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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 08.12.2011 

 
Prítomní: 9 
Neprítomní: 4 
 
 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 
  Mgr. Michal Šupka 
   
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným programom: 
1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Prenájom, kúpa a odpredaj nehnuteľností 
3. Žiadosť o zvýšenie pracovného úväzku v Domove vďaky  
4. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 

42/2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011 – RO č. 42/2011 

5. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky rozpočtovým opatrením 
č. 44/2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu Domova vďaky RO č. 44/2011 

6. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS rozpočtovým opatrením č. 
43/2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolóra mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu MsKS RO č. 43/2011 

7. Prerokovanie návrhov VZN 
8. Dodatok k Smernici Mesta Rajec, ktorá upravuje prechodné parkovanie motorových 

vozidiel na vyhradených verejných priestranstvách 
9. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Rajec na roky 2012, 2013 a 2014 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu Mesta Rajec na 
roky 2012 - 2014 

10. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky Rajec na rok 2012 
Návrh viacročného rozpočtu Domova vďaky Rajec na roky 2012, 2013 a 2014 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu Domova vďaky 
Rajec na roky 2012 - 2014 

11. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu MsKS na rok 2012 
Návrh viacročného rozpočtu MsKS na roky 2012, 2013 a 2014 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu MsKS na roky 
2012 – 2014 

12. Návrh „Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Rajec na 1.polrok 2012.“ 
13. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta za mesiac november 

2011 
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14. Interpelácie 
15. Diskusia 
16. Rôzne 

a) Prečíslovanie garáží a chatiek 
b) Organizačno-technické zabezpečenie volieb do NR SR 
b) Vstup mesta do oblastnej organizácie cestovného ruchu 
c) Odmena riaditeľke MsKS za II.polrok 2011 
d) Odmena hl. kontrolórke mesta za II.polrok 2011 
 

Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov: 
za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško 

  

 
        Počas rokovania o 16.05 prišiel 
        Mgr. Augustín a Ing. Mucha – počet 
        poslancov 11. 
 
Schválené uznesenia 
133/2011 – kontrola plnenia uznesení 
134/2011 – Pk – očná optika 
135/2011 – dodatok k nájomnej zmluve – p. Vysoký 
136/2011 – odpredaj pozemku – p. Capko 
137/2011 – informácia o dražbe 
138/2011 – prenájom Radnice – p. Šamalík 
139/2011 – DV – žiadosť o zvýšenie úväzku 
140/2011 – návrh zmeny rozpočtu – RO 42/2011 
141/2011 – návrh zmeny rozpočtu – RO 44/2011 
142/2011 – návrh zmeny rozpočtu – RO 43/2011 
143/2011 – VZN č. 6/2011 - DzN 
144/2011 – VZN č. 7/2011 – daň za ubytovanie 
145/2011 – VZN č. 8/2011 – daň za psa 
146/2011 – VZN č. 9/2011 – daň za predajné automaty a NHP 
147/2011 – VZN č. 10/2011 – daň za užívanie ver.priestranstva 
148/2011 – VZN č. 11/2011 – poplatok za komun.odpad 
149/2011 – VZN č. 12/2011 – určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa 
        MŠ a šk.zariadení 
150/2011 – Dodatok č. 2 k VZN č. 13/2010 
151/2011 – Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2009  
152/2011 – Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2009 
153/2011 – hodnota stravy v DV 
154/2011 – Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007 
155/2011 – VZN č. 13/2011 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov 
156/2011 – prechodné parkovanie na ver.priestranstvách 
157/2011 – rozpočet Mesta Rajec na rok 2012 
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158/2011 – rozpočet DV na rok 2012 
159/2011 – rozpočet MsKS na rok 2012 
160/2011 – Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1.polrok 2012 
161/2011 – správa o výsledku uskutočnených kontrol za november 2011  
162/2011 – prečíslovanie garáží a stavieb 
163/2011 – organizačno-technické zabezpečenie volieb do NR SR 
164/2011 – vstup mesta do oblastnej organizácie cestovného ruchu 
165/2011 – odmena riaditeľke MsKS  
166/2011 – odmena hl. kontrolórke 
 
R o k o v a n i e  
 

1. Kontrola plnenia uznesení 
 Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla poslancom hlavná kontrolórka mesta. 
Prehľad o kontrole plnenia uznesení bol poslancom zaslaný písomne ako príloha interného 
materiálu. 
Primátor informoval o plnení uznesenia č. 90/2010 zo dňa 21.10.2010, ktoré sa týka odpredaja 
pozemku p. Čandovi. Do dnešného dňa nebola splatená celá kúpna cena. Splátka vo výške 
1.000 € by mala byť uhradená v decembri, do marca prisľúbil doplatiť zvyšok kúpnej ceny.  
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
1. Prehľad plnenia uznesení č. 123 - 132/2011, ktoré  boli  prijaté na zasadnutí MZ dňa  

27. októbra 2011. 
2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 27. októbra 2011. 

