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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 28. februára 2019 

Prítomní: 12 

Neprítomní: 0 

 

Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo 

spôsobilé rokovať a uznášať sa.Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta, Ing. Milan Lipka. 

Rokovanie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu: 

 

1. Sľub poslanca MZ 

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

zasadnutia mestského zastupiteľstva 

3. Informatívna správa k zámeru rozšírenia skládky odpadov Rajec - Šuja 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

6. Návrh na použitie finančných prostriedkov z darov DV 

7. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov DV na rok 2019 

8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na 

území Mesta Rajec 

9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Rajec č. 1/2018 o určení výšky príspevku a spôsobe 

jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec 

10. Ponuka na odkúpenie akcií Prima banky 

11. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- € 

12. Návrh na zrušenie mestskej rady 

13. Návrh nového Rokovacieho poriadku MZ Rajec 

14. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018 

15. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 

25.10.2018 do 28.2.2019 

16. Správa o činnosti MsP za rok 2018 

17. Určenie termínov riadnych zasadnutí MZ 

18. Odvolanie a doplnenie členov rady ZŠ, MŠ 

19. Zmena členov dozornej rady Bineka 

20. Doplnenie komisií pri MZ 

21. Interpelácie 

22. Diskusia 

23. Rôzne 

a) Termíny rozborov hospodárenia 

b) Informácia o postupoch predkladania rozpočtu, záverečného účtu a poskytovaní 

dotácií z rozpočtu v zmysle platnej legislatívy 

c) Informácia o pripravovanom Rokovacom poriadku komisií pri MZ v Rajci 

d) Informácia o organizačno-technickom zabezpečení volieb prezidenta a volieb do EP 

e) Informácia o vymenovaní zástupcu primátora mesta Rajec 

f) Informácia o zmene Organizačného poriadku MsÚ  Rajec 

g) Odmena hlavnej kontrolórke mesta za obdobie 08/2018 – 02/2019 
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Takto navrhnutý program 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 

  

 

Schválené uznesenia: 

1/2019 – zloženie sľubu poslanca – Mgr. Šupka 

2/2019 – poverenie poslanca zvolávaním zasadnutí 

3/2019 – informatívna správa k zámeru výstavby novej skládky odpadov 

4/2019 – kontrola plnenia uznesení 

5/2019 – zrušenie uznesenia MZ č. 58/2015 

6/2019 – zrušenie uznesenia MZ č. 40/2014 

7/2019 – rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením – 2018 

8/2019 – rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením – 2019 

9/2019 – použitie finančných darov z DV na rekonštrukciu elektroinštalácie 

10/2019 – výška ekonomicky oprávnených nákladov v DV na rok 2019 

11/2019 – návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2018 

12/2019 – návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2018 

13/2019 – ponuka na odkúpenie akcií Prima banka Slovensko, a.s. 

14/2019 – vyradenie majetku mesta 

15/2019 – zrušenie mestskej rady 

16/2019 – Rokovací poriadok MZ v Rajci 

17/2019 – Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec za rok 2018 

18/2019 – Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta 

19/2019 – Správa o činnosti MsP za rok 2018 

20/2019 – termíny riadnych zasadnutí MZ 

21/2019 – odvolanie a delegovanie členov do rady MŠ, ZŠ 

22/2019 – odvolanie a menovanie členov dozornej rady Bineko, s.r.o. 

23/2019 – doplnenie členov finančnej komisie 

24/2019 – doplnenie členov KŠKŠ 

25/2019 – doplnenie členov KOVP 

26/2019 – doplnenie členov komisie sociálno-zdravotnej 

27/2019 – doplnenie členov komisie výstavby a ŽP 

28/2019 – termíny rozborov hospodárenia za rok 2018 

 

R o k o v a n i e: 

 

1. Sľub poslanca MZ 

Vzhľadom k tomu, že ustanovujúceho zasadnutia MZ sa nezúčastnil zvolený kandidát na 

poslanca, Mgr. Michal Šupka, primátor ho požiadal, aby zložil sľub poslanca. Následne Mgr. 

Šupka predniesol zákonom predpísaný sľub a potvrdil ho svojím podpisom. 

Po zložení sľubu sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 13 poslancov. 

Primátor mesta vyzval mandátovú komisiu, ktorá bola schválená na ustanovujúcom 

zasadnutí MZ, aby overila, či zloženie sľubu a podpísanie čestného prehlásenia 

o nezlučiteľnosti funkcií bolo v zmysle zákona. Po preverení týchto skutočností JUDr. 

Gelatka, predseda mandátovej komisie, predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že 

1. zvolený poslanec Mestského zastupiteľstva v Rajci Mgr. Michal Šupka zložil 

zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva 

2. zvolený poslanec Mestského zastupiteľstva v Rajci Mgr. Michal Šupka podpísal 

čestné prehlásenie o tom, že nevykonáva 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: 1 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, p. 

Matejka, p. Pekara, Ing. 

Pekara, Bc. Repková, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, Ing. 

Žideková, PaedDr. Mihalec 

 Mgr. Šupka 

 

Primátor mesta určil za overovateľov zápisnice: Mgr. Michala Šupku a Ing. Zuzanu 

Židekovú. Za zapisovateľku určil Alenu Uríkovú. 

 

2. 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.) 

