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Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 

10.12.2018 
 

 Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré otvoril primátor mesta, Ing. 

Ján Rybárik, bolo zvolané s nasledovným programom: 

 

Návrh programu: 

1. Štátna hymna 

2. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva, 

odovzdanie osvedčení o zvolení 

5. Zloženie sľubu primátora mesta 

6. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva 

7. Schválenie programu zasadnutia 

8. Voľba mandátovej a volebnej komisie 

9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

10. Príhovor novozvoleného primátora mesta 

11. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 

12. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov 

13. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva 

14. Určenie platu primátora mesta 

15. Určenie poslancov pre občianske obrady 

16. Záver 

a) Informácia o povinnosti vyplývajúcej zo Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení 

 

 Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle § 12 ods. 1 

Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 

Schválené uznesenia: 

110/2018 – zriadenie mandátovej komisie 

111/2018 – zriadenie volebnej komisie 

112/2018 – konštatovanie mandátovej a volebnej komisie 

113/2018 – zloženie mestskej rady 

114/2018 – zriadenie komisií pri MZ, komisia finančná 

115/2018 – zriadenie komisie výstavby a ŽP 

116/2018 – zriadenie komisie na ochranu verejného poriadku 

117/2018 – zriadenie komisie pre školstvo, kultúru a šport 

118/2018 – zriadenie komisie sociálno-zdravotnej 

119/2018 – zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov  

         mesta a zamestnancov mesta 

120/2018 – zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

       funkcionárov v Rajci 

121/2018 – preloženie bodu programu – poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať MZ 

122/2018 – určenie platu primátora mesta 
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123/2018 – určenie poslancov pre občianske obrady 

124/2018 – informácia o povinnosti vyplývajúcej zo zákona 357/2004 Z.z. 

 

R o k o v a n i e : 

 

 Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle § 12 ods. 1 

Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

Po štátnej hymne primátor mesta Ing. Ján Rybárik otvoril ustanovujúce zasadnutie MZ. Ako 

overovateľov zápisnice určil JUDr. Bohuslav Gelatku a Ing. Petra Pekaru. Za zapisovateľku 

určil p. Alenu Uríkovú. 

 Ing. Juraj Kecer, predseda mestskej volebnej komisie v Rajci oboznámil prítomných 

s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Rajec, ktoré sa konali dňa 

10.11.2018. Primátorovi mesta, Ing.  Milanovi Lipkovi odovzdal osvedčenie o zvolení za 

primátora mesta a poslancom odovzdal osvedčenie o zvolení za poslanca MZ. Po prevzatí 

osvedčení novozvolený primátor mesta, Ing. Milan Lipka zložil sľub primátora mesta. 

Následne tento sľub potvrdil svojím podpisom. 

Potom primátor vyzval jednotlivých poslancov, aby zložili zákonom predpísaný sľub. 

Po jeho zložení poslanci potvrdili tento sľub svojím podpisom. Sľub zložilo 12 poslancov, 

Mgr. Šupka ako novozvolený poslanec sa tohto slávnostného zasadnutia nezúčastnil a svoju 

neúčasť vopred ospravedlnil.  

Primátor mesta, Ing. Lipka, odovzdal slovo Ing. Rybárikovi, ktorý predniesol 

k novozvoleným poslancom MZ, ako aj k ostatným prítomným krátky príhovor a poďakovanie 

za doterajšiu činnosť. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Primátor mesta, Ing. Lipka, predniesol návrh na schválenie programu ustanovujúceho 

zasadnutia MZ: 

Návrh programu: 

8. Voľba mandátovej a volebnej komisie 

9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

10. Príhovor novozvoleného primátora mesta 

11. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 

12. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov 

13. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva 

14. Určenie platu primátora mesta 

15. Určenie poslancov pre občianske obrady 

16. Záver 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, p. 

Matejka, p. Pekara, Ing. 

Pekara, Bc. Repková, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, Ing. 

Žideková, PaedDr. Mihalec 
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8. Voľba mandátovej a volebnej komisie 

Mandátová komisia má za úlohu overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného primátora 

a novozvolených poslancov, zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou primátora 

alebo poslanca, a to na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných 

vyhlásení a podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu MZ. Volebná 

komisia dohliada na priebeh voľby členov MR a členov komisií. V prípade tajného hlasovania 

vykonáva sčítanie hlasov a podáva správu MZ o výsledku volieb. Primátor navrhol za členov 

mandátovej komisie poslancov JUDr. Gelatku, Mgr. Augustína a Ing. Muchu. Tých istých 

poslancov navrhol menovať aj do volebnej komisie. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. zriaďuje 

mandátovú komisiu v zložení poslancov: JUDr. Bohuslav Gelatka, Mgr. Róbert Augustín, Ing. 