 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha 

  

  
1. Prenájom, kúpa a odpredaj nehnuteľností 

  a) Poliklinika Rajec – očná optika 
 Dňa  5.10.2011 bola doručená na MsÚ žiadosť p. Marty Majtanikovej, bytom Bajzova 
15 Žilina o prenájom nebytových priestorov v budove polikliniky č.s. 200 (stará časť budovy) 
z dôvodu otvorenia predajne očnej optiky  s poskytovaním doplnkových služieb  meranie zraku 
v čase od pondelka do piatku. Po konzultácii so správcom polikliniky p. Vladimírom Dubcom 
a po doplnení podanej žiadosti dňa 18.10.2011 jej bol predbežne doporučený nebytový priestor  
č. 16 na poschodí budovy o výmere 25 m2 . Ide o nebytový priestor po p. MUDr. Maťaťovej – 
zubná ambulancia. V súčasnosti je nebytový priestor voľný, nie je oň žiadny záujemca. 
Spomínaný zámer bol zverejnený v zmysle zákona 138/1991 Zb. Mestská rada prerokovala 
návrh s prenechaním nebytového priestoru č. 9 – 16 v budove Pk a odporúča ho MZ schváliť. 
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Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. súhlasí  
s prenechaním nebytového priestoru č. 9-16 nachádzajúceho sa  na poschodí  budovy 
polikliniky č.s. 200 na ul. Hollého  v Rajci o výmere 25 m2  do nájmu pre p. Martu 
Majtanikovú, bytom    Bajzova 15 Žilina za nasledovných podmienok: 

a/ účel :  zriadenia očnej optiky s poskytovaním doplnkových služieb merania zraku  
b/ cenu nájmu:  24,90 €/m2/rok bez služieb 
c/ doba nájmu: neurčitá 
d/ výpovedná doba: 3 mesiace 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods 9 pís. C/ zákona 138/1991 Z.z. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že nebytový priestor 
je 2 roky nevyužívaný, doteraz nebol oň prejavený záujem a zriadením očnej optiky 
dôjde ku rozšíreniu poskytovaných zdravotníckych služieb pre občanov mesta a okolia.  
II. konštatuje, 

že zámer prenechanie nebytových priestorov do nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 
a na webovej stránke mesta od 4.11.2011 do 8.12.2011. 
 III. odporúča 
 MsÚ pripraviť zmluvu o nájme do 60 dní. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha 

  

  
 
 b) Dodatok k nájomnej zmluve s p. Vysokým 
 Dňom 31.12.2011 končí platnosť zmluvy s p. Jozefom Vysokým, prevádzkovateľom 
pohrebísk. Mestská rada prerokovala Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní pohrebísk a 
odporúča ho MZ schváliť. 
V diskusii sa Ing. Mucha spýtal, či je v zmluve zakotvená výpovedná zmluva pri neplnení si 
povinností. 
Bc. Tomčíková odpovedala, že v zmluve sa nachádza možnosť výpovede zmluvy. 
Primátor doplnil, že v zmluve je uvedená výpovedná lehota 3 mesiace. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní pohrebísk zo dňa 31.3.2009. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha 

  

 
 c) Žiadosť o kúpu pozemku 
 P. Ivan Capko s manželkou požiadali o odpredaj časti pozemku o výmere 1 m2, ktorý 
sa nachádza pod ich garážou. Jedná sa o kúpu pozemku p.č. 1104/192 KNC o výmere 1 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Pozemok vznikol odčlenením z pôvodnej parcely 
č. 1140/1 KNC vo vlastníctve Mesta Rajec. 
Komisia výstavby a ŽP a následne mestská rada žiadosť prerokovali a odporučili ju MZ na 
schválenie. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 

1. odpredaj  pozemku parcela č. 1104/192 KNC o výmere 1 m2, druh pozemku zastavené 
plochy a nádvoria  podľa geometrického plánu č. 55/2011 zo dňa 03.11.2011,  
overeného SK Žilina dňa 16.11.2011 pod číslom 1888/2011, ktorý vznikol odčlením od 
pozemku parcela č. 1104/1 KNC zapísaného na LV č. 1500 v podiele 1/1 vlastníka 
Mesto Rajec za cenu 16,60 €/m2  pre  Capku Ivana, nar. ............... a manželku Janu rod. 
Baďurovú, nar. ..................... obaja bytom Rajec, Jabloňová  194/4 s  použitím zákona 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 pís. e) prípad 
hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že odpredávaný pozemok je súčasťou 
a tvorí jeden celok s pozemkom parcela č. 1104/94 KNC,  na ktorej je postavená stavba 
garáže na ul. Športovej. Oznámenie o zámere prevodu spôsobom hodným osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta od 23.11.2011 
do 8.12.2011. 

2. Kupujúci  je povinný zaplatiť všetky výdavky  súvisiace s  prevodom vlastníckeho 
práva a to hlavne  správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností,  poplatky za úradné osvedčovanie podpisov a podobne. 

 
 II. odporúča 
MsÚ pripraviť zmluvu o kúpe do 60 dní. 

 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha 
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 d) Informácia o dražbe 
 V zmysle uznesenia MZ č. 93/2011 zo dňa 9.6.2011 sa uskutočnila dražba bytu po p. 
Katrenovi. Primátor informoval poslancov MZ o prvom kole dražby, ktoré sa uskutočnilo 
28.11.2011. Táto dražba dopadla neúspešne, nakoľko nikto nepotvrdil vyvolávaciu cenu. 
Mestská rada odporučila vykonať druhé kolo dražby, ktoré sa uskutoční 16.12.2011 o 13.00 h. 
Poslanci s odporúčaním mestskej rady súhlasili, a tak primátor predniesol návrh na uznesenie: 
  
Mestské zastupiteľstvo 
 I. berie na vedomie 
Informácie o dražbe konanej dňa 28.11.2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha 

  

