr. Augustín 

  

 

3. Rozbor hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov vďaky 

P. Záborská predniesla poslancom rozbor hospodárenia v DV za rok 2017. 

V zmysle uznesenia MZ č. 23/2018 zo dňa 01. marca 2018 sa vykonali rozbory 

hospodárenia v DV Rajec za rok 2017. Výsledky rozborov hospodárenia prerokovala finančná 

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

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia Domova vďaky za rok 2017 vo výške 168,85 € 

II. odporúča 

pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov 

v roku 2018 a sledovať čerpanie v priebehu roka. 

III. berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a zriaďovateľa rozpočtovej organizácie 

Domov vďaky za rok 2017. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Ing. Žideková, Mgr. Augustín 

  

 

4. Rozbory hospodárenia rozpočtových organizácií ZUŠ a ZŠ 

V zmysle uznesenia MZ v Rajci č. 23/2018 zo dňa 01. marca 2018 sa uskutočnili 

rozbory hospodárenia za rok 2017 v rozpočtových organizáciách ZUŠ a ZŠ. Výsledky 

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

MZ zobrať na vedomie. O rozboroch hospodárenia informovala poslancov p. Záborská. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia Základnej školy za rok 2017 vo výške 7,14 € 

II. odporúča 

pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov 

v roku 2018 a sledovať čerpanie v priebehu roka. 
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III. berie na vedomie 

výsledok hospodárenia Základnej umeleckej školy za rok 2017 vo výške 9237,27 € 

IV. odporúča 

pre budúce obdobia dodržiavať účelovosť, efektívnosť čerpania poskytnutých prostriedkov 

v roku 2018 a sledovať čerpanie v priebehu roka. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Ing. Žideková, Mgr. Augustín 

  

 

5. Záverečné správy a záverečný účet Mesta Rajec za rok 2017 

a) Inventarizácia k 31.12.2017 – správa UIK 

b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za r. 2017 

c) Poznámky k 31.12.2017 

d) Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2017 

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a MZ Mesta Rajec 

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

2017 

Záverečné správy a návrh Záverečného účtu mesta, ktoré prerokovala finančná 

komisia a následne mestská rad a ktoré odporúčajú tieto správy zobrať na vedomie a schváliť 

Záverečný účet mesta za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad predniesla poslancom 

p. Záborská. 

Po ich prednesení primátor odovzdal slovo hlavnej kontrolórke mesta, ktorá predniesla 

poslancom Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu mesta Rajec za rok 2017. Hlavná 

kontrolórka, Ing. Sekáčová vyhodnotila rok 2017 ako veľmi úspešný rozpočtový rok. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrhy na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Správu UIK 

2. Správu o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec za rok 2017 

3. Poznámky k 31.12.2017 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Ing. Žideková, Mgr. Augustín 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Mestské zastupiteľstvo Mesta 

Rajec 

2. Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu Mesta Rajec za 

rok 2017 
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3. Výsledok hospodárenia Mesta Rajec za rok 2017 

 

II. schvaľuje 

Záverečný účet Mesta Rajec a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Ing. Žideková, Mgr. Augustín 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

1. tvorbu rezervného fondu vo výške 16 952,44 € 

2. použitie zdrojov z finančných operácií vo výške 155 857,00 € na transakcie verejného 

dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec 

3. výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške 160 845,66 € na kapitálové výdavky 

Mesta Rajec. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Mgr. Šupka, p. Koledová 

Žideková, Ing. Pekara, p. Špánik, 

Ing. Žideková, Mgr. Augustín 

  

 

Po prerokovaní tohto bodu primátor mesta vyhlásil v zmysle rokovacieho poriadku prestávku 

(od 18.02 h do 18.25 h). 

Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 10 poslancov (o 18.10 h prišla MVDr. 

Polačková). 

 

 

6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2017 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. 2/2017 predniesla poslancom p. Záborská. Uvedený 

návrh prerokovala finančná komisia a následne mestská rada, ktoré ho odporúčajú MZ 

schváliť. 

 

Počas rokovania o 18.26 odišiel Mgr. 

Hanus – počet poslancov 9. 

 

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

I. schvaľuje 

návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Rajec. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín, MVDr. Polačková 

  

 

7. Návrh VZN č. 1/2018 o určení príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Rajec 

Návrh VZN č. 1/2018, ktorý prerokovala finančná komisia a následne mestská rada a 

ktoré ho odporúčajú MZ schváliť, predniesla poslancom p. Záborská. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh VZN č. 1/2018 o určení príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín, MVDr. Polačková 

  

 

8. Komunitný plán sociálnych služieb 

           Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb predniesla poslancom Mgr. Ondríková, 

sociálna pracovníčka MsÚ Rajec. 

 

 Počas rokovania o 18.31 h prišiel 

Mgr. Hanus – počet poslancov 10. 

 

        Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument pre sociálnu oblasť, 

spracovanie ktorého vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom 

znení. 

Mesto Rajec preto v zmysle tohto zákona vypracovalo návrh Komunitného plánu sociálnych 

služieb, ktorý určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu 

vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a 

potreby a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov 

sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť. 
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Finančná komisia a následne mestská rada tento komunitný plán prerokovali a odporúčajú ho 

MZ schváliť. Návrh komunitného plánu bol prerokovaný aj v komisii sociálno-zdravotnej, 

ktorá ho taktiež odporučila schváliť. 

V diskusii sa p. Koledová Žideková spýtala na pomoc chudobným občanom. Mgr. Ondríková 

odpovedala,  že sa treba zamerať na určité cieľové skupiny, pretože existujú rôzne pomoci 

chudobe – tak peňažné ako aj nepeňažné. Tento týždeň napríklad prebehla potravinová 

pomoc. Niektorým skupinám občanov nie je dobré dať peniaze do ruky. Riešenie problému 

bude vždy robené individuálnym prístupom. 

Primátor uviedol, že komunitný plán je rámcový dokument a komisia sociálno-zdravotná už 

pripravila určitý dokument, pomocou ktorého chceli pomôcť ľuďom v núdzi. Mestská rada 

tento dokument vrátila na dopracovanie. Čo je sociálne odkázaná osoba a podmienky, ktoré 

musí splniť určuje zákon. Program napr. potravinovej pomoci má tiež svoje nastavené 

podmienky.  

Mgr. Šupka sa spýtal, či sa bude na plnení komunitného plánu finančne podieľať len mesto 

alebo aj okolité obce. 