 

Uznesením MZ v Rajci č. 120/2018 zo dňa 10.12.2018 bol tento bod presunutý na riadne 

zasadnutie MZ vzhľadom k tomu, že navrhovaným poslancom bol Mgr. Michal Šupka. 

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

I. poveruje 

poslanca Mgr. Michala Šupku zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

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

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, p. 

Matejka, p. Pekara, Ing. 

Pekara, Bc. Repková, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, Ing. 

Žideková, PaedDr. Mihalec 

 Mgr. Šupka 

 

3. Informatívna správa k zámeru rozšírenia skládky odpadov Rajec – Šuja 

Na rokovanie MZ bola pozvaná p. Paulínyová, predseda Skládky odpadov rajeckého 

regiónu, ktorá predniesla poslancom informatívnu správu k zámeru rozšírenia skládky 

odpadov Rajec – Šuja. 

Po krátkej diskusii, v ktorej p. Paulínyová odpovedala na otázky poslancov, primátor 

predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Informatívnu správu k zámeru výstavby novej skládky odpadov Rajec – Šuja. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 

  

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Sekáčová predniesla poslancom správu o kontrole plnenia 

uznesení. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení č. 78/2018 – 108/2018, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ 

dňa 25.októbra 2018 

2. Prehľad plnenia uznesenia č. 109/2018, ktoré bolo prijaté na zasadnutí MZ dňa 

05.decembra 2018. 

3. Prehľad plnenia uznesení M Z, ktoré neboli splnené do 25. októbra 2018. 

4. Prehľad plnenia uznesení č. 110/2018 – 123/2018, ktoré boli prijaté na ustanovujúcom 

zasadnutí MZ dňa 10. decembra 2018. 



5 
 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 

  

 

Následne primátor mesta odovzdal slovo Bc. Tomčíkovej, ktorá predniesla materiál 

k zrušeniu uznesenia č. 58/2018. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 58/2015 z 21. mája 2015 vo veci poskytnutia 

zámkovej dlažby z dôvodu zobratia žiadosti o jej poskytnutie zo strany žiadateľa p. Antona 

Blunára späť. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 

  

 

Bc. Tomčíková ďalej predniesla materiál k zrušeniu uznesenia č. 40/2014. 

Ing. Žideková sa spýtala, či je naďalej platná projektová dokumentácia z roku 2014. Bc. 

Tomčíková odpovedala, že táto projektová dokumentácia je platná. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 40/2014 z 24. apríla 2014, nakoľko projektová 

dokumentácia riešenia dopravnej situácie v meste bola vypracovaná a odovzdaná, realizácia 

opatrení bude riešená vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte mesta na príslušný rok. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 
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5. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením, ktoré prerokovala finančná 

komisia a následne mestská rada predniesla poslancom p. Záborská. 

JUDr. Gelatka uviedol, že tento bod programu bol prerokovaný na zasadnutí finančnej 

komisie ako aj mestskej rady. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 47/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej umeleckej školy 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 48/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 50/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej školy 

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 51/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky 

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 56/2018 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej školy. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 2/2019 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej umeleckej školy 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 3/2019 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej školy 

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 4/2019 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 5/2019 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej školy 

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 6/2019 v príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 

  

 

6. Návrh na použitie finančných prostriedkov z darov DV 

Riaditeľka DV požiadala mesto o odsúhlasenie finančného príspevku na rekonštrukciu 

elektroinštalácie plynovej kotolne, ktorá nebola modernizovaná od roku 1997. Túto žiadosť 

predniesla poslancom p. Záborská. 

Finančná komisia a následne mestská rada žiadosť prerokovali a odporúčajú schváliť tieto 

finančné prostriedky do výšky nákladov na rekonštrukciu elektroinštalácie plynovej kotolne. 

V diskusii sa p. Matejka spýtal, aká je výsledná suma rekonštrukcie podľa predbežného 

rozpočtu. Primátor odpovedal, že podľa tohto rozpočtu je výsledná suma 7940,73 €. Táto cena 

je vypočítaná na základe projektovej dokumentácie a rozpočtu, ktorý je súčasťou projektovej 

dokumentácie. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

účel použitia finančných darov maximálne do výšky 7940,73 € nákladov na rekonštrukciu 

elektroinštalácie plynovej kotolne v Domove vďaky. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 

  

 

7. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov DV na rok 2019 

P. Záborská predniesla poslancom výšku ekonomicky oprávnených nákladovna rok 2019 

v organizácii Domov vďaky Rajec. 

Tieto ekonomicky oprávnené náklady prerokovala 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 

výšku ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2019 v Domove vďaky, t.j. 831,89 € 

 

 

 



8 
 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 

  

 

8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, 

zriadených na území mesta Rajec 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2018, ktorý prerokovala finančná komisia a následne 

mestská rada predniesla poslancom p. Záborská. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na 

mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území 

mesta Rajec. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, p. 

Matejka, p. Pekara, Ing. 

Pekara, Bc. Repková, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, PaedDr. 

Mihalec, Mgr. Šupka 

 Ing. Žideková 

 

9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Rajec č. 1/2018 o určení výšky príspevku 

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec 

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2018, ktorý prerokovala finančná komisia a následne 

mestská rada, predniesla poslancom p. Záborská. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Rajec. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 

  

 

10. Ponuka na odkúpenie akcií Prima banky 

P. Záborská predložila poslancom ponuku od Prima banky Slovensko, a.s., ktorá zaslala 

mestu ponuku na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. Finančná komisia 

a následne mestská rada túto ponuku prerokovali a odporúčajú ju zobrať na vedomie. Zároveň 

mestská rada odporučila MsÚ, aby dalo spracovať finančnú analýzu tejto ponuky. 