 
 
 e) Žiadosť p. Šamalíkovej 
 P. Šamalíková, ktorá má v prenájme od Mesta Rajec priestory na prízemí Radnice v 
Rajci požiadala o zmenu majiteľa prevádzky Kníhkupectvo na manžela Jána Šamalíka. 
Zmluvné podmienky zostanú zachované, bude zmenený len nájomca. Oznámenie o zámere 
Mesta Rajec prenechať majetok do nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 
9.11.2011.  
Mestská rada žiadosť prerokovala a odporučila ju MZ na schválenie. Nakoľko poslanci 
súhlasili, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
zmenu nájomcu prevádzky kníhkupectva v priestoroch Radnice Rajec z p. Evy Šamalíkovej na 
manžela Ing. Jána Šamalíka od 1.1.2012. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha 

  

 
 

3. Žiadosť o zvýšenie pracovného úväzku v Domove vďaky Rajec 
 Riaditeľka DV požiadala o zvýšenie pracovného úväzku v Domove vďaky Rajec. 
Finančná komisia a následne mestská rada túto žiadosť prerokovali, mestskému zastupiteľstvu 
ju na schválenie neodporúčajú. 
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Jedná sa o zvýšenie úväzku sanitára z 0,5 úväzku na celý úväzok. Vzhľadom k nepriaznivej 
fin.situácii nebolo odporučené schválenie žiadosti. 
Mgr. Jasenovcová, riaditeľka DV uviedla, že navrhovaný úväzok treba zvýšiť, v zariadení je 
veľa ľudí, ktorých zdravotný stav je veľmi vážny, často s nimi treba chodiť na rôzne 
vyšetrenia. Ďalej sa vykonávajú rôzne ošetrenia obyvateľov DV, úkony, ošetrenia kožných 
defektov, sú tam psychiatrickí pacienti. Požiadala aspoň o zvýšenie úväzku o 2 hodiny denne. 
Primátor informoval poslancov, že mesto momentálne nevie, koľko finančných prostriedkov 
dostane zo štátu na zariadenie DV. Podľa prvotných informácií by zariadenie DV malo dostať 
o 25.tis € menej finančných prostriedkov.Preto finančná komisia a následne mestská rada 
neodporučili zvýšenie úväzku sanitára. Zároveň primátor odporučil, aby sa poslanci k tejto 
žiadosti opätovne vrátili po prvom štvrťroku roku 2012.  
Mgr. Jasenovcová navrhla, aby mesto požičalo DV finančné prostriedky, ktoré mu po prvom 
štvrťroku DV vráti. Taktiež sa treba rozhodnúť, či ten DV chceme alebo nech sa zruší. 
Primátor navrhol, aby riaditeľka DV taktiež oslovila rodinných príslušníkov, aby boli častejšie 
nápomocní.  
Mgr. Jasenovcová opätovne navrhla zvýšiť úväzok o 2 hodiny denne. Dodala, že čaká, kedy jej 
odíde hlavná sestra. Na jej pracovné miesto nemôže prijať hocikoho, lebo zdravotná sestra 
musí mať špecializáciu, patričnú školu... Je pravda, že jedna zdravotná sestra odišla po 
skončení vysokej školy, čaká však, kedy odíde aj ďalšia. 
Primátor odpovedal, že týmto sa riaditeľka DV vyhráža už niekoľko rokov, ide doslova o 
vydieranie – ak poslanci neschvália úväzok, tak sa stane, že pracovníčka odíde. Riaditeľka má 
byť v zariadení na to, aby si dokázala zariadiť jeho chod. 
Ing. Pekara uviedol, že poslancom sa dosť ťažko zaujme stanovisko, aby to bolo korektné aj 
voči DV aj voči mestu. Navrhol, aby sa touto problematikou zaoberali poslanci koncom prvého 
štvrťroka.  
P. Albert sa spýtal, o koľko finančných prostriedkov by sa navýšil rozpočet DV, keby sa 
schválilo zvýšenie úväzku sanitára. Primátora odpovedal, že o cca 1700 €. 
P. Špánik navrhol, aby si dohodli stretnutie ekonómka z DV, vedúca fin. oddelenia a spoločne 
našli riešenie. 
Primátor opätovne navrhol riaditeľke DV vrátiť sa k tejto žiadosti po 1.Q (v mesiacoch marec – 
apríl) a poslanci sa budú týmto zaoberať. Požiadal ju, aby skúsila do tohto termínu vydržať 
s tým personálom, ktorý má. 
Mgr. Jasenovcová s návrhom primátora súhlasila. 
Ing. Pekara požiadal, aby riaditeľka DV pripravila prehľad o počte zamestnancov, o počte ľudí 
v zariadení DV a pod. Jedná sa o stav od vzniku DV. 
 
        Počas rokovania o 17.10 h prišiel 
        Mgr. Jonek – počet poslancov 12. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. berie na vedomie 
Žiadosť riaditeľky DV o navýšenie pracovného úväzku sanitára. 
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Mestské zastupiteľstvo 
opätovne prehodnotí žiadosť na marcovom, resp. aprílovom riadnom zasadnutí MZ v roku 
2012. 
 
 II. žiada 
Riaditeľku DV pripraviť štruktúru zamestnancov DV za posledných 10 rokov. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha 

 Mgr. Jonek 

 
4. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011 
rozpočtovým opatrením č. 42/2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 42/2011 

 P. Záborská, ved.finančného oddelenia predložila poslancom návrh zmeny rozpočtu 
a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 
42/2011.Finančná komisia a následne mestská rada návrh zmeny rozpočtu prerokovali a 
odporučili ju MZ na schválenie.  
 V prílohe interného materiálu predložila hl. kontrolórka mesta písomne odborné 
stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011, ktoré odporučila schváliť. 
Taktiež toto odborné stanovisko predniesla aj na zasadnutí MZ. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 42/2011. 