Primátor odpovedal, že pokiaľ mesto prijme regionálny spôsob pomoci (napr. regionálny 

taxík), tak áno, kto bude využívať služby, ten musí na tieto služby aj prispievať. Všetko sú to 

veci, na ktoré sú potrebné finančné prostriedky. Napr. v Žiline je zriadená služba 

regionálneho taxíka, ale je veľmi málo využívaná. Niečo musí zaplatiť občan, niečo 

samospráva. Najlepšie, aby to malo sociálny charakter, je získať finančné prostriedky z iných 

zdrojov, nie od toho konečného užívateľa, ale také viacvrstvové financovanie (samospráva, 

VÚC, MAS, ÚPSVaR), aby sa zaplatila hlavne pracovná sila, pretože to je najdrahšia položka 

z projektu, akým je „sociálny taxík.“ A toto je potrebné nastaviť, využiť možnosti a ísť do 

toho vtedy, kedy sa možnosti ukážu. 

Podľa Ing. Židekovej je tento komunitný plán veľmi jednoduchý dokument, je to nedočítané. 

Taktiež si myslí, že za vypracovanie komunitného plánu bola zaplatená vysoká suma. 

Primátor odpovedal, že mesto robilo prehľad o možných spracovateľoch komunitného plánu 

a toto bola najlacnejšia verzia. Dohodli sa na nej aj okolité obce a suma sa rozpočíta medzi 

všetkých. Nie sú to len peniaze mesta Rajec. Mesto Rajec sa bude spolupodieľať na 

financovaní spracovania komunitného plánu sumou cca 100,- €. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2022. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín, MVDr. Polačková, 

Mgr. Hanus 

  

 

9. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- € 

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec bol vyraďovacej komisii 

predložený návrh na vyradenie majetku Mesta Rajec, o ktorom poslancov informovala p. 

Záborská. Finančná komisia a následne mestská rada tento návrh prerokovali a odporúčajú ho 

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

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

vyradenie majetku Mesta Rajec 

 

II. schvaľuje 

vyradenie a zlikvidovanie hmotného majetku 

PC + príslušenstvo  1224,82 € 

Kosačka BDR 700  1393,81 € 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín, MVDr. Polačková, 

Mgr. Hanus 

  

 

10. Návrh na použitie rezervného fondu 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu použitia prostriedkov 

rezervného fondu mesta – kapitálové výdavky 

P. Záborská predniesla poslancom návrh na použitie rezervného fondu, ktorý sa tvorí 

z výsledku hospodárenia za predchádzajúci rok a jeho použitie schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo. Mesto navrhuje použiť časť rezervného fondu na rekonštrukciu hospodárskeho 

pavilónu MŠ ul. Mudrochova. Finančná komisia a následne mestská rada návrh prerokovali 

a odporúčajú ho MZ schváliť. 

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

mesta, ktorá poslancom predniesla Odborné stanovisko k návrhu použitia prostriedkov 

rezervného fondu mesta – kapitálové výdavky. 

Po predložení odborného stanoviska primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

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

mesta – kapitálové výdavky. 

 

II. schvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 20 000,- € na 

odstránenie havarijného stavu hospodárskeho pavilónu MŠ ul. Mudrochova. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín, MVDr. Polačková, 

Mgr. Hanus 
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11. Návrh na použitie finančných prostriedkov z finančných darov 

Riaditeľka DV požiadala o odsúhlasenie finančného príspevku na rekonštrukciu plynovej 

kotolne, ktorá nebola modernizovaná od roku 1997. Finančná komisia a následne mestská 

rada túto žiadosť prerokovali a odporúčajú ju MZ schváliť. 

Ing. Žideková sa spýtala, aké práce budú prevedené za 45.tis. €. Primátor odpovedal, že budú 

vymenené kotly vrátane základných rozvodov. V auguste sa mesto vráti k dofinancovaniu 

tejto výmeny, dnes však mesto vie, že sa to bude určite realizovať. 

Ing. Žideková sa spýtala, či sa táto rekonštrukcia musí urobiť v tomto roku. Primátor 

odpovedal, že je to nutné, ak by sa to týkalo materskej školy alebo základnej školy, tie sa 

môžu zatvoriť na určitý čas. Ale DV sa jednoducho zatvoriť nedá. 

Ing. Žideková sa spýtala, či sú v DV kotly z Dánska. Primátor odpovedal, že podľa jeho 

informácií sú tam kotly ešte z pôvodnej materskej školy, Robila sa len rekonštrukcia 

rozvodov po celej budove. Na to Ing. Žideková uviedla, že sa na toto spýta. Primátor 

odpovedal, že spýtať sa môže a ak sa bude pýtať p. Janky Jasenovcovej, tak nech sa jej spýta 

aj to, či nie je ochotná vrátiť mestu pozemok pod garážou. Veľmi by to mestu pomohlo. 

Na to Ing. Žideková uviedla, že treba komunikovať s vlastníkom pozemku. Primátor 

odpovedal, že mesto sa o to snažilo, ale občianske združenie, ktorého členom je aj Mgr. 

Jonek, odmieta s mestom komunikovať. Dodal, že bude Ing. Židekovej vďačný, ak sa p. 

Jasenovcovej spýta na daný pozemok. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

účel použitia finančných darov maximálne do výšky 19 000,- € na modernizáciu plynovej 

kotolne v Domove vďaky. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín, MVDr. Polačková, 

Mgr. Hanus 

  

 

12. Predaj a prenájom nehnuteľností 

a) Žiadosť JUDr. Majerčiakovej a p. Filu 

Žiadosť JUDr. Majerčiakovej a p. Filu predniesol primátor, informácie doplnila Bc. 

Tomčíková. JUDr. Majerčiaková a p. Filo požiadali Mesto Rajec o uzatvorenie novej 

nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenechanie pozemkov parcely KNC č. 73 

o výmere 130 m2, KNC parcely č. 75 o výmere 353 m2 a KNC parcely č. 93 o výmere 132 

m2 do nájmu na obdobie 5 rokov. Komisia výstavby a ŽP a následne mestská rada túto 

žiadosť prerokovali a odporúčajú ju MZ schváliť. 

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

I. schvaľuje 

uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti medzi prenajímateľmi Júliusom Filom, bytom  

Kolónia Hviezda 5509/98 Martin – Priekopa vo veľkosti podielu ½,  JUDr. Alenou 

Majerčiakovou, bytom Rajec, Smreková 190/6 vo veľkosti podielu ½  a nájomcom Mestom 

Rajec. Predmetom zmluvy o nájme je  prenájom pozemkov:   

- KNC parcela číslo 73 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m2,  

- KNC parcela č. 75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 353 m2,  

- KNC parcela č. 93 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2 v k.ú. Rajec 

evidované na LV č. 553 o celovej výmere 606 m2, za cenu nájmu 1500 €/rok, za 

účelom prevádzkovania odstavnej plochy  pre motorové vozidla na ul. M.R. 