V diskusii sa p. Matejka spýtal, akú ponuku v minulosti táto banka dala. P. Záborská 

odpovedala, že banka dala takú istú ponuku ako aj v minulosti. Primátor dodal, že mesto dá 

vypracovať finančnú analýzu, či sa v budúcnosti oplatí alebo neoplatí a bude sa o tejto ponuke 

znovu rokovať. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

ponuku na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. 

II. odporúča 

MsÚ vypracovať finančnú analýzu na odpredaj akcií Prima banka Slovensko, a.s. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 

  

 

11. Návrh na vyradenie majetku nad 1000,- € 

P. Záborská predložila poslancom návrh na vyradenie majetku mesta v hodnote nad 

1000,- €. Finančná komisia a následne mestská rada prerokovali tento návrh a odporúčajú ho 

MZ schváliť. Ing. Žideková sa spýtala, či vyradzovaný majetok už bol znehodnotený. P. 

Záborská odpovedala, že majetok môže byť znehodnotený až po jeho schválení o vyradení 

z majetku mesta. 

Nakoľko sa do diskusie už 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: 
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PC + príslušenstvo v sume  1 017,16 € 

Šmýkačka v sume   1 696,28 € 

Šmýkačka v sume   3 127,80 € 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 

  

 

12. Návrh na zrušenie mestskej rady 

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

mestské zastupiteľstvo zriadiť mestskú radu. Uznesením MZ v Rajci č. 112/2018 zo dňa 

10.12.2018 bola mestská rada zriadená. Vzhľadom k efektivite prerokovávaných materiálov 

(o jednom materiáli sa rokuje v komisiách, mestskej rade a následne v mestskom 

zastupiteľstve, t.j. 3x) navrhujeme mestskú radu zrušiť. Mestská rada tento návrh prerokovala 

a odporúča ho MZ schváliť. 

Primátor uviedol, že zrušenie mestskej rady avizoval už dávnejšie, nakoľko je potrebné 

zefektívnenie práce poslancov a navrhol to aj zo skúseností niektorých poslancov, ako aj zo 

skúsenosti vlastnej a iných primátorov miest. Keď sa materiál bude prerokovávať len 

v komisiách, bude väčší priestor na prípravu materiálu do MZ.  

JUDr. Gelatka sa stotožnil s názorom primátora, nemá význam, aby sa o tom istom materiáli 

rokovalo viackrát. 

Primátor dodal, že v ďalších bodoch programu sa bude prerokovávať návrh 

Rokovacieho poriadku MZ ako aj návrh Rokovacieho poriadku komisií pri MZ. 

Prerokovávanie materiálov v mestskej rade je v týchto návrhoch zachovaná z toho dôvodu, že 

v budúcnosti môže byť mestská rada znovu zriadená. 

Ing. Pekara sa spýtal, kto bol iniciátorom zrušenia mestskej rady. Ing. Žideková 

odpovedala, že oni chceli zrušenie mestskej rady od začiatku. P. Kavec uviedol, že toto bola 

jedna z tém pred voľbami. Primátor odpovedal, že túto alternatívu navrhoval ešte pred 

voľbami, možno po určitom čase z iniciatívy poslancov sa mestská rada opäť obnoví. 

P. Matejka uviedol, že pri niektorých bodoch programu má význam prerokovanie 

najskôr v mestskej rade. Mgr. Šupka dodal, že mestská rada sa predsa môže kedykoľvek 

obnoviť. 

Ing. Žideková dodala, že do volieb išli s tým, že sa mestská rada zruší, ale nechali ju 

zriadiť na ustanovujúcom zasadnutí kvôli rokovaciemu poriadku. 

Primátor uviedol, že nechcel riešiť takéto zásadné otázky na ustanovujúcom zasadnutí. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 112/2018 zo dňa 10.decembra 2018, ktorým 

bola zriadená mestská rada. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 1 zdržal sa: 2 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, p. 

Pekara, Bc. Repková, Ing. 

Mucha, Ing. Žideková, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Šupka 

Matejka Ing. Pekara, Mgr. Hanus 

 

13. Návrh nového Rokovacieho poriadku MZ v Rajci 

Prednosta MsÚ, Ing. Jasenovec, PhD. predniesol poslancom návrh Rokovacieho poriadku 

MZ v Rajci, ktorý vypracoval mestský úrad, následne bol tento návrh doplnený zo strany 

členov mestskej rady. Takto doplnený návrh rokovacieho poriadku mestská rada odporučila 

schváliť. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Rajci. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 

  

 

14. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018 

Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Sekáčová predniesla Správu o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky mesta za rok 2018. 

Ing. Žideková sa spýtala na výsledok kontroly, ktorá bola vykonaná na základe podnetu Ing. 

Židekovej. Hl. kontrolórka odpovedala, že výsledok kontroly bude prednesený 

v nasledujúcom bode programu, kde bude informovať o vykonaných kontrolách za obdobie 

25.9.2018 – 28.2.2019. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec za rok 2018. 