II. schvaľuje 
Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011 rozpočtovým 
opatrením č. 42/2011. 
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  Rozpočet mesta Rajec na rok 2011 - rozpočtové opatrenie č. 42  

Bežný, kapitálový rozpočet - sumarizácia Schválený Schválené Návrh Návrh 

Rozpočet  Rozpočtové  Zmena Rozpočtové  

na rok 2011 opatrenie  opatrenie 

v EUR č. 41 v EUR č. 42 

Bežné príjmy spolu: 3 029 368 3 166 119 7 743 3 173 862

Bežné výdavky spolu: 3 028 563 3 158 717 6 015 3 164 732

Schodok/prebytok  

bežného rozpočtu: 805 7 402 1 728 9 130

Kapitálové príjmy spolu: 1 487 986 1 563 563 0 1 563 563

Kapitálové výdavky spolu:  1 810 270 1 896 440 -51 000 1 845 440

Schodok/prebytok  

kapitálového rozpočtu: -322 284 -332 877 51 000 -281 877

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 4 517 354 4 729 682 7 743 4 737 425

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 4 838 833 5 055 157 -44 985 5 010 172

Schodok/prebytok -321 479 -325 475 52 728 -272 747

F I N A N Č N É   O P E R Á CI E *  

Príjmy* 1 973 138 2 002 254 -190 000 1 812 254

Výdavky* 1 651 073 1 649 709 -112 000 1 537 709

Schodok/prebytok 322 065 352 545 -78 000 274 545

Výsledok hospodárenia 586 27 070 -25272 1 798

 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 
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5. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky Rajec na rok 
2011 rozpočtovým opatrením č. 44/2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu Domova vďaky na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 44/2011 

 P. Záborská, ved.finančného oddelenia predložila poslancom návrh zmeny rozpočtu 
a programového rozpočtu DV na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 44/2011. Finančná 
komisia a následne mestská rada prerokovali návrh zmeny rozpočtu DV a odporučili ho MZ na 
schválenie. 
 V prílohe interného materiálu písomne predložila hl. kontrolórka mesta odborné 
stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok 2011 rozpočtovým 
opatrením č. 44/2011, ktoré odporučila schváliť. Toto odborné stanovisko predniesla aj ústne 
na zasadnutí MZ. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 
Domova vďaky Rajec na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 44/2011 

II. schvaľuje 
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky Rajec na rok 2011 
rozpočtovým opatrením č. 44/2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 
 

6. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS Rajec na rok 2011 
rozpočtovým opatrením č. 43/2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu MsKS na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 43/2011 

 P. Záborská, ved.finančného oddelenia predložila poslancom návrh zmeny rozpočtu 
MsKS na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 43/2011. Finančná komisia a následne mestská 
rada prerokovali návrh zmeny rozpočtu MsKS a odporučili ho MZ na schválenie. 
Riaditeľka MsKS na doplnenie vysvetlila, prečo sa neplnia vlastné príjmy, veľa možností, čo 
s tým urobiť MsKS nemá. Pokles finančných prostriedkov nie je len tento rok, je to od roku 
2009. Minulý rok si MsKS príjmy výrazne polepšilo vlastným divadelným predstavením. Ale 
nie každý rok sa takáto akcia podarí. MsKS sa snaží všetkými možnými spôsobmi zháňať iné 
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peniaze (hlavne zo štátneho rozpočtu). Taktiež sa znížil počet predaných lístkov na kultúrne 
akcie. 
 Následne hlavná kontrolórka mesta predniesla odborné stanovisko k návrhu zmeny 
rozpočtu a programového rozpočtu MsKS na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 43/2011. 
Odporučila návrh zmeny rozpočtu schváliť. Toto odborné stanovisko taktiež predložila 
poslancom aj v písomnej forme. 
P. Albert na margo menšieho predaja lístkov na kultúrne akcie uviedol, že všetci by si mali 
uvedomiť, že staršia generácia odišla, zomrela, mladšej generácie tu nie je, väčšia polovička 
odišla. Teraz sa potrebné, aby mesto dalo vhodné podmienky investorom, aby mladí 
neodchádzali, aby sa viacej deti rodilo, aby sa stavalo a pod. Treba naplniť školy, škôlky, 
jasle... 
Primátor uviedol, že kultúra je veľmi zložitý problém. 
P. Tordová, riaditeľka MsKS dodala, že je však potešujúce, že neklesla náštevnosť knižnice, 
vyspelosť v Rajci neklesá. 
Mgr. Baďura súhlasil s riaditeľkou MsKS, uviedol však, že postupne ubúda občanov, situácia 
sa postupne mení, ľudí treba v meste nejakým spôsobom udržať. Jedným z návrhov je vytvoriť 
nejaké miesto v rámci mesta, kto sa bude zaoberať zháňaním peňazí (napr. cestovný ruch).  
Primátor odpovedal, že čo sa týka cestovného ruchu, tento sa bude preberať v bode „Rôzne.“ 
Baďura upozornil na to, že klesaním počtu obyvateľov klesajú mestu aj podielové dane. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
 1. oznámenie č. 8 o zmene rozpočtu MsKS 
 2. odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu MsKS Rajec na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 43/2011 

II. schvaľuje 
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS Rajec na rok 2011 rozpočtovým 
opatrením č. 43/2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 
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7. Prerokovanie návrhov VZN 
 Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali návrhy VZN a odporučili ich 
mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Poslanci MZ taktiež nemali pripomienky ani iné 
návrhy k predloženým VZN. 
       