Gustáv Mucha 

II. vymedzuje 

úlohy mandátovej komisie nasledovne: 

- overiť zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a zloženie sľubu poslancov 

novozvoleného mestského zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom 

zákonom predpísaného sľubu, 

- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení 

zvolených funkcionárov, 

- podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu mestského zastupiteľstva. 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. zriaďuje 

volebnú komisiu v zložení poslancov: JUDr. Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. Mucha 

 

II. vymedzuje  

úlohy volebnej komisie nasledovne: 

dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov a podať 

ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, p. 

Matejka, p. Pekara, Ing. 

Pekara, Bc. Repková, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, Ing. 

Žideková, PaedDr. Mihalec 

  

 

9. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

Mandátová a volebná komisia overila zloženie sľubu primátora mesta a poslancov a taktiež 

primátorom a poslancami podpísané čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcií. 

Následne JUDr. Gelatka predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 

 

II. konštatuje, že 

1. primátor mesta Ing. Milan Lipka zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta 

2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva Mgr. Róbert Augustín, JUDr. Bohuslav 

Gelatka, Mgr. Peter Hanus, Lumír Kardoš, Ján Kavec, Martin Matejka, PaedDr. Ján 

Mihalec, Ing. Gustáv Mucha, Ján Pekara, Ing. Peter Pekara, Bc. Marta Repková a Ing. 

Zuzana Žideková zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 

3. primátor mesta Ing. Milan Lipka podpísal čestné prehlásenie o tom, že nevykonáva 

funkciu nezlučiteľnú s funkciou primátora mesta v zmysle § 13 ods. 3 Zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

4. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva Mgr. Róbert Augustín, JUDr. Bohuslav 

Gelatka, Mgr. Peter Hanus, Lumír Kardoš, Ján Kavec, Martin Matejka, PaedDr. Ján 

Mihalec, Ing. Gustáv Mucha, Ján Pekara, Ing. Peter Pekara, Bc. Marta Repková a Ing. 

Zuzana Žideková podpísali čestné prehlásenie o tom, že nevykonávajú funkciu 

nezlučiteľnú s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 2 Zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, p. 

Matejka, p. Pekara, Ing. 

Pekara, Bc. Repková, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, Ing. 

Žideková, PaedDr. Mihalec 

  

 

10. Príhovor novozvoleného primátora mesta 

Novozvolený primátor mesta, Ing. Lipka sa prihovoril k prítomným v rokovacej miestnosti. 

Taktiež poďakoval Ing. Jánovi Rybárikovi za jeho doterajšiu prácu. 

 

11. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 

Mestskú radu môže v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

platnom znení zriadiť mestské zastupiteľstvo, pričom je zložená z poslancov, ktorých volí 

mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Primátor mesta navrhol zvoliť do mestskej 

rady poslancov JUDr. Gelatku, p. Kavca, PaedDr. Mihalca, Ing. Židekovú a Mgr. Augustína. 

V diskusii sa Ing. Pekara spýtal, či títo členovia MR budú zároveň aj predsedovia komisií. 

Primátor odpovedal, že návrh zloženia MR odzrkadľuje aj návrh na predsedov a členov 

komisií. 

Mgr. Hanus sa spýtal, na základe akého kľúča vznikla MR. Primátor odpovedala, že toto 

vzniklo na základe rokovania s poslancami – siedmi deklarovali väčšinu. Dodal, že 

komunikoval aj s ostatnými poslancami o záujme pracovať v komisiách. Ak má niekto iný 

návrh, môže sa dať o ňom hlasovať. Ing. Žideková uviedla, že počet členov mestskej rady tvorí 

tretinu členov poslancov a v zložení sa prihliada na výsledky volieb. Ten pomer je presne taký 

istý ako v roku 2014 a v MR sú zvolení 4 nezávislí a jeden za politickú stranu. 

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

I. zriaďuje 

v zmysle § 14 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Mestskú 

radu v Rajci. 

II. volí 

členov Mestskej rady v Rajci: JUDr. Bohuslav Gelatka, Ján Kavec, PaedDr. Ján Mihalec, Ing. 

Zuzana Žideková a Mgr.  Róbert Augustín. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 7 proti: 1 zdržal sa: 4 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, Bc. 

Repková, Ing. Žideková, 

PaedDr. Mihalec 

p. Matejka Ing. Pekara, p. Pekara, Ing. 