I. konštatuje, že 

hlavná kontrolórka mesta splnila všetky povinnosti a úlohy vyplývajúce zo schválených 

plánov kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2018 a vykonala aj činnosti nad rámec 

schválených plánov. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 

  

 

15. Správa o výsledku kontrol uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie 

od 25.októbra 2018 do 28.februára 2019 

Na zasadnutí MZ predniesla hlavná kontrolórka mesta Správu o výsledku kontrol 

uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 25. októbra 2018 do 28. februára 

2019. 

Ing. Žideková sa spýtala, či môže dostať správu k iniciovanej kontrole písomne. Hlavná 

kontrolórka odpovedala, že táto správa je v zmysle zákona k nahliadnutiu u hlavnej 

kontrolórky mesta. 

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 

25.októbra 2018 do 28. februára 2019. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 

  

 

16. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018 

Správu o činnosti MsP za rok 2018 predniesol poslancom Ing. Ťažký, náčelník MsP. 

Ing. Žideková sa spýtala, či sa mesto zapojilo do projektu vyhlasovanom radou vlády, ktorý sa 

týka kamerového systému.Primátor odpovedal, že mesto sa do tohto projektu nezapojilo, 

nakoľko má osobnú negatívnu skúsenosť s týmto projektom z predchádzajúceho pôsobiska.  

Bc. Repková sa spýtala, podľa akého kľúča sa umiestňujú kamery v meste. Ing. Ťažký 

odpovedal, že kamery sú umiestnené tam, kde sú nebezpečné miesta. Umiestnenie kamier 

v areáli materskej školy má preventívny systém. Kritickým bodom je cirkevná škola a taktiež 

ZŠ na ul. Lipovej. Bc. Repková upozornila, že také kritické miesto je aj pred jej domom 

a oproti nej na parkovisku. V noci tam často zaparkujú mladí ľudia a púšťajú si nahlas hudbu. 

P. Matejka sa spýtal, či personálne pokrytie mestskej polície momentálne postačuje.Náčelník 

MsP odpovedal, že síce jeden príslušník MsP odišiel k 31.1.2019, ale od 1.3.2019 je prijatý 

nový člen MsP. 

Mgr. Šupka sa spýtal, či dokáže MsP zabezpečiť služby počas inkriminovaných dní, 

ako je piatok a sobota. Ing. Ťažký odpovedal, že sa snažia pokryť služby počas týchto dní. 
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Ing. Mucha navrhol, aby pri porušení verejného poriadku sa v rámci priestupkového konania 

vyrubilo viac pokút.Taktiež apeloval na dodržiavanie VZN týkajúce sa požívania 

alkoholických nápojovo na verejne prístupných miestach, pretože hlavne v areáli škôl sa 

schádzajú mladí ľudia, ktorí požívajú alkoholické nápoje. 

P. Pekara upozornil na nefunkčnú kameru pri gymnáziu. Primátor odpovedal, že mesto 

pracuje na jej oprave. 

Prednosta informoval poslancov o stretnutí na žilinskej univerzite, kde rokovali 

o softwéri, ktorý bude analyzovať obsadenosť parkovísk v meste. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o činnosti Mestskej polície za rok 2018. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 

  

 

17. Určenie termínov riadnych zasadnutí MZ 

Primátor mesta predložil poslancom návrhy riadnych zasadnutí MZ, ktoré odporučila 

schváliť mestská rada: 

 23. 5. 2019 

 15. 8. 2019 

 3. 10. 2019 

 12. 12. 2019 

 

P. Záborská uviedla, že termíny riadnych zasadnutí MZ boli odsúhlasené s audítorkou 

kvôli rôznym správam (výročná správa, záverečný účet mesta, správa audítora, návrhy VZN 

a pod.) 

Primátor dodal, že pôvodne chcel častejšie zasadnutia MZ, ale práve kvôli týmto 

povinným dokumentom, ktoré uviedla p. Záborská, sa to nepodarilo naplánovať. Ing. Pekara 

upozornil, že 15.8. je cirkevný sviatok, navrhol dať rokovanie MZ na iný deň. Po dohode 

s poslancami sa tento termín zmenil na 14.8.2019. 

Ing. Žideková poukázala na to, že od roku 2007 sa znižoval počet riadnych zasadnutí MZ, 

v minulom roku boli len 4 riadne zasadnutia. P. Uríková, ved.odd.vnútornej správy 

informovala Ing. Židekovú, že v roku 2018 boli aj 4 mimoriadne zasadnutia a posledné 

zasadnutie v roku 2018 bolo ustanovujúce. Takže počet riadnych zasadnutí sa v roku 2018 

neznížil. 
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Ing. Žideková navrhla, by sa do programu rokovania dávalo menej bodov, a tým by sa 

zasadnutia MZ konali častejšie. Mgr. Šupka navrhol, aby sa poslanci stretli aj mimo riadnych 

rokovaní MZ, bude potrebné riešiť aj zámer s využitím športovej haly. Primátor uviedol, že 

športová hala je zásadný zámer, ku ktorému bude potrebných viac stretnutí. Pred konaním 

dnešného MZ sa poslanci oboznámili s doterajším stavom budovy. Následne bude zvolané 

stretnutie na MsÚ, kde bude odprezentovaná vizualizácia z projektovej dokumentácie (verejné 

WC, presun zastávky a presunutie tržnice), aby si poslanci vedeli jednotlivé pohľady 

predstaviť. Aby sa tá budova využívala, musí sa to v dohľadnej dobe doriešiť. Navrhol, aby sa 

k riešeniu využitia budovy poslanci stretli skôr ako v máji a dúfa, že spoločne nájdu riešenie. 