Štefánika s tým, že sa nájomcovi umožňuje osadenie parkovacieho automatu a 

ohradenie plochy. 

II. poveruje 

primátora Mesta Rajec podpísaním Zmluvy o nájme nehnuteľnosti. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín, MVDr. Polačková, 

Mgr. Hanus 

  

 

b) Žiadosť p. Matúša Uríka 

Žiadosť p. Matúša Uríka predniesla poslancom Bc. Tomčíková. P. Matúš Urík požiadal 

mesto o odkúpenie pozemkov – KNC parcela č. 276/5 o výmere 433 m2, KNC parcela č. 

1316/18 o výmere 641 m2 a parcela č. 1316/19 o výmere 22 m2. Komisia výstavby a ŽP 

a následne mestská rada túto žiadosť prerokovali a odporučili parcely č. 276/5 o výmere 408 

m2, parcelu č. 1316/18 o výmere 575 m2 a parcelu 1316/19 o výmere 21 m2 odpredať za 

cenu 20,- €/m2 a na parcelu č. 276/6 o výmere 356 m2 vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž. 

 

Počas rokovania o 19.08 h prišiel JUDr. 

Gelatka – počet poslancov 11. 

 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrhy na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. žiadosť Matúša Uríka, bytom Zátočná 467/16, 013 13 Rajecké Teplice doručenú dňa 

22.03.2018 pod č. 1010/2018  vo veci odkúpenia pozemkov KNC p.č. 1316/18, KNC p.č. 

1316/19 nachádzajúce sa v k.ú. Rajec a KNC p.č. 276/5 nachádzajúcej sa v k.ú. Kľače 

v zmysle predložených geometrických plánov.  

2. stanovisko finančnej komisie zo dňa 10.5.2018, ktorá odporúča odpredaj pozemkov KNC 

p.č. 1316/18, KNC p.č.1316/19 nachádzajúce sa v k.ú. Rajec a odpredaj KNC p.č. 276/5 

nachádzajúcej sa v k.ú Kľače, odporúča kúpnu cenu vo výške 20 €/m
2
.  
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3. stanovisko komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 14.5.2018, ktorá odporúča  

zachovať obslužný priestor medzi budúcou hranicou pozemku a hranicou koryta rieky 

v šírke 4m, odporúča odpredaj pozemkov KNC p.č. 1316/18, KNC p.č.1316/19  

nachádzajúce sa v k.ú. Rajec a odpredaj KNC p.č. 276/5 nachádzajúcej sa v k.ú Kľače
 

(prvý návrh), odporúča kúpnu cenu vo výške 20 €/m
2
. 

4. stanovisko mestskej rady zo dňa 17.5.2018, ktorá odporúča:  

a) odpredaj pozemkov KNC p.č.1316/18 o výmere 575 m², KNC p.č.1316/19 

o výmere 21 m² nachádzajúce sa v k.ú. Rajec a odpredaj KNC p.č. 276/5 

nachádzajúcej sa v k.ú Kľače o výmere 408 m
2 

(diel 1) za kúpnu cenu vo výške 20 

€/m
2
, 

b) odporúča odpredaj pozemku KNC p.č.276/6 – t.t.p. o výmere 356 m² (diel 2) 

formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. 

II. schvaľuje 

prevod pozemkov:   

a) KNC parcela č. 1316/18 – ostatné plochy o výmere 575 m², ktorá vznikla odčlenením 

od  pôvodnej KNC parcely č.  1316/2 - ostatné plochy o celkovej výmere 689 m² ,   

b) KNC parcela č. 1316/19 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 21 m², ktorá 

vznikla odčlenením  od pôvodnej KNC p.č. 1316/7 – ostatné plochy o celkovej 

 výmere 185 m²  obidve evidované na LV č. 1500 pre k.ú. Rajec vo vlastníctve Mesta 

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

plánu č. 49/2018 zo dňa 07.05.2018, vyhotoveného spoločnosťou BV PLAN, spol. 

s.r.o.  

c) KNC parcela č. 276/5 – druh pozemku trvalý trávnatý porast  o výmere 408 m
2
, ktorá 

vznikla odčlenením od pôvodnej KNE  parcely číslo 3737 – ostatné plochy o celkovej 

výmere 1138 m
2 

, evidovaná na LV č. 531 pre k.ú. Kľače na základe geometrického 

plánu č.50/2018 zo dňa 07.05.2018 vyhotoveného spoločnosťou BV PLAN, spol. 

s.r.o. 

do vlastníctva žiadateľa Matúš Urík, nar, 14.10.1989 bytom Zátočná 467/16, 013 13 

Rajecké Teplice v celosti za cenu 20 € /m
2
,  čo predstavuje za celkovú odpredávanú 

výmeru 1004 m
2
  celkovú kúpnu cenu  20 080 € eur s uplatnením  § 9a, ods. 8 pís. e/ 

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

osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že pozemky v súčasnosti tvoria zeleň pri rieke 

Rajčanka a  mesto ich dlhodobo nevyužíva. Pozemky susedia s pozemkami, ktoré sú 

vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ je konateľom spoločnosti Urík, s.r.o., ktorá sa 

zaoberá stavebnou činnosťou, nakladaním s odpadmi, vnútroštátnou nákladnou 

cestnou dopravou a pod. Žiadateľ má záujem odkúpením pozemkov rozšíriť svoju 

podnikateľskú činnosť. Odčlenením pozemkov zostane zachovaná ochranná zeleň 

rieky Rajčanky. Zostane zachovaná obslužná komunikácia medzi korytom rieky a 

areálom spoločnosti žiadateľa. O pozemok doteraz nik iný neprejavil záujem. 

III. ukladá 

kupujúcemu  zaplatiť celkovú kúpnu cenu  vo výške 20 080 €  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 

10 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 07.05.2018  do konania mestského zastupiteľstva vrátane tohto dňa. 

V. schvaľuje, 

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

zaplatil kupujúci podľa vyúčtovania predloženého najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy.   
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín, MVDr. Polačková, 

Mgr. Hanus 

 JUDr. Gelatka 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. rozhodlo 

v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 7a), ods. 2, písm. c) o nadbytočnosti 

nehnuteľnej veci, a to pozemku KNC parcela č. 276/6, druh pozemku trvalý trávnatý porast 

o výmere 356 m2 nachádzajúci sa v k.ú. Kľače, ktorý vznikol odčlenením od pôvodnej KNE 

p.č. 3737 vo vlastníctve Mesta Rajec, evidovanej na LV č. 531 pre k.ú. Kľače na základe 

geometrického plánu č. 50/2018 zo dňa 07.05.2018 vyhotoveného spoločnosťou BV PLAN, 

s.r.o. 