Mucha, Mgr. Hanus 

 

12. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov 

Komisie mestského zastupiteľstva môže zriaďovať mestské zastupiteľstvo, pričom určuje aj 

ich zloženie. Predsedovia komisií bývajú volení z radov poslancov MZ a sú spravidla aj členmi 

mestskej rady. Pôsobnosť komisií, ich činnosť a pravidlá rokovania upravuje zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Primátor navrhol zriadiť komisie tak, ako 

to bolo aj v predchádzajúcom volebnom období. Zároveň predniesol návrhy predsedov 

a členov v jednotlivých komisiách. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. zriaďuje 

v zmysle § 15 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení: 

- komisiu finančnú 

- komisiu výstavby a životného prostredia 

- komisiu na ochranu verejného poriadku 

- komisiu pre školstvo, kultúru a šport 

- komisiu sociálno-zdravotnú 

- komisiu na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta 

a zamestnancov mesta  

 

II. zriaďuje 

v súlade s § 15 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

v nadväznosti na čl. 7 ods. 5 písm. a) a b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 

545/2005 Z. z. 

- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v Rajci 

 

III. volí 

predsedov, členov a zapisovateľku pre komisiu finančnú: 

predseda: JUDr. Bohuslav Gelatka 

členovia: Ing. Zuzana Žideková, Mgr. Peter Hanus 

zapisovateľka: Tatiana Záborská 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 2 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, Bc. Repková, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, Ing. 

Žideková, PaedDr. Mihalec 

 p. Pekara, p. Matejka 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. volí 

predsedov, členov a zapisovateľku pre komisiu výstavby a životného prostredia: 

predseda: Mgr. Róbert Augustín 

členovia: Ing. Gustáv Mucha, Ing. Peter Pekara, Lumír Kardoš 

zapisovateľka: Bc. Júlia Tomčíková 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, Bc. Repková, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, Ing. 

Žideková, PaedDr. Mihalec, 

p. Pekara 

 p. Matejka 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. volí 

predsedov, členov a zapisovateľku pre komisiu na ochranu verejného poriadku: 

predseda: PaedDr. Ján Mihalec 

členovia: Ján Pekara, JUDr. Bohuslav Gelatka 

zapisovateľka: Alena Uríková 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, Bc. Repková, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, Ing. 

Žideková, PaedDr. Mihalec, 

p. Pekara 

 p. Matejka 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. volí 

predsedov, členov a zapisovateľku pre komisiu pre školstvo, kultúru a šport: 

predseda: Ján Kavec 

členovia: Lumír Kardoš, PaedDr. Ján Mihalec, Martin Matejka 

zapisovateľka: Blanka Porubčanská 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 3 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, Bc. 

Repková, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Ing. Žideková, 

PaedDr. Mihalec 

 p. Matejka, Ing. Pekara, p. 

Pekara 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. volí 

predsedov, členov a zapisovateľku pre komisiu sociálno-zdravotnú: 

predseda: Ing. Zuzana Žideková 

členovia: Mgr. Peter Hanus, Bc. Marta Repková 

zapisovateľka: Ľubica Cesneková 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 2 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, Bc. Repková, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, Ing. 

Žideková, PaedDr. Mihalec 

 p. Matejka, p. Pekara 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. volí 

členov a zapisovateľku pre komisiu na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti 

orgánov mesta a zamestnancov mesta 

členovia: JUDr. Bohuslav Gelatka, Ing. Gustáv Mucha, PaedDr. Ján Mihalec 

zapisovateľka: Alena Uríková 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 1 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, Bc. Repková, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, Ing. 

Žideková, PaedDr. Mihalec, 

p. Pekara 

 p. Matejka 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. volí 

členov a zapisovateľku pre komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v Rajci 

členovia: Mgr. Róbert Augustín, Bc. Marta Repková 

zapisovateľka: Alena Uríková 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 2 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, Ing. 

Pekara, Bc. Repková, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, Ing. 

Žideková, PaedDr. Mihalec 

 p. Matejka, p. Pekara 

 

13. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva 

V zmysle § 12 ods. 1 a 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je potrebné poveriť 

poslanca MZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva 

v prípade, že primátor odmietne zvolať MZ a toto zasadnutie MZ nezvolá ani zástupca 

primátora.  