Ďalej primátor uviedol, že viacerí poslanci sa zhodli na tom, že ak sa nazbiera viac bodov 

programu, bude zvolané mimoriadne zasadnutie MZ ešte pred májovým riadnym zasadnutím. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

termíny riadnych zasadnutí MZ, a to: 23.5.2019, 14.8.2019, 3.10.2019 a 12.12.2019. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 

  

 

Po prerokovaní tohto bodu požiadal Mgr. Augustín o 10-minútovú prestávku (od 19.00 h do 

19.10 h) 

Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 13 poslancov. 

 

18. Odvolanie a doplnenie členov rady ZŠ, MŠ 

Vzhľadom k tomu, že do rady školy ZŠ a MŠ boli uznesením schválení niektorí poslanci, 

ktorí v tomto volebnom období nezískali mandát poslanca, bol poslancom predložený návrh 

na ich odvolanie z rady školy ZŠ a MŠ a vymenovať z radov poslancov nových členov rady 

školy ZŠ a MŠ. Mestská rada tento návrh prerokovala a navrhuje odvolať tých, ktorí nemajú 

v tomto volebnom období mandát poslanca a boli za poslancov menovaní do rady školy ZŠ 

a MŠ a vymenovať nových členov. 

Primátor navrhol, aby do rady školy ZŠ, ul. Lipová bol delegovaný PaedDr. Mihalec, do 

rady školy MŠ ul. Mudrochová delegovaná Bc. Repková a do rady školy MŠ Obr. mieru 

Martin Matejka. 

Nakoľko poslanci súhlasili, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. odvoláva 

- p. Gabriela Špánika, člena Rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec 

z dôvodu zániku mandátu poslanca MZ 

- p. Janu Koledovú Židekovú, členku Rady školy pri Materskej škole, Mudrochova 

930/10, Rajec   

z dôvodu zániku mandátu poslanca MZ 
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- Mgr. Bohdana Joneka, člena Rady školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51, 

Rajec   

  z dôvodu zániku mandátu poslanca MZ 

 

II. deleguje 

          - PaedDr. Jána Mihalca– za člena Rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec za 

zriaďovateľa 

          - Bc. Martu Repkovú – za člena Rady školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, 

Rajec za zriaďovateľa 

          - Martina Matejku – za člena Rady školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51, 

Rajec za zriaďovateľa 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 2 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, p. 

Pekara, Ing. Pekara, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, Ing. 

Žideková, PaedDr. Mihalec, 

Mgr. Šupka 

 p. Matejka, Bc. Repková 

 

19. Zmena členov dozornej rady Bineka 

Mgr. Michal Šupka požiadal, aby bol odvolaný z dozornej rady spoločnosti Bineko, s.r.o.. 

Mestská rada túto žiadosť prerokovala a odporúča MZ odvolať Mgr. Michala Šupku 

z dozornej rady spoločnosti Bineko, s.r.o. a vymenovať nového člena. Taktiež je potrebné 

odvolať bývalého primátora Ing. Jána Rybárika z tejto dozornej rady a menovať nového 

primátora, Ing. Milana Lipku. Na rokovaní MZ sa Mgr. Hanus ústne vzdal členstva 

v dozornej rade Bineka. 

Primátor  navrhol menovať do dozornej rady spoločnosti Bineko, s.r.o. Ing. Židekovú 

a Jána Pekaru. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. odvoláva 

Mgr. Michala Šupku, Ing. Jána Rybárika a Mgr. Petra Hanusa z dozornej rady spoločnosti 

Bineko, s.r.o. 

I. menuje 

Ing. Milana Lipku, Ing. Zuzanu Židekovú a Jána Pekaru za členov dozornej rady spoločnosti 

Bineko, s.r.o. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 2 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, p. 

Matejka, Ing. Pekara, Bc. 

Repková, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, PaedDr. Mihalec, 

Mgr. Šupka 

 Ing. Žideková, p. Pekara 
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20. Doplnenie komisií pri MZ 

Uznesením MZ v Rajci č. 113/2018 – 119/2018 boli schválení členovia z radov poslancov 

do jednotlivých komisií pri MZ v Rajci. Je potrebné tieto komisie doplniť aj z radov 

neposlancov.  

Primátor mesta navrhol schváliť do jednotlivých komisií nasledujúcich členov: 

- do komisie finančnej Máriu Rajčanovú a Dašu Bajzíkovú 

- do komisie pre školstvo, kultúru a šport Ing. Mareka Kmeťa, Janu Demeterovú a Mgr. 

Michala Šupku 

- do komisie na ochranu verejného poriadku Ing. Rastislava Ťažkého 

- do komisie sociálno-zdravotnej Vladimíra Dubca a Annu Zmrhalovú 

- do komisie výstavby a životného prostredia Evu Stankovú a Vladimíra Rybára ml. 

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

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

doplnenie členov finančnej komisie, a to nasledovne: 

Mária Rajčanová, Daša Bajzíková. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 2 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, p. 

Matejka, p. Pekara, Bc. 

Repková, Ing. Mucha, Ing. 