II. schvaľuje 

zámer odpredať pozemok KNC p.č. 276/6 – trvalý trávnatý porast o výmere 356 m2 

nachádzajúci sa v k.ú. Kľače formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 

2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení 

III. ukladá 

MsÚ Rajec pripraviť Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemku KNC p.č. 

276/6 – trvalý trávnatý porast o výmere 356 m2 na najbližšie zasadnutie mestského 

zastupiteľstva. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín, MVDr. Polačková, 

Mgr. Hanus, JUDr. Gelatka 

  

 

13. Zásady odmeňovania poslancov MZ, členov MR, členov komisií pri MZ, členov – 

neposlancov komisií pri MZ a zapisovateľov komisií pri MZ 

Návrh zásad odmeňovania predniesla poslancom p. Uríková 

Dňom 1.4.2018 nadobudol účinnosť Zákon č. 70/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Táto novela zákona má, okrem iného, dopad aj na 

odmeňovanie poslancov MZ tým, že je stanovená maximálna výška odmeny, ktorá môže byť 

poslancom vyplatená. Z toho dôvodu boli vypracované nové zásady odmeňovania, v ktorých 

je taktiež riešená výška odmeny pre členov komisií – neposlancov a zapisovateľky komisií. 

Finančná komisia a následne mestská rada návrh nových zásad odmeňovania prerokovali 

a odporúčajú ich MZ schváliť. 

Ing. Žideková sa spýtala, či boli doteraz vyplácaní zapisovatelia komisií alebo si čerpali 

náhradné voľno. P. Uríková vysvetlila, že za každú činnosť v komisii bola zapisovateľkám 

vyplatená odmena. 

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

 

 



15 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov MZ v Rajci, členov MR, členov komisií pri MZ, členov – 

neposlancov komisií pri MZ a zapisovateľov komisií pri MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín, MVDr. Polačková, 

Mgr. Hanus, JUDr. Gelatka 

  

 

14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2018 

Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Sekáčová predniesla poslancom návrh Plánu kontrolnej 

činnosti hl. kontrolórky na 2.polrok 2018. Mestská rada tento návrh plánu prerokovala 

a odporúča ho MZ schváliť. 

Ing. Žideková požiadala o doplnenie plánu, a to kontrolu postupu verejného obstarávania na 

inžinierske siete – bytový do 33 b.j. 

Hl. kontrolórka uviedla, že táto kontrola nespadá do právomoci hlavného kontrolóra mesta. 

Ing. Žideková ďalej požiadala o kontorlu dodržiavania Zásad hospodárenia s finančnými 

prostriedkami – dodatok č. 1 k zmluve 2017/143 – rozdelenie rozpočtu stavby na ŠH. Bol tam 

uzavretý dodatok na sumu 1400,- € za vypracovanie dodatku k rozpočtu. Uviedla, že si 

vytiahla cenník služieb, ako sa pohybujú ceny rozpočtov a keďže sa ani nejedná 

o rekonštrukciu, len rozdelenie existujúceho rozpočtu myslí si, že táto suma je veľmi 

premrštená. Hl. kontrolórka odpovedala, že nie je možné túto kontrolu zakomponovať do 

navrhnutého plánu kontrol, pretože lehota na pripomienkovanie uplynula. Zároveň však 

požiadala Ing. Židekovú, aby jej svoju požiadavku adresovala písomne, aby sa mohla 

vyjadriť, či je vôbec takáto kontrola v kompetencii hl. kontrolóra. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2018. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

MVDr. Polačková, Mgr. Hanus, 

JUDr. Gelatka 

 Ing. Žideková 
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15. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým 

opatrením č. 17/2018 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu 

a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 

17/2018 

Návrh zmeny rozpočtu predniesla poslancom p. Záborská. Finančná komisia a následne 

mestská rada návrh zmeny rozpočtu prerokovali a odporúčajú ho schváliť. 

Ing. Žideková sa spýtala, aká rekonštrukcia budovy sa bude robiť na ihrisku v Rajci. Primátor 

odpovedal, že rekonštrukcia celého interiéru, budú sa znižovať stropy, zatepľovať, zrealizuje 

sa samostatné vykurovanie, rozvodná skriňa el.energie a všetky steny a všetky podlahy. 

Ing. Žideková sa spýtala, či bol na túto rekonštrukciu robený projekt. Primátor odpovedal, že 

projekt bol vypracovaný, Slovenský futbalový zväz dal mestu 22.tis. €, celkový rozpočet bude 

50.tis. €. Ostatné financie poskytne mesto. 

Ing. Žideková si myslí, že rekonštrukcia kúrenia v DV je dôležitejšia ako rekonštrukcia 

budovy na ihrisku. 

Primátor skonštatoval, že toto je názor Ing. Židekovej. Mesto tiež môže povedať, že nechce 

financie zo SFZ, spýtal sa Ing. Židekovej, či jej názor je taký, aby mesto do tohto projektu 

nešlo. Ing. Žideková odpovedala, že toto nepovedala.  

Mgr. Šupka povedal, že mesto by malo tieto financie využiť, pretože budova na ihrisku je vo 

veľmi zlom stave a bolo by dobré ju zrekonštruovať. 

Ing. Pekara upozornil na to, že si treba uvedomiť jednu vec – jedná sa o multifunkčný areál, 

obnovila sa činnosť tenisového klubu a pod. Pokiaľ chce mesto podporiť a oživiť športy 

v Rajci, tak treba na to vytvoriť podmienky – štandardné podmienky a nie toto, čo tu teraz je. 

Niekto dáva 22.tis. € mestu a mesto ich nebude chcieť? 

P. Koledová Žideková uviedla, že na ihrisko chodia ľudia aj z iných športových klubov 

a všetci vidia, ako to tam vyzerá. 

P. Špánik zdôraznil, že mesto rekonštrukciu kúrenia v DV bude musieť urobiť a aj ju urobí. 

Preto sa to odložilo na august, aby sa videl pohyb finančných prostriedkov. Nikto nehovorí, že 

keď dá mesto peniaze do futbalu, tak skončilo s rekonštrukciou v DV. Toto nie je pravda. 