        Počas rokovania o 17.50 h odišla 
        Mgr. Jakubesová – počet poslancov 
        11. 
 

a) VZN č. 6/2011 o dani z nehnuteľností 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
VZN Mesta Rajec č. 6/2011 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 10 proti: 0 zdržal sa: 1 

Mgr. Baďura, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Ing. 
Mucha, Mgr. Jonek 

 Mgr. Augustín 

 
b) VZN č. 7/2011 o dani za ubytovanie 

       Počas rokovania o 17.53 h prišla Mgr. 
       Jakubesová – počet poslancov 12. 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
VZN Mesta Rajec č. 7/2011 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2012. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 
 c) VZN č. 8/2011 o dani za psa 
        Počas rokovania o 17.54 h odišiel 
        Ing. Mucha – počet poslancov 11. 
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Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
VZN Mesta Rajec č. 8/2011 o dani za psa na kalendárny rok 2012. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Mgr. Jonek 

  

 

 d) VZN č. 9/2011 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
VZN Mesta Rajec č. 9/2011 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na 
kalendárny rok 2011. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Mgr. Jonek 

  

 
 e) VZN č. 10/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
VZN Mesta Rajec č. 10/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 
2012. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Mgr. Jonek 
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 f) VZN č. 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
 odpady 
        Počas rokovania o 17.58 h prišiel 
        Ing. Mucha – počet poslancov 12. 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
VZN Mesta Rajec č. 11/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na kalendárny rok 2012. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 
 g) VZN č. 12/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa 
 MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
VZN Mesta Rajec č. 12/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 
dieťaťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2012. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 
 h) Dodatok č. 2 k VZN č. 13/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
 žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 
 2011 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
Dodatok č. 2 k VZN č. 13/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 
dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2011. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 
 i) Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 

 j) Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o 
 spôsobe a výške úhrad za tieto služby v meste Rajec 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za tieto služby v meste Rajec. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
1a) Hodnotu stravy pre obyvateľov Domova vďaky pri celodennej strave racionálnej, 
 šetriacej (žlčníková), neslanej   4,14 € 
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1b)  Obed pre stravníkov z Rajca    1,78 € 
 Večera pre stravníkov z Rajca   1,12 € 
 Obed pre cudzích stravníkov    1,91 € 
 Večera pre cudzích stravníkov   1,20 € 
 
2a) Hodnotu celodennej stravy DIA, bielkovinová, výživná strava pre obyvateľov Domova 
 vďaky       4,97 € 
2b) Obed DIA pre stravníkov z Rajca   2,04 € 
 Večera DIA pre stravníkov z Rajca   1,05 € 
 Obed DIA pre cudzích stravníkov   2,19 € 
 Večera DIA pre cudzích stravníkov   1,12 € 
 
3) Obed – strava racionálna pre zamestnancov  1,78 € 
 Večera – strava racionálna pre zamestnancov 1,44 € 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

  
 k) Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007 o niektorých podmienkach držania psov 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007 o niektorých podmienkach držania psov. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 

 l) VZN č. 13/2011 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v nájomných 
 bytových domoch postavených s podporou štátu 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
VZN č. 13/2011 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v nájomných bytových 
domoch postavených s podporou štátu. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 
za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 
Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil primátor v zmysle rokovacieho poriadku 15-minútovú 
prestávku (od 18.10 h do 18.25 h). 
Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 12 poslancov. 

8. Dodatok k Smernici Mesta Rajec, ktorá upravuje prechodné parkovanie 
motorových vozidel na vyhradených verejných priestranstvách 

 P. Záborská, ved.fin.odd. predložila poslancom návrh dodatku k smernici, ktorá 
upravuje parkovanie na území mesta. Primátor vysvetlil dôvody zníženia poplatku za 
parkovanie na Námestí SNP. Navrhol, aby sa parkovanie na námestí spoplatnilo sumou 0,10 
€/2 hodiny. Obyvateľom mesta je možné predať celoročné parkovacie karty. 
Ďalej navrhol, aby sa na sídlisku Sever osadili dva parkovacie automaty – na symbolické 
parkovné – aby sa nestávalo to, že príde niekto na kúpalisko, je obsadené celé sídlisko Sever 
a občania mesta nemajú kde zaparkovať. Parkovisko pri Pk je taktiež neustále plné, tu by sa 
mohol taktiež zaviesť poplatok 0,10 €/2 hodiny.  
Mgr. Šupka sa spýtal, koľko sa bude platiť za parkovanie pri pošte a na ul. M.R.Štefánika. 
Primátor odpovedal, že tam zostane pôvodná cena, a to 0,40 €. 
Mgr. Jakubesová požiadala, aby sa zvýšila informovanosť o možnosti zakúpenia celoročných 
parkovacích kariet, pretože podľa nej veľa ľudí nevie o týchto parkovacích kartách. 
Primátor odpovedal, že v pripravovanom informačnom letáku, ktorý občania dostanú do 
domácností bude táto informácia zvýraznená. 
Prednosta MsÚ, Mgr. Pauko informoval poslancov o príjme, ktorý mesto dosiahlo za vyberanie 
parkovného za prvých 8 mesiacov v tomto roku. 
Mgr. Jonek sa spýtal, odkedy bude spoplatnené parkovanie na sídliskách. Primátor odpovedal, 
že táto problematika sa bude riešiť v priebehu nasledujúceho roka. 
Poslanci po krátkej diskusii navrhli, aby sa na námestí spoplatnilo parkovanie vo výške 0,10 
€/hodina. 
Ing. Pekara upozornil na situácie, že mesto má poriešené parkoviská, vyberanie parkovného, 
ale nie je doriešený systém kontroly parkovania. Mnoho vodičov parkuje na miestach, kde to 
nie je vyhradené. 
Primátor odpovedal, že na odstránení tohto problému sa už pracuje. 
Ing. Mucha navrhol stanoviť poplatok za parkovanie pri Pk nasledovne: dať prvé dve hodiny 
zadarmo a potom stanoviť poplatok. Primátor uviedol, že toto nie je technicky možné. 
Poslanci po krátkej diskusii navrhli stanoviť poplatok za parkovanie pri Pk vo výške 0,10 
€/hodina. 