Žideková, PaedDr. Mihalec, 

Mgr. Šupka 

 Ing. Pekara, Mgr. Hanus 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

doplnenie členov komisie pre školstvo, kultúru a šport, a to nasledovne: 

Ing. Marek Kmeť, Jana Demeterová, Mgr. Michal Šupka. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, p. 

Matejka, p. Pekara, Ing. 

Pekara, Bc. Repková, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, Ing. 

Žideková, PaedDr. Mihalec 

 Mgr. Šupka 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

doplnenie členov komisie na ochranu verejného poriadku, a to nasledovne: 

Rastislav Ťažký. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

doplnenie členov komisie sociálno-zdravotnej, a to nasledovne: 

Vladimír Dubec, Anna Zmrhalová. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 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, 

Mgr. Šupka 

  

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

doplnenie členov komisie výstavby a životného prostredia, a to nasledovne: 

Eva Stanková, Vladimír Rybár. 
 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 12 proti: 0 zdržal sa: 1 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, p. 

Matejka, p. Pekara, Bc. 

Repková, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Ing. Žideková, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Šupka 

 Ing. Pekara 

 

21. Interpelácie 

 P. Pekara upozornil na zlý stav zábradlia v okolí rieky Rajčanky – na mnohých 

častiach je odstrihnuté, zlomené nadol. Ďalší zlý stav regulácie je, čo sa týka zarastenia 

vŕbami a inými drevinami, je potrebné sa dohodnúť s Povodím Váhu, aby sa v réžii  mesta 

niečo z týchto drevín vyrezalo. Ďalej sa spýtal, či sa neuvažuje s obnovou chodníka na 

evanjelickom cintoríne, o ktorú obnovu už dlho žiadajú. Je zdevastovaný chodník koreňmi 

lipy, ktorá je na tomto cintoríne a je zákonom chránená. 

Ďalej upozornil na zlý stav tribúny na futbalovom ihrisku, hrozí tam riziko úrazu. 

Navrhol, aby sa namiesto betónových kociek, ktoré sú tam položené, dala zámková dlažba. 
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Taktiež upozornil na spoločné priestory pri bytoch nad Coop Jednota, navrhol, aby sa 

átrium uzavrelo, aby si tam ľudia mohli dávať bicykle a kočíky. Taktiež treba doplniť k týmto 

bytom ešte jeden kontajner na smeti. Čo sa týka mestského cintorína, bol by rád, aby sa 

vyriešili chodníky na novom cintoríne medzi hrobmi aspoň zatrávňovacou dlažbou. Ľudia na 

tento stav upozorňujú už dlhodobo. 

Ďalej požiadal, aby sa pripravili podklady na výstavbu ďalšieho bytového domu na ul. 

S.Chalupku v prípade, ak sú odkúpené pozemky pod tento bytový dom. 

Navrhol, aby sa tiež urobil prieskum v priestoroch materských škôl alebo mestského úradu, či 

by ľudia mali záujem o zriadení jaslí v Rajci a kde by sa tieto jasle mohli umiestniť. 

 

Primátor odpovedal, že čo sa týka zábradlia okolo rieky, dnes bol tento problém 

prerokovávaný s vedúcou oddelenia výstavby. Viaceré podnety súvisia s tým, že práce sa 

nedali robiť v zime. Zarastenie vodných tokov sa bude riešiť v spolupráci 

s vodohospodárskym podnikom a technikom. 

Ing. Žideková poukázala na to, že každý rok sa vykonáva akcia ČIVORADO a Deň 

zeme, ale každoročne sa v Rajci do týchto akcií zapája málo ľudí. V okolitých dedinách je 

situácia iná. Myslí si, že by bolo dobré tieto akcie viac spropagovať. 

P. Pekara odpovedal, že kroviny ľudia neodstránia, vŕby sú veľmi hrubé. On sám na 

vlastné náklady pred dvomi rokmi časť krovín zrezal. Dodal, že zábradlie okolo rieky je 

potrebné natrieť. Primátor odpovedal, že údržbu krovín bez súhlasu Povodia Váhu nemôže 

mesto urobiť. Taktiež Čerňanka je veľmi zarastená a vodohospodársky podnik nemá finančné 

prostriedky na jej vyčistenie, resp. obrezanie krovín. Nedá sa teraz na jar všetko naraz urobiť, 

najkritickejšie úseky však budú riešené. 

 

Primátor sa ďalej vyjadril k chodníku na evanjelickom cintoríne, resp. všeobecne ku 

všetkým chodníkom v meste. Na niektorých úsekoch mesto pracuje čo sa týka investičného 

plánu, ale niektoré majú pripravenú projektovú dokumentáciu, niektoré nie. Požiadavka na 

opravu chodníka na evanjelickom cintoríne je evidovaná na meste dlhodobo. Je treba zvážiť 

finančné prostriedky, v máji sa bude robiť úprava rozpočtu mesta. Taktiež je potrebné určenie 

priorít, ktoré sa týkajú opravy chodníkov. Primátor sám vlani upozorňoval na nedostatok 

zatrávňovacích tvárnic, ktoré je potrebné osadiť na mestskom cintoríne. Všetko však závisí od 

financií. 

  

Čo sa týka tribúny na futbalovom ihrisko, v zime sa opravy robiť nedali. Momentálne 

sa robia obhliadky objektov, ktoré potrebujú opravu. Zhodnotí sa stav a mesto to bude riešiť. 