Primátor poukázal na to, že obidve stavby sú v rozpočte, netreba sa nechať unášať emóciami, 

že DV nie je mestu také prednostné ako zariadenie futbalového ihriska. Všetok majetok mesta 

je dôležitý a tak je k nemu aj pristupované. 

Ing. Žideková sa spýtala, či po rekonštrukcii budovy bude táto stále otvorená. Primátor 

odpovedal, že budova otvorená nebude, za určitých podmienok majú kľúče športové kluby. 

Budova a celé ihrisko neslúži len futbalovému klubu, využívajú ho aj iné kluby. 

Z tenisového klubu bola požiadavka zabezpečiť počas súťaže sociálne zariadenia, lebo to 

vyplýva z určitých predpisov súťaží. A na základe tohto bola vytvorená dohoda. Keď nemajú 

vodu v studni, tak futbalový klub im zabezpečuje vodu na zavlažovanie antuky. Mesto 

zbytočne o týchto veciach nehovorí, toto si riešia kluby medzi sebou. Akurát že je to brané 

stále ako futbalový areál. Mesto rekonštrukciu nejde robiť len futbalistom, ale všetkým 

ľuďom. 

Počas rokovania o 20.00 h odišla MVDr. 

Polačková – počet poslancov 10. 

 

 

Následne primátor odovzdal slovo hlavnej kontrolórke mesta, ktorá predniesla 

odborné stanovisko k navrhovanej zmene rozpočtu. 
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Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

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

rozpočtu mesta Rajec na rok 2018 – rozpočtové opatrenie č. 17/2018 

II. schvaľuje 

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

opatrením č. 17/2018. 

 

  Rozpočet Mesta Rajec na rok 2018 - rozpočtové opatrenie č.  17 / 2018 

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia Schválený Schválené Návrh Návrh 

  
Rozpočet  na 

rok 2018 v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie č.  

16/2018 

Zmena v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie č.         
17 / 2018   

Bežné príjmy spolu: 5 099 530 5 118 758 1 962 5 120 720 

Bežné výdavky spolu: 4 701 980 4 762 100 95 158 4 857 258 

Schodok/prebytok         

bežného rozpočtu: 397 550 356 658 -93 196 263 462 

Kapitálové príjmy spolu: 1 068 255 1 068 255 17 450 1 085 705 

Kapitálové výdavky spolu:  3 219 991 3 225 860 279 498 3 505 358 

Schodok/prebytok         

kapitálového rozpočtu: -2 151 736 -2 157 605 -262 048 -2 419 653 

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 6 167 785 6 187 013 19 412 6 206 425 

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 7 921 971 7 987 960 374 656 8 362 616 

Schodok/prebytok -1 754 186 -1 800 947 -355 244 -2 156 191 

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

Príjmy 2 022 919 2 069 680 355 703 2 425 383 

Výdavky 268 733 268 733 459 269 192 

Schodok/prebytok 1 754 186 1 800 947 355 244 2 156 191 

Výsledok hospodárenia 0 0 0 0 

     Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

Mgr. Hanus, JUDr. Gelatka 

 Ing. Žideková 

 

 

 

 

 

 



18 

 

16. Protesty prokurátora 

O doručených protestoch prokurátora informovala poslancov p. Uríková. 

a) Protest prokurátora proti VZN č. 15/2012, ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov. 

Mestská rada uvedený protest prerokovala a odporučila zobrať protest na vedomie, 

zrušiť predmetné VZN a vypracovať nové VZN. 

 

Počas rokovania o 20.05 h prišla MVDr. 

Polačková – počet poslancov 11. 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Protest prokurátora č. Pd 277/17/5511-4 proti VZN č. 15/2012, ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov. 

II. odporúča 

MsÚ vypracovať nové VZN. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

MVDr. Polačková, Mgr. Hanus, 

JUDr. Gelatka, Ing. Žideková 

  

 

b) Protest prokurátora proti VZN č. 7/2012 Prevádzkový poriadok evanjelického 

pohrebiska v Rajci 

Mestská rada uvedený protest prerokovala a odporučila zobrať protest na vedomie 

a zrušiť predmetné VZN. Prokuratúra nám odporúča Prevádzkový poriadok evanjelického 

pohrebiska v Rajci vypracovať ako smernicu a nie ako VZN. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Protest prokurátora č. Pd 30/18/5511-2 proti VZN č. 7/2012 Prevádzkový poriadok 

evanjelického pohrebiska. 

II. odporúča 

MsÚ vypracovať Smernicu – Prevádzkový poriadok evanjelického pohrebiska v Rajci. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

MVDr. Polačková, Mgr. Hanus, 

JUDr. Gelatka, Ing. Žideková 
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c) Protest prokurátora proti VZN č. 6/2012 Prevádzkový poriadok mestského 

pohrebiska v Rajci 

Mestská rada uvedený protest prerokovala a odporučila zobrať protest na vedomie a zrušiť 

predmetné VZN. Prokuratúra nám odporúča Prevádzkový poriadok mestského pohrebiska 

v Rajci vypracovať ako smernicu a nie ako VZN. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Protest prokurátora č. Pd 278/17/5511-7 proti VZN č. 6/2012 Prevádzkový poriadok 

mestského pohrebiska. 

II. odporúča 

MsÚ vypracovať Smernicu – Prevádzkový poriadok mestského pohrebiska v Rajci. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

MVDr. Polačková, Mgr. Hanus, 

JUDr. Gelatka, Ing. Žideková 

  

 

d) Protest prokurátora proti VZN č. 4/2006 Štatút mestskej polície  

Mestská rada uvedený protest prerokovala a odporučila zobrať protest na vedomie a zrušiť 

predmetné VZN, nakoľko bolo duplicitné so Zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. 

 

Počas rokovania o 20.13 h odišiel p. 

Matejka – počet poslancov 10. 

 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Protest prokurátora č. Pd 279/17/5511-6 proti VZN č. 4/2006 Štatút mestskej polície. 

II. ruší 

VZN č. 4/2006 Štatút mestskej polície. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Mucha, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Augustín, MVDr. 

Polačková, Mgr. Hanus, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková 
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17. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 

01. marca 2018 do 24. mája 2018 

Na zasadnutí MZ predniesla hlavná kontrolórka mesta Správu o výsledku kontrol 

uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 01. marca 2018 do 24.  mája 2018. 

Primátor sa vyjadril na margo kontroly petície – je až amorálne, aby zbor Ladislav a ich 

rodinní príslušníci dávali petíciu za odvolanie riaditeľa ZUŠ. Niekedy sa človeku až rozum 

pozastavuje, čoho sú ľudia schopní. 

