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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 16. augusta 2018 

Prítomní: 10 

Neprítomní: 3 

 

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: Gabriel Špánik 

MVDr. Katarína Polačková 

       

Zapisovateľka: Alena Uríková 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu: 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením 

3. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- € 

4. Prerokovanie Monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec 

a výsledkov hospodárenia Mesta Rajec za I. polrok 2018 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe o plnení 

programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledkom hospodárenia Mesta Rajec 

k 30.6.2018 

5. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec rozpočtovým opatrením 

č. 31/2018 

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

rozpočtu mesta Rajec – RO č. 31/2018 

6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2014 o podmienkach poskytovanie dotácií 

z prostriedkov Mesta Rajec 

7. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej služby 

8. Prevádzkový poriadok mestského a evanjelického cintorína 

9. Prevod, prenájom nehnuteľností 

10. Návrh na zmenu čerpania úveru 

11. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov  MZ a určenie počtu poslancov MZ 

v jednotlivých volebných obvodoch 

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

24.mája 2018 do 16. augusta 2018 

13. Návrh na vykonanie kontroly nad rámec schváleného Plánu kontrolnej činnosti hl. 

kontrolórky mesta na 2. polrok 2018 

14. Interpelácie 

15. Diskusia 

16. Rôzne 

a) Zrušenie VZN č. 15/2012, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

b) Odmena hlavnej kontrolórke mesta 

c) Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb 
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Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Žideková, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, p. Špánik 

  

 

Schválené uznesenia: 

57/2018 – kontrola plnenia uznesení 

58/2018 – rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

59/2018 – vyradenie majetku 

60/2018 – monitorovacia správa 

61/2018 – návrh zmeny rozpočtu – RO č. 31/2018 

62/2018 – Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2014 

63/2018 – Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2014 

64/2018 – Prevádzkový poriadok mestského pohrebiska 

65/2018 – Prevádzkový poriadok evanjelického pohrebiska 

66/2018 – zrušenie uznesenia č. 42/2018 

67/2018 – príprava podmienok VOS 

68/2018 – vyhlásenie VOS 

69/2018 – žiadosť p. Gašpárka 

70/2018 – zmena čerpania úveru 

71/2018 – určenie volebných obvodov a počtov poslancov v nich 

72/2018 – správa hl. kontrolórky o uskutočnených kontrolách 

73/2018 – návrh na vykonanie kontroly nad rámec schváleného plánu kontrolnej činnosti 

74/2018 – zrušenie VZN č. 15/2012 

75/2018 – odmena hl. kontrolórke mesta 

76/2018 – harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb 

 

 

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. 

Ing. Žideková navrhla pristaviť sa pri uznesení č. 13/2017 – zámer využitia športovej 

haly. Myslí si, že toto uznesenie je splnené, nakoľko projektová dokumentácia ako aj rozpočet 

je už vypracovaný. Požiadala, aby sa na tomto zasadnutí poslanci bez emócií a vecne 

k tomuto uzneseniu porozprávali a aby sa vyjadrili aj ostatní poslanci k tomu, čo bolo 

povedané na poslednom zasadnutí MZ, že teraz bude schválená prvá etapa rekonštrukcie 

športovej haly a keď sa zrealizuje za 400.tis. a nebude to skolaudované, nechá sa novom 

zložení mestského zastupiteľstva, aby rozhodlo, čo ďalej. Myslí si, že je to nezodpovedné.  
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Ing. Pekara sa vyjadril, že on má na toto iný pohľad. Prijaté uznesenie v prvej časti hovorí 

o zmene využitia športovej haly nehovoriac o tom, že dlhodobo je ten objekt nevyužitý, 

pretože nemôže byť využitý ako športová hala z titulu nevyhovujúcich parametrov 

jednotlivých športov. Uznesenie v princípe znie o tom, že tá zmena využitia stavby bude. Je 

dané, že v závislosti od finančných prostriedkov sa bude v rekonštrukcii pokračovať. Prvá 

etapa sa vykoná, aj keď sa stavba nebude ešte dať skolaudovať. Táto etapa rieši aj napr. 

situáciu zatekania do stavby a pod., čo sa musí vyriešiť aj tak. Nevidí v tom nezodpovedný 

prístup poslancov. Poslanci sa snažili k touto zámeru pristupovať zodpovedne, boli vyzvaní 

k diskusii, v ktorej sa poslanci rozumne vyjadrovali každý zo svojho pohľadu a snažili sa 

nájsť určitý konsenzus. Toto uznesenie je tým vyvrcholením. 

P. Špánik uviedol, že poslanci dlhé roky čakali na to, ako sa pohne rekonštrukcia a myslí 

si, že sa našlo najrozumnejšie riešenie, ktoré vyrieši aj parkovanie na terajšej tržnici, priestory 

v budove sa využijú na to, čo ľudia požadujú. Poslanci sa tým dlho zaoberali, ale až teraz pred 

voľbami vzišiel nejaký „zádrhel.“ 

 MVDr. Polačková poukázala na to, že ide o investované peniaze, nie  o zámer využitia. 

Hovorilo sa o cca 400 – 500 tis. € a teraz je to viacej. Dá sa tam balík peňazí a stavba nebude 

ani skolaudovaná. 

Ing. Žideková sa spýtala hlavnej kontrolórky mesta, či je toto všetko v súlade so zákonom 

o rozpočtových pravidlách. Niekoľkokrát v roku sa v rozpočte presúvajú finančné prostriedky 

a schvaľuje sa poslancami, ak sa jedná o vyšší objem financií. V rozpočte toto nie je 

naplánované. Myslí si, že toto zastupiteľstvo by malo schváliť to, či sa ide rekonštrukcia robiť 

na dve etapy a či poslanci idú zaväzovať ďalšie MZ, lebo podľa nej to nie je v súlade so 

zákonom o rozpočtových pravidlách. 