Takto poverený poslanec mestského zastupiteľstva:  

a) zvolá zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci v prípade, že ho nezvolá primátor 

mesta ani jeho zástupca najmenej raz za tri mesiace a bude ho i viesť, ak na tomto 

zasadnutí nebude prítomný primátor alebo ho primátor odmietne viesť (§ 12 ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb.), 

b) vedie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci, ktoré odmietol zvolať a viesť 

primátor mesta na základe žiadosti aspoň tretiny poslancov do 15 dní od doručenia 

žiadosti na jeho konanie a ktoré sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na 

jeho konanie a zároveň zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť toto 

zasadnutie (§ 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.) 

c) vedie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci, ak primátor mesta odmietol dať 

hlasovať o návrhu programu alebo o jeho zmene a ak zástupca primátora nie je 

prítomný alebo odmietne viesť toto zasadnutie mestského zastupiteľstva (§ 12 ods. 5 

zákona č. 369/1990 Zb.) 

d) vedie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci, ak primátor mesta neudelil slovo 

poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý požiadal o slovo v súvislosti s 

prerokúvaným bodom programu a ak zástupca primátora nie je prítomný alebo 

odmietne viesť toto zasadnutie mestského zastupiteľstva (§ 12 ods. 6 zákona č. 

369/1990 Zb.) 

 

Primátor mesta navrhol poveriť Mgr. Michala Šupku. Vzhľadom k tomu, že navrhovaný 

Mgr. Šupka sa nezúčastnil ustanovujúceho zasadnutia primátor navrhol, aby sa o tomto bode 

rokovalo na riadnom zasadnutí MZ. 

Poslanci súhlasili, a tak primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. súhlasí 

s presunom tohto bodu na najbližšie rokovanie MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, Mgr. 

Augustín, p. Matejka, p. Pekara, Ing. 

Pekara, Bc. Repková, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Ing. Žideková, PaedDr. Mihalec 
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14. Určenie platu primátora mesta 

V zmysle § 3 Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest patrí primátorovi plat odo dňa zloženia predpísaného sľubu. 

Tento plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR a násobku podľa § 4 ods. 1 Zákona č. 

253/1994 Z.z. v platnom znení. Novelou Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a mzdách starostov obcí a primátorov miest má primátor mesta Rajec nárok na 2,6-násobok 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR. Táto priemerná mzda dosiahla 

v roku 2017 výšku 954,- €. Výpočet: 954,- x 2,6 = 2481,- €. Mestské zastupiteľstvo môže tento 

plat rozhodnutím zvýšiť až do výšky 60%.  

Primátor navrhol, aby toto navýšenie bolo vo výške 15%. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, druhá veta Zákona č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v platnom znení zvýšenie minimálneho platu primátora mesta Rajec o 15 %. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

Mgr. Augustín, p. Matejka, p. Pekara, 

Ing. Pekara, Bc. Repková, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, Ing. Žideková, 

PaedDr. Mihalec 

  

 

15. Určenie poslancov pre občianske obrady 

Vzhľadom k novému volebnému obdobiu Mestského zastupiteľstva v Rajci je potrebné 

schváliť poslancov, ktorí budú vykonávať občianske obrady. Primátor navrhol za zástupcov pre 

obrady pred orgánom štátu okrem seba aj Mgr. Hanusa a zástupcu pre občianske obrady Mgr. 

Paprskára. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

1. zástupcov pre obrady pred orgánom štátu: Ing. Milana Lipku, Mgr. Peter Hanus 

2. zástupcu pre občianske obrady: Mgr. Marian Paprská 

3. sobášnu miestnosť – obradná sieň Radnice mesta Rajec 

4. sobášne dni – piatok, sobota od 13.00 h 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

Mgr. Augustín, p. Matejka, p. Pekara, 

Ing. Pekara, Bc. Repková, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, Ing. Žideková, 

PaedDr. Mihalec 
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16. Záver 

a) Informácia o povinnosti vyplývajúcej zo Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení 

V zmysle čl. 7 ods. 1 Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v platnom znení je verejný funkcionár definovaný v čl. 2 

horeuvedeného zákona povinný splniť si povinnosť uvedenú v čl. 7 Zákona č. 357/2004 Z.z. 

O tejto povinnosti poslancov informovala p. Uríková. Následne odovzdala primátorovi ako aj 

poslancom MZ tlačivá, ktoré je potrebné odovzdať do 30 dní od ujatia sa funkcie. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Informáciu o povinnosti vyplývajúcej zo Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec, 

Mgr. Augustín, p. Matejka, p. Pekara, 

Ing. Pekara, Bc. Repková, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, Ing. Žideková, 

PaedDr. Mihalec 

  

 

Primátor mesta, Ing. Lipka informoval poslancov, že najbližšie rokovanie bude zvolané do 

konca januára 2019, kde budú stanovené aj termíny riadnych zasadnutí MZ. 

V závere rokovania poprial všetkým krásne vianočné sviatky a rokovanie o 17.00 h ukončil. 

 

 

 

 

         Ing. Milan   L i p k a 

               primátor mesta 

 

         

         

  

         Ing. Ján Jasenovec, PhD. 

                 prednosta MsÚ 

 

 

Overovatelia: JUDr. Bohuslav Gelatka 

  Ing. Peter Pekara 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 
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