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 01. 

marca 2018 do 24. mája 2018. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Mucha, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Mgr. Augustín, MVDr. 

Polačková, Mgr. Hanus, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková 

  

 

18. Interpelácie 

P. Špánik sa spýtal na kosenie cintorína. 

Primátor odpovedal, že od budúceho týždňa sa začne kosiť cintorín. Momentálne sa druhýkrát 

pokosilo námestie, sídliská, teraz sa bude kosiť cintorín a následne sa pôjde na ďalšie časti 

a odľahlé časti mesta. 

 

P. Špánik sa spýtal vzhľadom k tomu, že sa v minulosti poslanci dohodli, že 

každoročne sa dajú určité financie na opravu cesty do Porubskej v spolupráci s CS PS, či sa 

tieto financie dajú na opravu cesty aj tento rok. 

Primátor odpovedal, že všetko je pripravené, momentálne prebiehajú rokovania s CS PS – 

prebieha tam už výberové konanie. Robia sa formálne kroky, ktoré je potrebné spraviť, aby 

mohla byť podpísaná zmluva. Popri tom sa bude robiť aj cesta vo Vojtovej – posledné štyri 

domy. 

 

MVDr. Polačková sa spýtala na projekt ohľadom kompostérov. 

Primátor odpovedal, že mestu bol projekt schválený, bolo zaslané rozhodnutie. Teraz si tá 

implementačná agentúra kontroluje všetky veci, mesto spolupracuje so svojim spracovateľom 

žiadosti a následne sa všetko posiela na ministerstvo. Keď je to vysúťažené, je predpoklad, že 

mestu nebude verejné obstarávanie zrušené. Keď to všetko bude hotové, bude mesto občanov 

informovať, zaškoľovať a pod. Toto má na starosti Ing. Dubec a odd. výstavby. 

 

Mgr. Augustín sa spýtal, ako to bude tohto roku s letnými tábormi.  

Primátor odpovedal, že dnešným schválením rozpočtu predpokladá, že sa obe školy spoja 

a niečo pripravia. Mgr. Hanus bol na mestskej rade informovaný, že je to v rozpočte, vraj už 

komunikuje so zástupcom riaditeľa na KSŠ. Pretože bola minulý rok pozitívna odozva, mesto 

chce v tomto pokračovať. 
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P. Koledová Žideková sa spýtala, či mesto neuvažuje s výstavbou urnovej steny na 

cintoríne. 

Primátor odpovedal, že mesto má urnový háj, zatiaľ nebola požiadavka na stenu. Ak bude 

požiadavka, bude sa tým zaoberať. 

 

Ing. Žideková sa spýtala, ako postupuje kazeta v Šuji. 

Primátor odpovedal, že bolo spravené meranie morfológie existujúceho stavu skládky, na jeho 

základe posunuli mestu objem na 20 mesiacov. Toho času mesto pripravuje novú projektovú 

dokumentáciu, keďže malo zámer rozšírenia terajšej kazety a pripojenie ďalšieho územia pre 

vybudovanie novej.  

 

Ing. Žideková sa spýtala, kedy sa budú opravovať výtlky na cestách. 

Primátor odpovedal, že cesty, ktoré mesto nemá právo opravovať, oddelenie výstavby 

zdokumentuje a túto dokumentáciu zasiela správcovi cesty. Cesty mesta budú v priebehu 

dvoch týždňoch opravované. Ing. Žideková upozornila aj na hlavnú cestu (ul. Partizánska). 

Primátor odpovedal, že táto cesta je v správe Slovenskej správy ciest, takže mesto ju 

opravovať nemôže, ale urguje to prostredníctvom Slovenskej správy ciest. 

 

Ing. Žideková uviedla, že veľa občanov sa na ňu obracia s požiadavkou orezania 

stromov – suchých konárov, ale taktiež stromy pri Turbíne, sú tam vysoké svrčiny. Navrhla, 

aby mesto vypracovalo dokument starostlivosti o dreviny, pretože niektoré stromy sú už také 

vysoké, že môžu spadnúť. 

Primátor odpovedal, že je možné takýto plán urobiť, ale muselo by dôjsť k zameraniu 

a pasportu všetkých stromov – čo je robota na pol roka v rámci Rajca a nevie sa, koľko 

financií by to stálo. Situácia je taká – dnes mesto podľa informácií od občanov a podľa 

odborného pracovníka na oddelení výstavby robí akútne práce. Údržbu suchých konárov 

mesto nerobí, robia sa len ozdravovacie rezy. Orezávať by sa malo len v apríli. Pred piatimi 

rokmi mali iný názor, teraz to odborníci zmenil, môže sa rezať len do konca marca a v apríli 

sa môže robiť rez. Na margo toho, že ľudia Ing. Židekovú zastavujú – navrhol jej, aby im 

povedala, že všetky požiadavky treba adresovať písomne MsÚ. Na MsÚ prídu väčšinou 

požiadavky od občanov z bytových domov. Tam si žiadame vyjadrenie všetkých 

spoluvlastníkov nehnuteľnosti – sú prípady, kedy je polovica za zrezanie a druhá proti 

zrezaniu. Je to vždy chúlostivá záležitosť a nie vždy aj to, čo mesto vysadilo a je to na 

verejných priestranstvách – za ten strom, ktorý je v zlom stave, zodpovedá mesto. 

Ing. Žideková uviedla, že pokiaľ by sa navrhovaný dokument robil, môžu ho robiť aj 

pracovníci mesta. 

Primátor zdôraznil, že pokiaľ má mať dokument výpovednú hodnotu, musí ho vypracovať 

človek, ktorý má na to vzdelanie a osvedčenie. Následne primátor pripomenul zrezanie líp pri 

kostole. Mesto zavolalo odborníka, znalca, ktorý dal znalecký posudok a on niesol 

zodpovednosť za posúdenie stavu drevín. Ani pred súdom neobstojí vyjadrenie primátora ani 

vedúcej ŽP ani nikoho z neziskovej organizácie ani dobrovoľníka bez osvedčenia. Kto viac 

kričí a dokáže ľudí ovplyvniť, tak sa pasuje za odborníka. Ale odborník je pred súdom aj pred 

poisťovňou len ten, kto má patričné osvedčenie. Odborný pasport musí spraviť odborník. 

Mesto môže byť len nápomocné. 