Primátor vyzval Ing. Židekovú, aby konkretizovala, podľa akého zákona a paragrafu 

mesto, nekoná v súlade so zákonom. Pripomenul jej, že poslanci prijali uznesenie o tom, že 

mesto zoberie investičný úver na rekonštrukciu spomínanej budovy. Uznesením v zmysle 

zákona poslanci prijali vo výdavkovej časti rozpočtu, že sa ide stavať. Primátor nerozumie 

tomu, čo je v rozpore so zákonom a konkrétne ktorým zákonom, keďže všetko prešlo 

uzneseniami. Je mnoho projektov, ktoré prechádzali volebnými obdobiami, napr. výstavba 

bytov, stavba skládky a pod. Pred zobratím úveru musela dať stanovisko hlavná kontorlórka, 

či mesto spĺňa kritériá na to, aby žiadalo o úver. Toto všetko mali poslanci predložené, mesto 

je v zdravej ekonomickej kondícii. Nevidí problém, že keď sa nové MZ rozhodne pokračovať 

v tejto rekonštrukcii.  

Primátor informoval poslancov, že poslankyňa Ing. Žideková podala podnet na Okresnú 

prokuratúru Žilina, ktorý sa týkal mesta Rajec s tým, že nekoná v súlade so zákonom, čo sa 

týka rekonštrukcie športovej haly. Odpoveď z Okresnej prokuratúry Žilina znela, že podnet je 

odložený, to znamená, že mesto koná v súlade so zákonom a nič neporušilo. Ak by mesto 

porušilo akýkoľvek paragraf v zákone, tak by prokurátor vec postúpil ďalej a neodložil ju. 

Primátor vníma túto situáciu tak, že sa vytvára určitá bublina. Áno, každý má právo na názor, 

MZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou a primátor v týchto intenciách pokračuje. Vedenie 

mesta je povinné v zmysle uznesení pracovať. Na každom zasadnutí je predložená kontrola 

plnenia uznesení, mesto robí len to, čo poslanci prijali. Preto nechápe, prečo sa spochybňuje 

vec, ktorá je 1,5 kroka rozbehnutá, naštartovaná. 

P. Špánik uviedol, že mesto stavia byty, berie sa úver. Aj úver, ktorý sa zobral na 

rekonštrukciu športovej haly – jeho investovaním do stavby sa zhodnotí majetok mesta. 

A bude zhodnotený niekoľkonásobne. 
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Podľa Ing. Židekovej je problém v tom, že náklady na rekonštrukciu stúpli raz toľko. 

Primátor jej opätovne vysvetlil, že prvý odhad bol na základe vyjadrenia projektanta. Až keď 

sa urobili výkresy detailnejšie, bolo skonštatované, že náklady budú cca 800.tis. €. Nikto 

v tejto chvíli presne nevie, koľko bude stáť ďalšia etapa rekonštrukcie. 

Mgr. Šupka súhlasil s p. Špánikom, všetci  poslanci sa zhodli na tom, že chcú stavbu 

zmeniť, dostavať, nakoľko stavba chátra už 20 rokov, musí sa do nej investovať.  

P. Koledová Žideková taktiež uviedla, že na základe iniciatívy Ing. Židekovej sa dali 

spracovať rôzne štúdie, poslanci všetko prehodnocovali. Nie je čo ďalej riešiť, všetci poslanci 

s rekonštrukciou súhlasili. 

P. Matejka pripomenul, že dlhšiu dobu MZ chcelo, aby budova zostala ako športovisko, 

ale nakoniec zvolili túto alternatívu. 

Ing. Pekara na margo navýšenej sumy na rekonštrukciu budovy uviedol, že poslanci 

vychádzali z určitej postupnosti krokov. Mali určitú víziu, štúdia hovorila o určitej sume, na 

základe ktorej sa rozhodli, čo z budovy bude. Potom sa spravila projektová dokumentácia, 

výkaz, výmer a až potom sa zistila presná suma. Spýtal sa, prečo vtedy ostatní nepovedali – 

nerobte to, urobte najskôr projektovú dokumentáciu, potom výkaz, výmer a až potom sa 

rozhodnú, či sa rekonštrukcia bude alebo nebude robiť. 

Ing. Žideková na to odpovedala, že o tomto začali poslanci diskutovať v marci. 

Hl. kontrolórka prečítala poslancom celé znenie uznesenia č. 13/2017, kde sa hovorí, že 

MZ zobralo na vedomie predloženú štúdiu a nemyslím si, že je uznesenie splnené 

vypracovaním projektovej dokumentácie, pretože v časti II. tohto uznesenia mestské 

zastupiteľstvo odporučilo MsÚ pokračovať v zmene zámeru využitia účelu športovej haly 

a zabezpečiť projektovú dokumentáciu. Táto je zabezpečená, ale pokračovanie v realizácii 

zámeru sa robí. Keby bolo napísané, že mesto má len dať vypracovať projektovú 

dokumentáciu, vtedy by vyhodnotila toto uznesenia ako splnené, ale teraz ho vyhodnocuje len 

v realizácii. 

Ing. Žideková sa spýtala hl. kontrolórky, ako sa pozerá na to, že v rozpočte je vyčlenených 

400.tis. €, ale bude to stáť raz toľko. 

Hl. kontrolórka odpovedala, že nič sa nespravilo mimo zákon, inak by na to poukázala. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení č. 27/2018 – 51/2018, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 

24. mája 2018. 

2. Prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 24. mája 2018. 

3. Prehľad plnenia uznesení č. 52/2018 – 55/2018, ktoré boli prijaté na mimoriadnom 

zasadnutí MZ dňa 19. júna 2018. 

4. Prehľad plnenia uznesenia č. 56/2018, ktoré bolo prijaté na mimoriadnom zasadnutí 

MZ dňa 09. augusta 2018. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 13 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik 

Ing. Žideková Mgr. Augustín 
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2. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením predniesla poslancom p. Záborská, 

ved. finančného oddelenia . Prerokovala ich finančná komisia a následne mestská rada, ktoré 

ich odporúčajú MZ zobrať na vedomie. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 22/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 24/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej umeleckej školy 

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 25/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky 

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 26/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 27/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej umeleckej školy 

f) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 29/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej umeleckej školy 

g) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 30/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

3. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- € 

Návrh na vyradenie majetku, ktorý prerokovala finančná komisia a následne mestská rada 

a odporučili ho MZ schváliť, predniesla poslancom p. Záborská. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

návrh na vyradenie majetku Mesta Rajec 

II. schvaľuje 

vyradenie a zlikvidovanie hmotného majetku 

umývací stroj s príslušenstvom v hodnote 4 789,38 €. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, 

MVDr. Polačková, Mgr. Šupka, p. 

Koledová Žideková, Ing. Pekara, p. 