 

O nedostatku spoločných priestorov pri bytoch nad Coop Jednota primátor nevedel, 

túto požiadavku dnes počul prvýkrát. Bude sa jej však venovať. 

  

Stanovisko k bytovému domu na ul. S.Chalupku dá primátor neskôr, momentálne však 

nie sú pozemky vykúpené. 

 

Čo sa týka prieskumu ohľadom jaslí, mesto eviduje túto požiadavku, primátor rokoval 

s p. dekanom ako aj s riaditeľom cirkevnej školy. Jediným objektom by mohla byť budova 

katolíckej spojenej školy. Je potrebné urobiť prieskum a preveriť možnosti, nakoľko táto 

budova nie je majetkom mesta. 

 

Bc. Repková sa spýtala na stav kaplnky na Partizánskej. Ľudia začali polemizovať, či 

je potrebné odstrániť lipy alebo nie. Ochranári ich odstránenie zatiaľ nepovolili. 
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Bc. Tomčíková uviedla, že mesto robilo údržba líp aj vnútri kaplnky sa asi pred tromi 

rokmi robili nejaké opravy. Oficiálne to však nie je majetok mesta. 

 

Bc. Repková sa spýtala na rekonštrukciu bytu na ul. Bystrickej. Primátor odpovedal, 

že táto rekonštrukcia bola dokončená. Byt mal byť pridelený p. Tóthovi, ktorý však 

telefonicky na mesto oznámil, že o uvedený byt nemá záujem. 

Ing. Žideková sa spýtala, koľko bol náklad na rekonštrukciu. Primátor s Bc. Tomčíkovou 

odpovedali, že suma bola cca 7.tis. €. 

 

P. Kavec sa spýtal, či existuje kľúč na obnovu chodníkov v Rajci, lebo mnohé sú viac 

ako v dezolátnom stave. Prebiehala na mnohých aj určitá rekonštrukcia (elektroinštalácia 

a pod.). 

P. Kavec poukázal na parkovanie na chodníkoch samých (napr. ul. Partizánska), kde 

má človek problém prejsť peši, nieto ešte žena s kočíkom. Navrhol, aby MsP vyvinula väčšiu 

aktivitu na týchto ľudí. Mnoho občanov má vlastné kapacity, vlastné parkovacie miesta, ktoré 

nevyužívajú z vlastnej pohodlnosti. 

Primátor odpovedal, že v čase zimnej údržby boli títo občania upozorňovaní zo strany 

MsP, aby parkovali na iných vhodnejších miestach. 

P. Kavec ďalej poukázal na parkovanie vozidiel na verejných priestranstvách a na 

zelených plochách. Mnohí, napr. na ul. Bystrickej, si tieto zelené plochy, ktoré sú majetkom 

mesta a mesto ich udržiavalo, zabetónovali alebo dali tam dlažbu a parkujú na nich autá. 

A majú vlastný dvor na parkovanie áut. Pôsobí to neesteticky. 

Ing. Mucha uviedol, že to isté je na ul. Obrancov mieru a 1.mája. 

P. Kavec dodal, že tá istá situácia je aj na ul. Športovej. Zákon hovorí veľmi 

jednoznačne o tom, ako možno parkovať autá. Navrhol, aby sa v spolupráci s MsP toto riešilo 

slušnou cestou (upozorňovaním) a následne represívne. 

Primátor odpovedal, že mestská polícia bude túto situáciu riešiť.  

Mgr. Šupka navrhol, aby si poslanci, každý vo svojom obvode, určili jednu prioritu – 

jeden chodník, ktorého rekonštrukciu treba akútne riešiť.  

Ing. Žideková uviedla, že toto sa riešilo už niekoľkokrát, Bc. Tomčíková vraj má 

nejaký zoznam riešenia chodníkov. Stále sa hovorí o tom, že nie sú peniaze. 

Primátor odpovedal, že rekonštrukcia chodníkov je problém na celom Slovensku. 

Niektoré chodníky ako napr. Obrancov mieru, ul. Partizánska akútne túto rekonštrukciu 

potrebujú. Podľa jeho názoru by zatiaľ navrhol pripraviť z každej oblasti niečo, aby sa začalo 

robiť. Ale dá sa to spraviť aj plošne prostredníctvom úveru. Žilina tak prostredníctvom 

zobratého úveru robila rekonštrukciu chodníkov aj verejné osvetlenie v celom meste. Taktiež 

súhlasil s návrhom Mgr. Šupku, stanoviť si priority podľa obvodov. 

Primátor však upozornil na to, že napr. na ul. Obrancov mieru sú neustále problémy so 

sieťami, najlepšie by bolo dať na chodníky zámkovú dlažbu, ktorá je však drahá. Ak by sa 

mal na tejto ulici chodník vyasfaltovať, je najskôr potrebné rokovať so SSE a SeVaK-om 

ohľadom sietí, aby to po rekonštrukcii nerozkopali. 

Bc. Tomčíková odpovedala, že sú vypracované projektové dokumentácie na 

rekonštrukciu niektorých chodníkov. Ak sa poslanci dohodnú na konkrétnej rekonštrukcii, tak 

je potrebné v dostatočnom predstihu pozrieť, či je projektová dokumentácia platná a dať 

nanovo oceniť rozpočet. Oddelenie výstavby a ŽP taktiež eviduje podnety od občanov.  