18 

 

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Smernici Mesta Rajec, ktorá upravuje prechodné parkovanie motorových 
vozidiel na vyhradených verejných priestranstvách. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 
 
9. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 
Návrh viacročného rozpočtu Mesta Rajec na roky 2012, 2013 a 2014 

 Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu Mesta 
 Rajec na roky 2012 - 2014 

 Finančná komisia a následne mestská rada návrh rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 
prerokovali a odporučili ho MZ na schválenie. Taktiež prerokovali návrh viacročného rozpočtu 
Mesta Rajec na roky 2012 – 2014 a odporučili ho MZ zobrať na vedomie. 
V prílohe interného materiálu predložila odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu 
Mesta Rajec hlavná kontrolórka mesta, ústne ho predniesla na rokovaní MZ. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. berie na vedomie 
1. Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu Mesta Rajec na 
roky 2012 - 2014 
2. Návrh viacročného rozpočtu Mesta Rajec na roky 2012 – 2014 
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Rozpočet mesta Rajec na rok 2012 - 2014 

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia 

  

Rozpočet Rozpočet  Rozpočet 

na rok 2012 na rok 2013 na rok 2014

v EUR v EUR v EUR

1 Bežné príjmy spolu: 3 114 936 3 182 462 3 193 554

2 Bežné výdavky spolu: 3 114 711 3 180 626 3 175 827

3    z toho:     

4         Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola 28 050 25 350 26 150

5         Program 2:   Propagácia a marketing 0 600 200

6         Program 3:   Interné služby mesta 61 980 78 700 70 200

7         Program 4:   Služby občanom 26 015 24 540 25 475

8         Program 5:   Bezpečnosť, právo a poriadok 80 460 80 666 80 166

9         Program 6:   Odpadové hospodárstvo 138 692 136 422 136 422

10         Program 7:   Pozemné komunikácie 121 342 133 980 133 980

11         Program 8:   Vzdelávanie 1 534 129 1 562 468 1 567 715

12         Program 9:   Kultúra 94 924 97 000 96 000

13         Program 10: Šport 24 495 24 400 23 400

14         Program 11: Prostredie pre život 56 605 60 305 60 305

15         Program 12: Bývanie 97 290 100 000 100 000

16         Program 13: Sociálne služby 179 978 176 713 177 862

17         Program 14: Administratíva 670 751 679 482 677 952

18 Prebytok/schodok     

19 bežného rozpočtu: 225 1 836 17 727

20 Kapitálové príjmy spolu: 765 011 64 000 44 000

21 Kapitálové výdavky spolu:  285 781 420 000 417 000

22    z toho:     
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23         Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola 0 0 0

24         Program 2:   Propagácia a marketing 0 0 0

25         Program 3:   Interné služby mesta 0 0 0

26         Program 4:   Služby občanom 4 500 4 000 5 000

27         Program 5:   Bezpečnosť, právo a poriadok 0 3 000 2 000

28         Program 6:   Odpadové hospodárstvo 10 000 0 0

29         Program 7:   Pozemné komunikácie 80 000 40 000 20 000

30         Program 8:   Vzdelávanie 39 000 0 0

31         Program 9:   Kultúra 32 000 3 000 30 000

32         Program 10: Šport 20 000 0 0

33         Program 11: Prostredie pre život 27 200 10 000 10 000

34         Program 12: Bývanie 21 600 360 000 350 000

35         Program 13: Sociálne služby 17 000 0 0

36         Program 14: Administratíva 34 481 0 0

37 Schodok     

38 kapitálového rozpočtu: 479 230 -356 000 -373 000

39 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 3 879 947 3 246 462 3 237 554

40 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 3 400 492 3 600 626 3 592 827

41 Schodok 479 455 -354 164 -355 273

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

42 Príjmy* 254 833 539 838 539 838

42 Výdavky* 733 554 180 878 180 878

43 Výsledok hospodárenia 734 4 796 3 687

 
 II. schvaľuje 
návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012. 
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  Rozpočet mesta Rajec na rok 2012  

Bežný, kapitálový rozpočet - sumarizácia Schválený 

  Rozpočet  

  na rok 2012 

  v EUR 

Bežné príjmy spolu: 3 114 936

Bežné výdavky spolu: 3 114 711

Schodok/prebytok   

bežného rozpočtu: 225

Kapitálové príjmy spolu: 765 011

Kapitálové výdavky spolu:  285 781

Schodok/prebytok   

kapitálového rozpočtu: 479 230

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 3 879 947

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 3 400 492

Schodok/prebytok 479 455

F I N A N Č N É   O P E R Á CI E *   

Príjmy* 254 833

Výdavky* 733 554

Schodok/prebytok -478 721

Výsledok hospodárenia 734

 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 
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10. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky Rajec na rok 2012 
Návrh viacročného rozpočtu Domova vďaky Rajec na roky 2012, 2013 a 2014 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu Domova 
vďaky Rajec na roky 2012 – 2014 