Špánik, Ing. Žideková, Mgr. Augustín 
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4. Prerokovanie Monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec 

a výsledkov hospodárenia Mesta Rajec za I. polrok 2018 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe o plnení 

programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledkom hospodárenia Mesta Rajec 

k 30.6.2018 

P. Záborská predniesla poslancom Monitorovaciu správu o plnení programového 

rozpočtu Mesta Rajec a výsledkov hospodárenia za I. polrok 2018, ktorú prerokovala finančná 

komisia, následne mestská rada a odporúčajú ju MZ zobrať na vedomie. 

Následne primátor odovzdal slovo hlavnej kontrolórke mesta, ktorá predniesla poslancom 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe o plnení programového 

rozpočtu Mesta Rajec a výsledkom hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2018. 

Skonštatovala, že Mesto nebolo nútené sa zadĺžiť tak, aby bolo poznačené hospodárenie 

mesta Rajec. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Rajci prerokovalo hospodárenie Mesta Rajec a plnenie 

programového rozpočtu za prvý polrok 2018 

I. berie na vedomie 

1. Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe o plnení 

programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledkom hospodárenia Mesta Rajec 

k 30.6.2018 

2. Hospodárenie Mesta Rajec za I. polrok 2018, ktoré bolo podľa členenia finančného 

rozpočtu nasledovné: 

 Príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 2 603 863,73 € pri plnení na 

50,75% k upravenému rozpočtu 5 130 410,- € a výdavky bežného rozpočtu boli 

čerpané vo výške 2 089 322,05 € pri plnení na 42,94 % k upravenému rozpočtu 

4 866 198,- €, s výsledkom hospodárenia +514 541,68 € 

 Príjmy kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 305 320,- € pri plnení na 

28,12% k upravenému rozpočtu 1 085 705,- € a výdavky kapitálového rozpočtu boli 

čerpané vo výške 874 279,63 € pri plnení na 24,94 % k upravenému rozpočtu 

3 506 108,- €, s výsledkom hospodárenia +568 959,63 € 

 Príjmové finančné operácie boli realizované v čiastke 600 421,38 € na 24,76% 

k upravenému rozpočtu 2 425 383,- €, výdavkové finančné operácie vo výške 

117 617,31 € pri plnení na 43,69 % k upravenému rozpočtu 269 192,- €. 

 

3. Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec k 30.6.2018. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 
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5. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec rozpočtovým 

opatrením č. 31/2018  

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu 

a programového rozpočtu mesta Rajec – RO č. 31/2018 

P. Záborská predniesla poslancom návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 

prerokovala finančná komisia a následne mestská rada, ktoré ho odporúčajú schváliť. 

Následne primátor odovzdal slovo hlavnej kontrolórke mesta, ktorá predniesla poslancom 

odborné stanovisko k navrhovanej zmene rozpočtu mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 

31/2018. 

Ing. Žideková sa spýtala, či mesto dostalo viac žiadostí na činnosť športových klubov. 

Mgr. Šupka odpovedal, že žiadostí je približne rovnako ako minulý rok, požiadavky klubov 

sú však stále väčšie a väčšie. Každý chce niečo viac. Navrhol, aby sa do budúcoročného 

rozpočtu navýšila suma dotácií pre športové kluby.  

Ing. Žideková sa ďalej spýtala, čo mesto chcelo robiť na trávnatej ploche pri ZŠ na ul. Lipová. 

Primátor odpovedal, že mesto vzhľadom k tomu, že je tam viac ako 10 rokov umelý trávnik, 

podalo projekt o revitalizáciu, ktorý však nebol úspešný. Niektoré mestá a obce pristúpili 

k tomu, že multifunkčné ihriská sú ohradené, ale mesto sa pri spustení multifunkčného ihriska 

pri ZŠ Lipová rozhodlo, že bude otvorené. Dnes je ten trávnik zodratý a preto mesto podávalo 

projekt. Nakoľko nevyšiel, budú sa hľadať nové možnosti. 

Nakoľko sa do diskusie už 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 2018 – rozpočtové opatrenie č. 31/2018. 

 

II. schvaľuje 

návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 

31/2018. 
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  Rozpočet Mesta Rajec na rok 2018 - rozpočtové opatrenie č.  31 / 2018 

Bežný, kapit.rozpočet - sumarizácia Schválený Schválené Návrh Návrh 

  
Rozpočet  na 

rok 2018 v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie č.  

30/2018 

Zmena v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie              
č.31/ 2018   

Bežné príjmy spolu: 5 099 530 5 132 832 -36 123 5 096 709 

Bežné výdavky spolu: 4 701 980 4 868 620 -18 795 4 849 825 

Schodok/prebytok         

bežného rozpočtu: 397 550 264 212 -17 328 246 884 

Kapitálové príjmy spolu: 1 068 255 1 226 950 -625 685 601 265 

Kapitálové výdavky spolu:  3 219 991 3 647 353 -1 556 769 2 090 584 

Schodok/prebytok         

kapitálového rozpočtu: -2 151 736 -2 420 403 931 084 -1 489 319 

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 6 167 785 6 359 782 -661 808 5 697 974 

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 7 921 971 8 515 973 -1 575 564 6 940 409 

Schodok/prebytok -1 754 186 -2 156 191 913 756 -1 242 435 

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

Príjmy 2 022 919 2 425 383 -918 756 1 506 627 

Výdavky 268 733 269 192 -5 000 264 192 

Schodok/prebytok 1 754 186 2 156 191 -913 756 1 242 435 

Výsledok hospodárenia 0 0 0 0 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií 

z prostriedkov Mesta Rajec 

P. Uríková, ved.odd.správneho predniesla návrh Dodatku č.  k VZN č. 7/2014. Vzhľadom 

k niektorým legislatívnym zmenám, ktoré majú dopad na VZN č. 7/2014 o podmienkach 

poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Rajec bol vypracovaný Dodatok č. 1 k tomuto 

VZN. Finančná komisia a následne mestská rada ho prerokovali a odporúčajú ho MZ 

schváliť. 

Hl. kontrolórka uviedla, že VZN  č. 7/2014 presne určuje, komu sa môžu dotácie 

poskytnúť. Vysvetlila postup pridelenia a kontroly dotácií. 