Ing. Pekara uviedol, že tieto posudky nie sú lacné, musí to byť posúdené človekom so 

vzdelaním. Čo sa týka zrezaných líp pri kostole – všetky tieto posudky boli a p. dekan musel 

napriek tomu chodiť na políciu, pretože bolo na neho podané trestné oznámenie. Keď prídu 

ľudia s požiadavkou na odstránenie, vychádza sa im v ústrety. 
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Ing. Žideková sa spýtala, kto dal posudok na orezanie líp na námestí, pretože sú veľmi 

zrezané a podľa nej sa jedná o barbarstvo. 

Primátor odpovedal, že na toto orezanie bol daný podnet pred 6 rokmi na inšpekciu životného 

prostredia. Inšpekcia ŽP skontrolovala celú dokumentáciu MsÚ aj ako sa to zrealizovalo. 

Následne inšpekcia skonštatovala, že sa všetko zrealizovalo v zmysle pokynov odborníka. 

A dnes to mesto robí presne tak, mu to bolo prikázané. 

Ing. Pekara uviedol, že čím menšia koruna stromu, tak tým je menší odpor a v prípade 

nárazových vetrov nie je také riziko padnutia stromu. 

Primátor dodal, že niektorým ľuďom sa zas nepáči orez v dĺžke 3-4 m. Ale zase je to robené 

v zmysle štandardov, ktoré hovoria odborníci. Aj na to malo mesto podnet. 

Ing. Žideková sa spýtala na názor ostatných poslancov, či sa má pripravovať navrhovaný 

dokument. 

Primátor navrhol, aby sa týmto zaoberala komisia výstavby a ŽP. 

Ing. Pekara poukázal na fakt, že pokiaľ dá mesto posúdiť stromy na námestí odborníkovi, ten 

posúdi aktuálny stav, nebude to lacné a dôjde k situácii, že zdravotný stav stromu sa za rok 

drasticky zmení. On napr. potvrdí, že lipy sú v poriadku, ale za rok tie lipy môže vietor 

vyvrátiť. Čo dnes platí, to sa môže drasticky zmeniť.  

Primátor požiadal, aby sa komisia výstavby a ŽP venovala aj parkovaniu – navrhol, aby si 

zvolali v spolupráci s oddelením výstavby, obyvateľov ulíc 1. mája a Obrancov mieru, či je 

ochota z pozície ľudí riešiť tieto ulice jednosmernou prevádzkou či už na celý rok alebo na 

zimné obdobie – skúsiť rozdiskutovať jednosmerné státie a jednosmernú cestu. Aj teraz pri 

údržbe mesta sa zametací voz nedostane ku obrubníkom, pretože sú tam nastavané autá. 

Čo sa týka toho pasportu stromov, môže sa zadať úloha oddeleniu výstavby, aby sa preverili 

ceny pasportov a dĺžka jeho spracovania. 

P. Špánik sa spýtal, či má toto zmysel. 

Primátor odpovedal, že odborník možno povie, že to nemá zmysel, ale kým ho mesto 

neosloví, tak to nebude vedieť. Mesto požiada odborníka o vyjadrenie a keď bude mať 

podklady, tak bude o tom informovať mestské zastupiteľstvo. 

 

MVDr. Polačková sa spýtala na petíciu za obnovenie rýchlej lekárskej služby. 

Primátor odpovedal, že petícia bola zosumarizovaná, mal sa k nej pripojiť aj p. Groma, ktorý 

podobnú petíciu taktiež organizoval. Bolo to predrokované na VÚC, zobrala to pod záštitu 

županka, ktorá by mala iniciovať pozvanie ministerky. Včera a dnes bolo zasadnutie ZMOS-u 

– za rajecký región delegát vystúpil a domáhal sa riešenia tejto situácie. Keďže vyplýva 

z kompetencie VÚC zabezpečovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti, tak sa to všetko rieši 

cez VÚC. Ministerstvo si zobralo 3 mesiace monitoring a pridali k tomu ďalšie tri mesiace – 

do konca júna budú vyhodnocovať. 

 

Mgr. Šupka sa spýtal, kedy bude vydaná publikácia o meste Rajec. 

Primátor odpovedal, že to nebude len publikácia, ale niečo viac, financie na autorské práva sú 

zahrnuté v rozpočte. Robí sa všetko pre to, aby to bolo do konca volebného obdobia. 

 

Ing. Žideková navrhla, aby sa na webovú stránku mesta zverejnil dotazník ohľadom 

parkovania v meste, aby sa občania k tomuto vyjadrili. 

Prednosta MsÚ, Ing. Jasenovec, PhD. informoval poslancov o dopravnom pasporte. Zmenilo 

sa viacero technických noriem, aby značenie zodpovedalo legislatíve. Súvisí s tým aj 

parkovanie. Dokument bol dodaný nie tak dávno, z neho sa môže vychádzať. Mesto sa 

nebráni tomu, čo urobilo pred 3 rokmi na ul. Javorovej, rovnako takýmto spôsobom sa môže 

aj pokračovať.  
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Primátor navrhol urobiť prvý krok – zvolanie obyvateľov ulíc 1. mája a Obrancov mieru, 

následne ďalší krok - zvolanie domovníkov. Uvidí sa, aká bude odozva po stretnutí 

obyvateľov uvedených ulíc. 

 

JUDr. Gelatka sa spýtal, či sa neuvažuje s posunom prechodu pre chodcov na ul. 

Kostolnej smerom na Bystrickú ďalej od križovatky. 

Primátor odpovedal, že prechod môže byť len tam, kde to odporučil dopravný inžinier. Je to 

cesta prvej triedy, môže to vyriešiť len SSC a dopravný inšpektorát. 

 

Ing. Žideková uviedla, že má dotazy od občanov ohľadom prideľovania bytov. Pýtajú 

sa jej, prečo byt dostanú títo a nie iní. Pozrela som si aj na stránkach iných miest – majú 

zverejnené poradovníky, mesto má vypracovaný zoznam žiadateľov o byt a naposledy jej 

bolo povedané, že sa to nemôže zverejňovať, nakoľko je platný zákon o ochrane osobných 

údajov. Pozrela si aj stránku DV a tam je zverejnený zoznam žiadateľov – je tam uvedené 

meno, priezvisko a číslo žiadosti. Myslí si, že by to mesto tiež mohlo zverejniť, aby ľudia 

vedeli, či boli odsúvaní alebo nie. 

P. Špánik uviedol, že byty sa prideľujú nie podľa toho, kto tu má ako dlho žiadosť, ale podľa 

toho, kto ten byt potrebuje. Preto komisia vyberá toho, kto to najviac potrebuje, aby to bolo 

správne. 