 P. Záborská, ved.finančného oddelenia predniesla poslancom návrh rozpočtu DV na 
roky 2012 – 2014. 
 Finančná komisia a následne mestská rada návrh rozpočtu Domova vďaky Rajec na rok 
2012 prerokovali a odporučili ho MZ na schválenie. Taktiež prerokovali návrh viacročného 
rozpočtu Domova vďaky Rajec na roky 2012 – 2014 a odporučili ho MZ zobrať na vedomie. 
Riaditeľka DV informovala, že má pripravený list, aby deti rodičov umiestnených v DV 
prispievali na prevádzkové náklady (v prípade, že dôchodok opatrovaného nepostačuje). 
V prílohe interného materiálu predložila odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu 
Domova vďaky Rajec hlavná kontrolórka mesta. Toto stanovisko predniesla aj na rokovaní 
MZ. 
Ing. Pekara sa spýtal, či je do rozpočtu zapracované aj navrhované zvýšenie úväzku sanitára. 
Primátor a hlavná kontrolórka uviedli, že toto tam zapracované je. 
Ing. Pekara sa ďalej spýtal, či sa môže s týmito plánovanými mzdovými prostriedkami 
disponovať. 
Primátor odpovedal, že finančné prostriedky sú síce v rozpočte naplánované, ale realita býva 
vždy iná. Po prvom štvrťroku sa poslanci vrátia k prehodnoteniu úväzku. 
Hl. kontrolórka dodala, že odporučila schváliť tento rozpočet, ale s tým, že sa k nemu poslanci 
vrátia v prvom štvrťroku. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. berie na vedomie 
1. Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu Domova vďaky 
Rajec na roky 2012 - 2014 
2. Návrh viacročného rozpočtu Domova vďaky Rajec na roky 2012 – 2014 
 II. schvaľuje 
návrh rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky Rajec na rok 2012. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

11. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu MsKS Rajec na rok 2012 
Návrh viacročného rozpočtu MsKS Rajec na roky 2012, 2013 a 2014 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu MsKS 
Rajec na roky 2012 – 2014 

 P. Záborská, ved.finančného odd. predložila poslancom návrh rozpočtu MsKS na roky 
2012 – 2014. 
 Finančná komisia a následne mestská rada návrh rozpočtu MsKS Rajec na rok 2012 
prerokovali a odporučili ho MZ na schválenie. Taktiež prerokovali návrh viacročného rozpočtu 
MsKS Rajec na roky 2012 – 2014 a odporučili ho MZ zobrať na vedomie. 
V prílohe interného materiálu predložila odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu 
MsKS Rajec hlavná kontrolórka mesta. Toto stanovisko predniesla aj ústne na zasadnutí MZ. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. berie na vedomie 
1. Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu MsKS Rajec na 
roky 2012 - 2014 
2. Návrh viacročného rozpočtu MsKS Rajec na roky 2012 – 2014 
 II. schvaľuje 
návrh rozpočtu a programového rozpočtu MsKS na rok 2012. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 
 

12. Návrh „Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra Mesta Rajec na 1.polrok 2012“ 
 Hlavná kontrolórka mesta písomne predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na 
1.polrok 2012. Podrobnejšie o tomto návrhu informovala poslancov priamo na zasadnutí MZ. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra Mesta Rajec na 1.polrok 2012. 
 
 II. berie na vedomie 
Orientačný časový harmonogram kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 1.polrok 
2012. 
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 III. poveruje 
Ing. Bibianu Sekáčovú, hl. kontrolórku mesta Rajec vykonať kontroly v súlade so schváleným 
„Plánom kontrolnej činnosti na 1.polrok 2012.“ 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 
 

13. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta 
 Hlavná kontrolórka predniesla poslancom MZ správu o výsledku uskutočnených 
kontrol hl. kontrolórky mesta za obdobie november 2011. Navrhla, aby sa zverejňovala 
prezenčná listina, nakoľko je potrebné do 3 dní od uskutočnenia zasadnutia MZ zverejniť 
dochádzku poslancov MZ. Ďalej informovala o uskutočnených kontrolách týkajúcich sa 
povinného zverejňovania dokumentov. 
 
        Počas rokovania o 20.35 odišiel Ing. 
        Mucha – počet poslancov 11. 
 
Primátor informoval o novej internetovej stránke mesta, ktorá by mala byť čoskoro 
v prevádzke. Informáciu primátora doplnil prednosta MsÚ, Mgr. Pauko. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. berie na vedomie 
Správu hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta za  
mesiac november 2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Mgr. Jonek 
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14. Interpelácie 
        Počas rokovania o 20.40 h prišiel 
        Ing. Mucha – počet poslancov 12. 
 
 Ing. Pekara navrhol, aby sa na novej pripravovanej stránke mesta aktualizovali komisie 
a taktiež aby sa doplnili mailové adresy poslancov. 
Prednosta prisľúbil toto doplnenie. 
 
 Ing. Mucha sa spýtal na dokončovacie práce na kanalizácii na ul. Bystrickej.  
Primátor odpovedal, že štrk bude zaasfaltovaný a bližšie vysvetlil technologický postup. 
 
 P. Albert sa spýtal, odkedy sa bude používať kanalizácia na ul. Partizánskej, resp. kedy 
sa občania ulice budú môcť na novú kanalizáciu napojiť. 
Bc. Tomčíková, ved.odd. výstavby uviedla, že pri prácach nastal časový sklz, momentálne 
mesto ešte nemá preberacie doklady. Napojiť sa ešte nemôžu, bude to možné až po kolaudácii. 
Dodala, že ak mal niekto z obyvateľov problém s vchodom, vjazdom k domu, mesto tento stav 
ihneď riešilo, stačí zatelefonovať. 
 