Primátor doplnil informácie hlavnej kontrolórky, dodal, že všetci, ktorým bola dotácia 

poskytnutá, musia zdokladovať jej plnenie a čerpanie. Komisia pre školstvo, kultúru a šport 

skúma, či boli dotácie účelovo použité. 
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Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov 

Mesta Rajec. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

7. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej služby 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2014 predniesla poslancom p. Záborská. Vzhľadom 

k nadobudnutiu účinnosti Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bolo potrebné 

vypracovať návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej 

služby. Finančná komisia a následne mestská rada uvedený dodatok prerokovali a odporúčajú 

ho schváliť. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej služby. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

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

(od 18.00 h do 18.20 h). 

Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 10 poslancov. 

 

8. Prevádzkový poriadok mestského a evanjelického cintorína 

Uznesením MZ č. 46/2018 a 47/2018 mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie protesty 

prokurátora proti VZN č. 7/2012 a 6/2012, ktoré sa týkali prevádzkového poriadku mestského 

a evanjelického cintorína. Zároveň bolo uložené MsÚ vypracovať nové smernice – 

prevádzkové poriadky oboch cintorínov, ktoré poslancom predložila Bc. Tomčíková, 

ved.odd.výstavby. Finančná komisia a následne mestská rada tieto prevádzkové poriadky 

prerokovala a odporučila ich MZ na schválenie. 

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

I. schvaľuje 

Prevádzkový poriadok mestského pohrebiska. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Prevádzkový poriadok evanjelického pohrebiska. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

9. Prevod, prenájom nehnuteľností 

a) Návrh na zrušenie uznesenia 

Návrh na zrušenie uznesenia č. 42/2018 predniesla poslancom Bc. Tomčíková. Uznesením 

MZ č. 42/2018 Mestské zastupiteľstvo v Rajci 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, ktorý sa nachádza v k.ú. Kľače. Vzhľadom k predloženiu nového 

geometrického plánu, ktorý je úradne overený, navrhujeme zrušiť pôvodné uznesenie č. 

42/2018 a prijať uznesenie nové. Finančná komisia a následne mestská rada tento návrh 

prerokovali a odporúčajú ho MZ schváliť. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 

uznesenie č. 42/2018 zo dňa 24.05.2018 z dôvodu predloženia nového geometrického plánu č. 

50/2018 úradne overeného Okresným úradom Žilina pod č. G1-1184/2018 z dôvodu zmeny 

číslovania parcely. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 
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Mestské zastupiteľstvo 

I. rozhodlo 

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

nehnuteľnej veci, a to pozemku KNC parcela č. 276/12, 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 (číslo 

pôvodného k.ú. 1-Rajec) na základe geometrického plánu č. 50/2018 zo dňa 07.05.2018 

vyhotoveného spoločnosťou BV PLAN, s.r.o., úradne overeného Okresným úradom Žilina 

pod č. G1-1184/2018. 

II. schvaľuje 

zámer odpredať pozemok KNC p.č. 276/12 – 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. 

276/12 – trvalý trávnatý porast o výmere 356 m². 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

b) Vyhlásenie VOS 

 V zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí Bc. Tomčíková 

predložila mestskému zastupiteľstvu mesta Rajec návrh na schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže na predaj pozemku KNC p.č. 276/12, k.ú. Kľače. Finančná komisia a mestská 

rada tieto podmienky prerokovali a odporúčajú ich MZ schváliť. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Rajci:  

na základe §9 ods.2 písm. a/zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o majetku obcí“) 

I. schvaľuje  

spôsob prevodu vlastníctva pozemku KNC parcela číslo 276/12 – trvalý trávnatý porast 

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

parcela číslo 3737 – ostatné plochy o výmere 1138 m² vo vlastníctve Mesta Rajec, evidovanej 

na LV č. 531 pre k.ú. Kľače na základe geometrického plánu č. 50/2018 zo dňa 7.5.2018 

vyhotoveného spoločnosťou BV PLAN, spol s.r.o. obchodnou verejnou súťažou podľa ust. 

§281 až 288 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 v znení neskorších predpisov)  

 

na základe §9 ods.2 písm. b/ Zákona o majetku obcí  

II. schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktorých úplné znenie tvorí neoddeliteľnú prílohu  

tohto uznesenia: 
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A. Predmet návrh zmluvy: 

pozemok KNC parcela číslo 276/12, druh pozemku: trvalý trávnatý porast o výmere 356 m² 

vytvorený na základe geometrického plánu č. 50/2018 zo dňa 7.5.2018 vyhotoveného 

spoločnosťou BV PLAN, spol s.r.o. so sídlom Fačkov 72, 013 15 Fačkov IČO:  43901140, 

úradne overeným  Okresným úradom Žilina dňa 28.06.2018 pod č. G1/1184/2018 z pôvodnej 

KNE p.č. 3737, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 1138 m² vo vlastníctve Mesta Rajec, 

evidovanej na LV č. 531 pre k.ú. Kľače. 

B. Termíny zverejnenia: 

a) oznamu v regionálnej tlači do 28.08.2018 

b) podmienok obchodnej verejnej súťaže min. na dobu 15 dní: 

            úradná tabuľa mesta           od 28.08.2018 do 17.09.2018 

            webová stránka mesta        od 28.08.2018 do 17.09.2018 

C. Termín predloženia ponuky a jej vyhodnotenie: 

a) termín a čas doručenia: do 17.09.2018 do 14.00 hod. 

b) forma a počet: písomná forma v jednom vyhotovení 

c) označenie návrhu/ponuky: zalepená obálka s výrazným označením „Verejná 

obchodná súťaž – pozemok KNC parcela č. 276/12 - NEOTVÁRAŤ" 

d) spôsob a adresa doručenia: 

- poštou na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, 

alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Rajci. 

                  e)   vyhodnotenie ponúk: dňa 17.09.2018 o 15.00 hod. 

D. Kritérium hodnotenia: najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom minimálna kúpna cena 

za predmet obchodnej verejnej súťaže je 7120,00€ (t.j.20€/m2). 