Primátor informoval, že každý jeden občan, ktorý má podanú žiadosť pridelenie bytu, bol 

vyzvaný, aby svoju žiadosť aktualizoval, resp. doplnil. Naposledy sa vyzývali len obyvatelia 

z Rajca. Jedinú výnimku tvorila nová p. zubárka, pretože mesto ju potrebovalo zastabilizovať, 

aby zostala v Rajci. Dodal, že zoznam nie je nič tajné, ale zverejniť sa nemôže. 

Bc. Tomčíková doplnila primátora a uviedla, že všetkým žiadateľom sa odpovedá, že žiadosť 

je zaevidovaná. Keď sa byty prideľujú, musia doložiť príjem, aktualizovať dotazníky. 

Akonáhle nedostanú požadované doklady, sú vyradení zo zoznamu, ktorý sa tam dáva. 

Primátor dodal, že čo sa bude dať k bytovej politike zverejniť, to tam bude zverejnené. 

 

JUDr. Gelatka upozornil na povinnosť odpratávania snehu v dôsledku novely zákona, 

nakoľko doteraz to boli povinní robiť vlastníci priľahlých nehnuteľností, ale už to bude 

povinnosť mesta. Požiadal, aby sa na toto nezabudlo pri Pláne zimnej údržby. 

Primátor odpovedal, že mesto každý rok robí Plán zimnej údržby. Aj v doterajšom pláne bolo 

zadefinované, čo sú povinní domovníci, resp. vlastníci priľahlých nehnuteľností – 

odpratávanie snehu. Aj legislatívna zmena sa zakomponuje do Plánu zimnej údržby. 

 

19. Diskusia 

Mgr. Augustín poďakoval p. Tordovej, ved.odd. kultúry za projekt cezhraničná 

spolupráca. Taktiež poďakoval MsP, nakoľko v rámci prípravy na branné cvičenie jedno zo 

stanovíšť patrilo MsP. 

 

Ing. Žideková uviedla, že sociálno-zdravotná komisia pripravila návrh VZN 

o poskytovaní jednorazovej dávky pre občanov v hmotnej núdzi. Pripravené to bolo z toho 

dôvodu, lebo neboli čerpané z rozpočtu finančné prostriedky pre takýchto občanov. 

Mgr. Hanus uviedol, že je potrebné urobiť prieskum medzi občanmi, koľkí by spadali do 

tohto VZN, resp. koľkí by potrebovali jednorazovú finančnú výpomoc a taktiež aký to bude 

mať dopad na rozpočet. 

Ing. Žideková sa spýtala, kto má urobiť ten prieskum. 

Primátor odpovedal, že prieskum by mala vykonať komisia sociálno-zdravotná v spolupráci 

so správnym oddelením a sociálnym pracovníkom. 
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20. Rôzne 

a) Výberové konanie – ZUŠ 

P. Uríková informovala poslancov, že vzhľadom k tomu, že dvakrát po sebe rada školy 

ZUŠ nenavrhla primátorovi vymenovať kandidáta na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ, je 

potrebné pripraviť nové výberové konanie, ale už v zmysle Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone 

práce vo verejnom záujme. Je potrebné vymenovať novú komisiu, ktorá sa bude zaoberať 

výberovým konaním na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ. Jedného člena určil zástupca 

zamestnancov, a to p. PaedDr. Beátu Vörösovú. 

Ing. Žideková sa spýtala členov z rady školy ZUŠ, aký bol dôvod, že nebol vybratý uchádzač, 

resp. aké boli jeho nedostatky. 

P. Uríková uviedla, že členovia rady školy ZUŠ sú viazaní mlčanlivosťou, hlasovanie bolo 

tajné. Každý jeden z členov rady školy si za svojím hlasovaním stojí a odmietla hovoriť 

o nedostatkoch alebo dôvodoch svojho rozhodnutia. 

P. Tordová dodala, že predsa členovia rady školy ani nevedia, kto ako hlasoval, pretože to 

bolo tajné. 

Ing. Žideková navrhla, aby sa komisia vybrala losovaním. Mgr. Augustín sa spýtal, či sa 

výberového konania nemôžu zúčastniť všetci poslanci. Ing. Žideková dodala, že zákon hovorí 

o najmenej troch členoch. 

 

Počas rokovania o 21.45 odišiel 

Ing. Mucha – počet poslancov 9. 

 

Primátor uviedol, že mestská rada navrhla, aby to boli členovia mestskej rady, p. Vörösová 

a predseda rady školy ZUŠ p. Jankech. 

Ing. Žideková uviedla, že neobsadenie funkcie riaditeľa sa ťahá už dlho, prípad sa preberal aj 

v novinách, preto navrhla, aby komisiu tvorili poslanci MZ, p. Vörösová a p. Jankech aby si 

mohli urobiť svoj názor a vypočuť si kandidátov. Podľa nej by to bolo transparentné.  

Primátor uviedol, že on predložil návrh z mestskej rady, ak bude predložený protinávrh, bude 

sa o ňom hlasovať. 

Následne primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Komisiu pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ v zložení: Ing. Gustáv 

Mucha, Mgr. Michal Šupka, Mgr. Peter Hanus, Ing. Peter Pekara, p. Gabriel Špánik, PaedDr. 

Beáta Vörösová, p. Jaroslav Jankech. 

 

Ing. Žideková predniesla protinávrh: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Komisiu pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ v zložení poslanci MZ, 

PaedDr. Beáta Vörösová, p. Jaroslav Jankech. 
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Primátor dal najskôr hlasovať o protinávrhu Ing. Židekovej. 

 

Tento protinávrh nebol prijatý počtom hlasov: 

za: 4 proti: 5 zdržal sa: 0 

Mgr. Augustín, MVDr. Polačková,  

JUDr. Gelatka, Ing. Žideková 

Mgr. Hanus, p. Koledová 

Žideková, Mgr. Šupka, 

Ing. Pekara, p. Špánik 

 

 

Následne dal primátor hlasovať o pôvodnom návrhu: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Komisiu pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ v zložení: Ing. Gustáv 

Mucha, Mgr. Michal Šupka, Mgr. Peter Hanus, Ing. Peter Pekara, p. Gabriel Špánik, PaedDr. 

Beáta Vörösová, p. Jaroslav Jankech. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 5 proti: 4 zdržal sa: 0 

Mgr. Šupka, p. Koledová Žideková, 

Ing. Pekara, p. Špánik, Mgr. Hanus,  

JUDr. Gelatka, Mgr. 

Augustín, Ing. Žideková, 

MVDr. Polačková 

 

 

 

Týmto bodom programu bolo ukončené rokovanie mestského zastupiteľstva. Primátor 

poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie o 21.55 h ukončil. 
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