 Mgr. Šupka požiadal, aby sa v pripravovanom informačnom letáku pre občanov mesta 
zaradila aj informácia ohľadom parkovania. A taktiež požiadal o doplnenie úvodného slova 
primátora mesta. 
Primátor uviedol, že parkovanie bude doplnené aj s vysvetlením a taktiež pridá aj úvodné 
slovo. 
 
 P. Albert sa spýtal na odvodňovací kanál na ul. Partizánskej, konkrétne poukázal na 
navozené rúry, ktoré môžu znovu zabrániť odtekaniu vody. Je potrebné upozorniť ľudí, aby 
tento kanál znovu nezanášali. 
Bc. Tomčíková uviedla, že po telefonickom dotaze jednej obyvateľky boli občania, ktorí rúry 
položili upozornení, že sa do kanála nesmie nič dávať (rúry, konáre a pod.). 
 
 15. Diskusia 
 Riaditeľka DV poďakovala za dlažbu, ktorú mesto poskytlo domovu vďaky. Zároveň 
pripomenula, aby mesto umiestnilo značku zákaz státia pri DV. 
Primátor odpovedal, že tento problém sa bude riešiť. 
Riaditeľka DV zároveň informovala o žiadosti, ktorou požiadala o výrub stromov. Bola jej 
zaslaná odpoveď, že záhradu DV si má riešiť zo svojho rozpočtu, ale tu sa jedná o 3 topole 
v areáli cirkevnej školy, a to je mestský pozemok. 
Primátor odpovedal, že mesto si je vedomé, že časť záhrady je zanedbaná. Momentálne však 
mesto nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami na jej údržbu. Topole, ktoré sú pri 
vchode do cirkevnej školy mesto musí zrezať s vysokou plošinou. 
 
 16. Rôzne 
 a) Prečíslovanie garáží a chatiek 
Správa katastra Žilina požiadala mesto Rajec o prečíslovanie garáží a chatiek, nakoľko 
dochádzalo k duplicitným súpisným číslam. P. Uríková, ved.odd.správneho predniesla 
poslancom návrh číslovania. 
Nakoľko poslanci s prečíslovaním garáží a chatiek, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
prečíslovanie garáží a chatiek v katastrálnom území mesta Rajec. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 
 b) Organizačno-technické zabezpečenie volieb 
 Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 675 zo dňa 19. októbra 2011 bol schválený 
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej 
republiky, ktoré sa budú konať 10. marca 2012. Na prípravu a vykonanie volieb do Národnej 
rady Slovenskej republiky je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia 
realizovať rôzne úlohy, o ktorých informovala poslancov p. Uríková. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 I. berie na vedomie 
Organizačno-technické zabezpečenie volieb od NR SR v roku 2012. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 
 c) Vstup mesta Rajec do oblastnej organizácie cestovného ruchu 
 Primátor mesta informoval o možnosti vstupu mesta Rajec do OO CR Rajecká dolina 
v zmysle zákona č. 91/2010 o cestovnom ruchu v platnom znení. 
Mesto Rajec rokovalo okrem iných obcí aj s mestom Rajecké Teplice, ktoré prisľúbilo vstup do 
OO CR. Dňa 14.12. by malo byť ustanovujúce zasadnutie OO CR Rajecká dolina, kde sa 
stretávajú všetci hlavní poskytovatelia služieb v Rajeckej doline. 
OO CR bude mať spoločný kalendár akcií, spoločne sa budú na rôznych aktivitách podieľať 
a na túto činnosť môže štát prispieť finančnými prostriedkami. 
Poslanci nemali žiadne pripomienky k vstupu mesta do OO CR Rajecká dolina, a tak primátor 
predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo 
 I. schvaľuje 
vstup Mesta Rajec do oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina, ktorá bude 
založená v zmysle zákona 91/2010 o podpore cestovného ruchu. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 
 d) Odmena riaditeľke MsKS za 6 – 11/2011 
 V zmysle Poriadku odmeňovania MsKS môže byť riaditeľke MsKS schválená odmena 
za mesiace jún 2011 – november 2011 do výšky 25% zo súčtu platov vyplatených v mesiacoch 
jún – november 2011.  
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
  
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 
odmenu riaditeľke MsKS, Anne Tordovej za obdobie jún 2011 – november 2011 vo výške 
25% zo súčtu platov vyplatených v období jún 2011– november 2011. 
 
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 
 e) Odmena hl. kontrolórke mesta za 6 – 11/2011 
 V zmysle § 18c ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
môže mestské zastupiteľstvo hlavnému  kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu za obdobie jún 
2011 – november 2011 až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra za mesiace 
jún 2011– november 2011. 
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 
I. schvaľuje 

odmenu hlavnej kontrolórke mesta Ing. Bibiane Sekáčovej za obdobie jún 2011 – november 
2011 vo výške 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra vyplateného v období jún 2011 – 
november 2011. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 
Mgr. Baďura, Mgr. 
Jakubesová, Mgr. Hanus, 
Mgr. Šupka, p. Matejka, p. 
Špánik, p. Albert, Ing. 
Pekara, p. Smieško, Mgr. 
Augustín, Ing. Mucha, Mgr. 
Jonek 

  

 
      
Prerokovaním tohto bodu bol vyčerpaný program zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Primátor poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 21.15 h ukončil. 
 
 
         Ing. Ján   R y b á r i k  
               primátor mesta 
 
        
         Mgr. Peter   H a n u s 
                 zástupca primátora mesta 
 
  
         Mgr. Jozef   P a u k o 
                prednosta MsÚ Rajec 
Overovatelia: Ing. Peter Pekara 
  Mgr. Michal Šupka 
   
 
 
Zapisovateľka: Alena Uríková 
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