E. Ukončenie súťaže: 

a)   komisia po vyhodnotení predložených návrhov prostredníctvom 

zapisovateľky vyhotoví Zápisnicu z otvárania obálok a vyhodnotenia 

súťažných návrhov. Výsledok súťaže uvedený v zápisnici oznámi každému 

z účastníkov súťaže písomne listom či uspel alebo neuspel do l5 dní odo dňa 

vyhotovenia zápisnice.  

b)  vyhlasovateľ a úspešný účastník uzatvoria kúpnu zmluvu do 60 dní odo dňa 

prijatia víťaznej ponuky  

          F. návrh kúpnej zmluvy: súčasťou podmienok je aj návrh kúpnej zmluvy, ktorá tvorí  

prílohu – časť B. Túto kúpnu zmluvu je povinný predkladateľ návrhu svojim podpisom  

potvrdiť. Prípadné zmeny sa riešia vzájomnou dohodou. 

 

3. Zriaďuje 

a) komisiu v zložení: Ing. Mucha, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, Ing. Pekara, p. Špánik, Ing. 

Žideková, MVDr. Polačková s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž 

b) za zapisovateľku tejto komisie Ing. Miroslavu Hodasovú, ktorá zabezpečí 

administratívne práce.  

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 
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a) Žiadosť p. Daniela Gašpárka 

Žiadosť p. Daniela Gašpárka predniesla Bc. Tomčíková. P.  Gašpárek podal dňa 3.5.2017 

pod č. 1378/2017 žiadosť o zámenu pozemku a to: 

KNC parcelu č. 34/5 – záhrada o výmere 76 m2, vo vlastníctve Gašpárek Daniel  a Andrea 

Gašpárková, obaja bytom Rajec, Kostolná 643  za KNC parcela č. 33/5 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 102 m2, evidovaná na LV č. 1500 vo vlastníctva mesta Rajec.  

KNC parcela č. 34/5 sa nachádza medzi dvorom , resp. záhradou žiadateľa a stavby 

obchodných jednotiek z námestia. Slúži ako zásobovacia panelová komunikácia za obchodmi.  

Pozemok KNC 33/5 s nachádza medzi stavbou  rozostavanej stavy športovej haly 

a pozemkom – dvorom KNC parcelou č. 34/1, 34/2, 34/3 vo vlastníctve žiadateľa . Na parcele 

č. KNC 34/1 je postavený rodinný dom s.č. 643  vo vlastníctve žiadateľa.  

Finančná komisia a následne mestská rada odporučili schváliť usporiadanie právnych vzťahov 

uzavretím „Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o usporiadaní právnych vzťahov 

k pozemkom KNC parcela č. 34/3 a KNC parcela č. 33/1“ . 

Ing. Žideková sa spýtala, aká je šírka športovej haly po ich pozemok. Bc. Tomčíková 

odpovedala, že je to lichobežníkový tvar, nie je to rovnaké po všetkých stranách. 

Ing. Žideková navrhla, či by sa tá ich časť z pozície mesta neodkúpila. Bc. Tomčíková 

odpovedala, že dnes je situácia taká, že časť je zahradená pevným plotom, časť plotom 

provizórnym. Ing. Žideková uviedla, že aj keď má niekto pozemky blízko seba, tak ten druhý 

musí mať prístup ku svojej nehnuteľnosti, ak chce niečo prerábať. Primátor odpovedal, že 

mesto pozemok nejde predať a v prípade, že dôjde k podpisu kúpnej zmluvy, je možné si tam 

dať podmienky vstupu na prípadné opravy. 

Bc. Tomčíková dodala, že výmena pozemkov sa bude konať na základe geometrického plánu 

a presnej výmery. 

Ing. Pekara uviedol, že odporúčanie komisie výstavby a ŽP a následne mestskej rady bolo, 

aby mesto v súčasnosti tento pozemok neodpredávalo, lebo sa jedná o prístupovú časť 

pozemku ku športovej hale. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve rieši možnosť usporiadania 

pozemkov. Po prvej etape rekonštrukcie sa uvidí, aký nevyhnutný priestor popri športovej 

hale je potrebný. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. žiadosť p. Daniela Gašpárka , bytom Kostolná 643/56, Rajec  doručenú dňa 3.05.2017 

pod č. 1378/2017 vo veci zámeny, resp. usporiadania  pozemkov   KNC parcela č. 

34/3 a KNC parcela č. 33/1 

2. stanovisko finančnej  komisie zo dňa 2.8.2018, ktorá odporúča neodpredávať ani 

nezamieňať pozemky 

3. stanovisko Mestskej rady zo dňa 9.8.2018, ktorá odporučila uzatvoriť Zmluvu o 

uzatvorení budúcej zmluvy o usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom KNC 

parcela č. 34/3 a KNC parcela č. 33/1“   
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II. schvaľuje 

a) usporiadanie právnych  vzťahov k pozemku KNC parcela č. 34/3, druh pozemku 

záhrada o výmere 235 m2 evidovaný na liste vlastníctva č. 102 nachádzajúci sa 

pod panelovou cestou za obchodnými jednotkami na námestí  vo vlastníctve  

Gašpárek  Daniel a manželka Andrea, obaja bytom Rajec, Kostolná 643/56 

v podiele 1/1 a pozemku KNC parcela č. 33/1, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 430 m2 nachádzajúci sa medzi rozostavanou stavbou 

športovej haly a rodinným domom žiadateľov  evidovaný na liste vlastníctva č. 

1500 vo vlastníctve Mesto Rajec uzavretím „Zmluvy o uzatvorení budúcej 

zmluvy o usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom KNC parcela č. 34/3 

a KNC parcela č. 33/1“  nakoľko v súčasnosti je zámer realizácie stavby zmeny 

využitia športovej haly na krytú tržnicu, nie je zrejmá  výmera pozemku potrebná 

počas výstavby a nie je zrejmá výmera potrebná na zabezpečenie následnej údržby 

a opráv stavby. 

b) V Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o usporiadaní právnych vzťahov 

k pozemkom KNC parcela č. 34/3 a KNC parcela č. 33/1“   zadefinovať, že: 

- usporiadanie pozemkov bude riešené po vzájomnej dohode buď formou uzavretia 

riadnej kúpnej zmluvy o vzájomnom prevode dotknutých pozemkov 

s podmienkou, že pozemok, ktorý Mesto Rajec prevedie do vlastníctva žiadateľa 

bude zaťažený  ťarchou – vecným bremenom zriadeným v prospech Mesta Rajec, 

resp. vlastníka stavby „športovej haly“ alebo iného zmeneného druhu stavby , 

spočívajúcim v povinnosti vlastníka pozemku strpieť vstup na pozemok za 

účelom opravy a údržby stavby, alternatívne formou uzavretia nájomnej zmluvy 

so zakotvením povinnosti v rozsahu navrhovaného vecného bremena.  

- skutočná výmera pozemkov  bude upresnená  geometrickým plánom  

- cena bude stanovená na základe znaleckého posudku, 

- náklady spojené s usporiadaním pozemkov budú rozdelené rovným dielom na 

polovicu, 

- riadna kúpna zmluva s vecným bremenom alternatívne nájomná zmluva s vecným 

bremenom  bude uzavretá najneskôr do 1 roka po realizácii stavebných prác prvej   

etapy zmeny využitia stavby, 

- stavebník  (mesto Rajec) zabezpečí ohradenie staveniska stavby zmeny využitia 

na vlastné náklady a zároveň  žiadateľ udeľuje súhlas so vstupom na pozemok , 

toho času ohradený dočasným  oplotením pre potreby realizácie stavebných prác 

na stavbe. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 1 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín 

Ing. Žideková  

 

10. Návrh na zmenu čerpania úveru 

P. Záborská, ved.finančného oddelenia predložila poslancom návrh na zmenu čerpania úveru, 

a to na rozšírenie parkovísk a rekonštrukciu chodníkov a ciest v meste vo výške 20 619,61 €. 

Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali tento návrh a odporúčajú ho MZ 

schváliť. 
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Ing. Žideková sa spýtala, čo všetko sa zrealizuje z úveru do konca tohto roka. Primátor 

odpovedal, že sa budú opravovať chodníky, cesty, doplnenie parkovísk. Dlhodobo sa tu napr. 

dožadujú občania na ul. Kostolnej zmeniť povrch chodníka. Ing. Žideková sa spýtala, či je 

táto ulica najakútnejšia. Primátor odpovedal, že mesto dlhodobo eviduje túto požiadavku. 

Taktiež čo sa týka parkovísk na Severe, na ktoré boli rôzne názory, stále sú plné. Taktiež treba 

riešiť ďalšie parkovacie miesta, pretože je len otázka času, kedy si COOP Jednota osadí 

rampu na parkovisku a obyvatelia sídliska Sever tam už nebudú môcť parkovať. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

a) zmenu čerpania investičného úveru, ktorý bol schválený vo výške 200 000,- € 

b) financovanie stavebných úprav – inžinierske siete a technické vybavenie k nájomnému 

bytovému domu 33 bytových jednotiek na ul. Hollého Rajec vo výške 179 380,39 € 

c) rozšírenie parkovísk, rekonštrukciu ciest a chodníkov vo výške 20 619,61 €. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

Ing. Žideková 

  

 

11. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov  MZ a určenie počtu poslancov MZ 

v jednotlivých volebných obvodoch 

Návrh na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov a určenie počtu poslancov 

v nich predniesla poslancom p. Uríková. Rozhodnutím predsedu NR SR č. 203/2018 zo dňa 

10.7.2018 boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí na deň 10.11.2018 a určenie 

lehoty na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich. 

Pre toto volebné obdobie bolo v zmysle uznesenia MZ č.  78/2014 zo dňa 14. augusta 2014 

určených 13 poslancov, návrh pre ďalšie volebné obdobie je navrhovaný počet 13 poslancov. 

 Volebný obvod č. 01 zahŕňa ulice: 

Lipová, Hollého (č. 1 - 49), Javorová, Smreková, Ružová, Jabloňová, Orgovánová 

Vo volebnom obvode č. 01sa budú voliť 4 poslanci 

 Volebný obvod č. 02 zahŕňa ulice: 

1.mája, Fučíkova, Hurbanova (č. 1 – 4, 6 – 12), Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Nádražná (č. 

25 - 37), Obr. mieru, S.Chalupku, Záhradnícka 

Vo volebnom obvode č. 02 sa budú voliť 2 poslanci. 

 Volebný obvod č. 03 zahŕňa ulice: 

Bystrická, Hollého (rod.domy č. 60 - 116), Hurbanova (č. 5), Kmeťova, Kollárova, 

Komenského, Kostolná, M.R.Štefánika, Nádražná (č. 1-23, 38-60), Nám.A.Škrábika, Nám. 

SNP, Partizánska (č. 1-10, 134 – 143), Sládkovičova, Vojtová, Zakamenica, Šafárikova, 

Športová, Švermova, Lúčna, Bielisko, Hviezdoslavova, Štúrova a mestskú časť Rajec-

Charubina 

Vo volebnom obvode č. 03 sa budú voliť 3 poslanci. 
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 Volebný obvod č. 04 zahŕňa ulice: 

Alexyho, Benkova, Frivaldského, Fullova, Haškova, Janka Kráľa, Jilemnického, 

Mudrochova, Nerudova, Partizánska (č.d. 11 – 133, 144 - 147), Plávkova, Pri Rajčanke, 

Slottova 

Vo volebnom obvode č. 04 sa budú voliť 4 poslanci. 

 

Mestská rada tento návrh prerokovala a odporúča určiť na volebné obdobie 2018 – 2022 

trinásť poslancov do MZ, štyri volebné obvody a počet poslancov v jednotlivých volebných 

obvodoch nasledovne: 

VO č. 1 4 poslanci 

VO č. 2 2 poslanci 

VO č. 3 3 poslanci 

VO č. 4 4 poslanci 

 

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

Mestské zastupiteľstvo 

I. určuje 

na celé volebné obdobie (2018 – 2022) 

 

1. trinásť poslancov do mestského zastupiteľstva 

2. štyri volebné obvody 

3. počet poslancov vo volebných obvodoch nasledovne: 

 

 

 Volebný obvod č. 01 – Rajec – Sever   počet poslancov 4 

 Volebný obvod č. 02 – Rajec-Východ  počet poslancov 2 

 Volebný obvod č. 03 – Rajec-Západ   počet poslancov 3 

 Volebný obvod č. 04 – Rajec-Juh   počet poslancov 4 

 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

Ing. Žideková 

  

 

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

24. mája 2018 do 16. augusta 2018 

Na zasadnutí MZ predniesla hlavná kontrolórka mesta Správu o výsledku kontrol 

uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 24. mája 2018 do 16. augusta 

2018. 

P. Koledová Žideková sa spýtala, prečo Športový klub Žilina, stredisko Rajec nebol na 

maratóne, vyhodnotený v rámci mesta, čo sa týka vyhodnotenia športovca. Uviedla, že 

v tomto športovom klube je cca 30 detí, ktoré tam prešli z Maratón klubu Rajec – sú to deti 

z Rajca, ale prečo nie sú ako rajčania aj hodnotení z pozície primátora mesta. 
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Primátor uviedol, že on pri vyhodnotení Rajeckého maratónu dáva ocenenie rajčanom. 

A keďže Maratón Klub vedie rozpis štartujúcich aj štartovnú listinu, neuviedol medzi 

rajčanov ako súťažiacich a bežcov členov Športového klubu polície. Mesto Rajec neeviduje 

túto štartovaciu listinu, taktiež mesto nemá evidenciu členov Športového klubu polície. 

Primátor odovzdával ceny na základe listín, ktoré Maratón klub Rajec dal moderátorovi a ten 

na ich základe pozýval víťazov na pódium. Predpokladá, že sa medzi ocenených nedostali 

ľudia z Rajca, ktorí sú vedení pod Športovým klubom Polície Žilina, strediskom Rajec. 

Primátor navrhol, aby sa v budúcnosti dalo upozornenie pre Maratón klub Rajec, že keď bude 

uvedené v štartovacej listine Športový klub polície Žilina, stredisko Rajec, budú braní ako 

rajčania a nebudú medzi ocenenými len maratónci rajčania, ale aj rajčania reprezentujúci tento 

klub zo Žiliny. S týmito nedopatreniami sa Maratón klub Rajec ťahá dlhšiu dobu.  

P. Koledová Žideková dodala, že ona sama je členkou KŠKŠ a zároveň členkou Športového 

klubu Žilina a hanbí sa, že nedostali žiadne ocenenie. V tomto klube sú predsa deti z Rajca, z 

ktorých možno vyrastú dobrí športovci, ale ak sa na to budú pozerať, že sa robia rozdiely, tak 

to nie je dobré. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o výsledku uskutočnených kontrol hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 

24.mája 2018 do 16. augusta 2018. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

Ing. Žideková 

  

 

13. Návrh na vykonanie kontroly nad rámec schváleného Plánu kontrolnej činnosti hl. 

kontrolórky na 2. polrok 2018 

Návrh na vykonanie kontroly nad rámec schváleného plánu predniesla hlavná 

kontrolórka mesta, Ing. Sekáčová. Na základe písomnej žiadosti poslankyne Ing. Židekovej, 

ktorá požiadala o kontrolu nakladania s výdavkami mesta je možné túto kontrolu vykonať len 

vtedy, ak o to požiada MZ alebo primátor mesta. Preto bol predložený na schválenie návrh na 

vykonanie tejto kontroly. Mestská rada toto prerokovala a odporúča MZ schváliť hl. 

kontrolórke mesta výkon uvedenej kontroly. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

Žiadosť Ing. Zuzany Židekovej o vykonanie kontroly nakladania s výdavkami mesta. 

II. schvaľuje 

a) Vykonanie kontroly s názvom: 

„Kontrola nakladania s výdavkami mesta – výdavky vo výške 1704,00 € vynaložené na 

vypracovanie nového rozpočtu na naviac práce – rozdelenie rozpočtu stavby „Zmena využitia 

športovej haly v Rajci na krytú tržnicu.“ 



18 

 

b) Predmetnú kontrolu vykonať nad rozsah schváleného Plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky mesta na 2. polrok 2018. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

Ing. Žideková 

  

 

14. Interpelácie 

Ing. Pekara požiadal vzhľadom k neprehľadnosti križovatky ul. Moyzesova – 1. mája 

smerom na Ďurčinu, či by nebolo možné na protiľahlej strane umiestniť zrkadlo. 

Primátor odpovedal, že situáciu mesto preverí v spolupráci s odd. výstavby, dopravným 

inžinierom a mestskou políciou. 

 

MVDr. Polačková sa spýtala na výberové konanie v ZUŠ. 

Mgr. Hanus ako predseda výberovej komisie informoval o tom, že dňa 15.8.2018 sa 

uskutočnilo výberové konanie, komisia určila poradie. Za riaditeľa komisia navrhla 

primátorovi mesta menovať PaedDr. Remeniusa s tým, že výsledky už sú zverejnené na 

úradnej tabuli mesta, na webovej stránke mesta. 

MVDr. Polačková sa spýtala, kto bol na druhom mieste. 

Mgr. Hanus odpovedal, že na druhom mieste sa umiestnila PaedDr. Kyšková. 

Ing. Žideková sa spýtala, či vôbec mohol byť PaedDr. Remenius prizvaný na výberové 

konanie, pretože bol odvolaný na návrh hlavnej školskej inšpektorky. 

Mgr. Hanus odpovedal, že mesto má stanovisko kompetentných, kde je uvedené, PaedDr. 

Remenius mohol byť prizvaný na výberové konanie, pretože v opačnom prípade by to bolo 

diskriminačné a boli by tým porušené jeho ústavné práva. Stanovisko je k nahliadnutiu na 

MsÚ. 

 

Mgr. Šupka sa spýtal na výstavbu vyhliadkovej veže. 

Primátor odpovedal, že stavba je v realizácii a v termíne do 31.8.2018 musí byť dokončená. 

Prednosta MsÚ, Ing. Jasenovec, PhD. doplnil informácie primátora mesta. 

 

Ing. Žideková sa spýtala, kedy sa bude realizovať projek kompostéry. 

Primátor odpovedal, že sa posúval celý proces výzvy operačného programu ŽP. Keď mesto 

podávalo žiadosť, bolo mesto agentúrou, ktorá ju mestu spracúvala, informované o tom, že 

keď už to bude vysúťažené, mesto bude mať plusové body. Dodávateľ kompostérov sa 

vysúťažil. Keďže sa celý proces naťahoval, riadiaci proces povedal, že neuznáva EKS, čo 

bolo pred rokom a že mesto to pôvodné vysúťaženie má zrušiť. Mala byť dohoda o tom, že sa 

to výberové konanie alebo elektronické trhovisko ruší, zrušilo sa, následne mohlo byť nové 

verejné obstarávanie zrealizované, ktoré už aj zrealizované je. Nastal proces kontroly 

u riadiaceho orgánu. Posunuli sa termíny, do 30.10.2018 musí byť projekt ukončený. Takže 

mesto má vysúťaženého dodávateľa, čakalo sa na odkontrolovanie riadiacim orgánom, či bolo 

výberové konanie v zmysle ich požiadaviek. V týchto dňoch prišlo mestu oznámenie, že je to 

v poriadku. 

Hl. kontrolórka dodala, že toto je problém viacerých miest a obcí na Slovensku. 
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Ďalej sa Ing. Žideková spýtala, či sa budú ku kompostérom dávať informácie ohľadom 

odpadového hospodárstva. 

Primátor odpovedal, že p. Dubec má na starosti odpadové hospodárstvo, momentálne rokuje 

s nadáciou, ktorá bežne zabezpečuje takúto osvetu – akým spôsobom realizovať toto 

kompostovanie. Už je s nimi v kontakte a pripravujú materiály. 

Ing. Žideková dodala, že ľudia tomu nerozumejú alebo nechcú rozumieť. Niektorí majú 

kompostéry, ale nedávajú tam určité buriny. Taktiež vysýpajú takýto odpad do kontajnerov. 

Predpokladá sa, že výukou sa zníži objem biologicky rozložiteľného odpadu – čo ide na 

skládku. Je to dobrá myšlienka, všetko však záleží od uvedomelosti občana, od kontroly MsP, 

represívnych orgánov atď. 

Ing. Žideková navrhla, aby sa aj poslanci vo svojich obvodoch s občanmi ohľadom 

kompostovania porozprávali. 

Primátor odpovedal, že najlepším učiteľom sú deti. Mesto to vidí pri separácii, takže bude 

kladený dôraz aj na environmentalistiku v školách. 

P. Špánik poukázal na to, že sa zaužívali oplotené stanoviská, tiež však vidí, čo sa tam vozí. 

Mnoho ľudí vyváža rôzny odpad do kontajnerov alebo do stanovíšť, ktorý tam nepatrí. 

Primátor uviedol, že 11 vytvorených stojísk je dlhodobo neudržateľných, mesto to stojí 

nemalé finančné prostriedky. Keby sa to prevádzkovalo a ľudia boli takí disciplinovaní, že 

tam ľudia budú voziť len to, čo tam patrí, technika mesta to hravo zvládne. Na území mesta 

v intraviláne je 11 smetísk – biologicky rozložiteľného odpadu. To, čo mesto nevie pozbierať 

mechanicky, musí pozbierať ručne a ľudia, ktorí sa mohli venovať koseniu, musia zbierať to, 

čo občania nahádžu mimo dohodnutých pravidiel. 

Ing. Žideková sa obáva toho, že aj keď sa občanom kompostéry dajú, budú odpad voziť 

hocikde. 

Primátor upozornil, že aj poslanci musia upozorňovať takýchto ľudí. Je len na tom, aby sa 

občania navzájom vychovávali a aby aj tá MsP upozornila, keď takéto niečo zbadá. 

 

P. Koledová Žideková sa spýtala na parkovanie na uliciach Obrancov mieru a 1. mája, 

nakoľko sa na poslednom MZ hovorilo o zjednosmernení týchto ulíc. 

Primátor odpovedal, že počas dovolenkového obdobia túto situáciu komisia výstavby a ŽP 

neriešila. V septembri bude buď schôdza alebo roznesený dotazník, aby malo mesto 

v septembri odozvu. 

Prednosta dodal, že mesto má už niečo rozpracované. Po vykonanom passporte, ktoré značky 

treba doplniť, vymeniť, mesto prioritne podľa rizík bude riešiť situáciu. 

 

Ing. Žideková sa spýtala, či mesto ešte skontroluje odvoz odpadu pri Rajčanke 

z nelegálnej skládky.  

Primátor odpovedal, že p. Dubec má na starosti odpadové hospodárstvo, na základe podnetu 

mesto túto skládku, resp. vývoz tohto odpadu riešilo. P. Dubec informoval primátora, že sa 

vyviezla len povrchová časť a na druhý týždeň by sa koryto malo dať do pôvodného stavu – 

budú vyberať aj z koryta. 

Ing. Žideková sa spýtala, na aké náklady bol tento vývoz vykonaný. 

Primátor odpovedal, že to budú náklady občana, ktorý tento odpad vyviezol. Taktiež mu 

pravdepodobne bude udelená pokuta. 

 

15. Diskusia 

V tomto bode programu nepredniesol nikto z prítomných diskusný príspevok. 
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16. Rôzne 

a) Zrušenie VZN č. 15/2012, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

P. Uríková, ved.odd.správneho informovala poslancov, že uznesením MZ č. 46/2018 

mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie protest prokurátora proti VZN č. 15/2012, ktorým 

sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Toto VZN je však potrebné zrušiť a nové VZN 

bude predložené na októbrové rokovanie MZ. Mestská rada tento návrh prerokovala 

a odporúča MZ zrušiť predmetné VZN. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 

VZN č. 15/2012, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

Ing. Žideková 

  

 

 

b) Odmena hlavnej kontrolórke mesta za obdobie 03/2018 – 02/2018 

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 3/2018 

– 7/2018 až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra za mesiace 3/2018 – 

7/2018. 

Primátor navrhol schváliť 15%-nú odmenu.  

Nakoľko nikto z poslancov nepredložil žiaden protinávrh, primátor predniesol návrh na 

uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

odmenu hlavnej kontrolórke mesta Ing. Bibiane Sekáčovej za obdobie 03/2018 – 07/2018 vo 

výške  15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra vyplateného v období 03/2018 – 

07/2018. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín,  

 Ing. Žideková 

 

c) Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb 

P. Uríková informovala poslancov o Harmonograme organizačno-technického zabezpečenia 

volieb – termíny, ktoré je potrebné dodržať pri vyhlásených Voľbách do orgánov samosprávy 

obcí. 

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

I. berie na vedomie 

harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí 

konaných 10.11.2018. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, Ing. 

Pekara, p. Špánik, Mgr. Augustín, 

Ing. Žideková  

  

 

 

Týmto bodom programu bolo ukončené rokovanie mestského zastupiteľstva. Primátor 

poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie o 20.01  h ukončil. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján   R y b á r i k 

                      primátor mesta 

 

 

           Mgr. Peter   H a n u s  

         zástupca primátora mesta 

 

 

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

                                prednosta MsÚ 

 

 

 

Overovatelia:  Gabriel Špánik 

  MVDr. Katarína Polačková 

 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 
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