Čo sa týka projektových dokumentácií na rekonštrukciu chodníkov, je potrebné najskôr 

zhodnotiť jeho stav a určiť, či tam pôjde asfalt alebo zámková dlažba. Do toho vstúpi to, či je 

potrebné dávať robiť projektovú dokumentáciu alebo sa to dá ošetriť len stavebnými 

úpravami. Ďalšia nezanedbateľná vec ja majetkový stav chodníka, nakoľko nie všetky sú 

v úplnom vlastníctve mesta. 
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Ing. Pekara uviedol, že táto problematika sa intenzívne rieši niekoľko rokov, len ju 

treba brať v užších súvislostiach. V roku 2008 – 2009 bola kríza a je potrebné prehodnotiť, 

aké mesto dostávalo zo štátu financie. Chodníkov je veľa, ale aj požiadaviek je veľa. Niektoré 

chodníky sa urobili, napr. na ul. Bystrickej alebo Zakamnica. Všetko je to otázka nastavenia 

priorít. Nikto nemôže povedať, že sa tejto problematike 8 rokov nikto nevenoval. Treba 

zvážiť zobratie úveru, pretože financovať všetko z prostriedkov mesta asi nebude reálne. 

Treba sa o všetkom rozprávať. 

Primátor súhlasil s tým, že oprava chodníkov sa v minulosti riešila. Navrhol možnosť úveru aj 

preto, lebo z vlastných zdrojov mesto nemôže robiť väčšiu rekonštrukciu. Každý deň mesto 

rieši zvýšenie výdavkov (napr. rekreačné poukazy, platy, zimná údržba, zberný dvor a pod.). 

Platy sa zvyšovali všade, nielen na úrade (ZŠ, DV, MŠ a pod.). Mesto musí riešiť po 

dokončení bytového domu pri bývalej Medike terénne úpravy, verejné osvetlenie, detské 

prvky a pod. 

JUDr. Gelatka navrhol, že všetky výdavky sa musia posúdiť komplexne. Poslanci 

momentálne nevedia, koľko bude stáť dokončenie športovej haly, ani jej konečné využitie. 

Mesto potrebuje vozidlo na zimnú údržbu, možno výstavbu novej bytovky, je potrebné si 

k týmto návrhom sadnúť a reálne zhodnotiť finančné možnosti mesta. 

Ing. Žideková poukázala na zimnú údržbu, navrhla, aby sa vytvorila pracovná skupina, ktorá 

bude zložená z vodičov odhŕňacích áut, komisia, niekto z verejnosti, kto by vedel pomôcť. 

Alebo tu spraviť viac takýchto skupín a začať riešiť veci, lebo vidia, že MsÚ toto všetko 

nestíha a určite má mesto ľudí, ktorí by k tomu vedeli niečo povedať.  

Primátor uviedol, že je veľký problém nájsť vodiča na nákladné auto, taktiež čistenie 

chodníkov. Nedá sa to rýchlo pripraviť. Ale problém zimnej údržby bol celoslovenský, nielen 

v Rajci. Tam nepomôže žiadna skupina. 

Ing. Žideková uviedla, že mnoho ľudí písalo na facebook ohľadom zimnej údržby. 

Navrhla urobiť harmonogram údržby. 

Primátor odpovedal, že harmonogram zimnej údržby mesto má, je rozdelený do 4 

kategórií a sú tam aj prioritne určené ulice údržby. Nikto z pracovníkov údržby nechodí tak, 

ako sa mu zachce. 

Prednosta dodal, že niektoré časti ulíc žiaden stroj nevyčistí. Taktiež je potrebné vyriešiť 

parkovanie techniky, problémov je skutočne veľa. 

 

P. Kardoš sa spýtal, či je časť Turbína na ul. Partizánska vo vlastníctve mesta alebo je 

to odpredané. Sú tam nové elektrické prípojky, tak sa ľudia pýtajú, za akým účelom.  

Bc. Tomčíková odpovedala, že časť Turbína je mestský pozemok. Dom, ktorý je tam 

postavený, nie je mestský. Dodala, že dvaja občania majú v tejto časti chatku, o prípojkách 

však mesto nič nevie. 

 

P. Kardoš sa spýtal, kto je oprávnený parkovať autá v prístrešku vo dvore kultúrneho 

domu. 

Ďalej sa p. Kardoš spýtal, či sa bude realizovať chodník do Šuje alebo ak nie, tak ako 

sa zlikviduje stavebný odpad, ktorý tam bol navezený. 

Primátor odpovedal, že projekt podaný cez eurofond na tento chodník, nebol 

schválený, ale je zaradený do zásobníka projektov a je druhý pod čiarou. Takže je možné, že 

v budúcnosti bude doschválený. Mesto bude musieť tento chodník doriešiť, jedna z možností 

je vysúťažiť celú stavbu tak, ako bol projekt podaný s tým, že čiastkovými objednávkami by 

mesto vedelo žiadať jednotlivé práce, spraviť zemné práce z vlastných zdrojov, aby sa 

skládka zakryla. Druhý návrh je dohodnúť sa svojpomocne s Dolkamom a zaviezť tento 

odpad štrkom. Je viac alternatív, mesto tento problém rieši. Primátor sa však priklonil k prvej 

alternatíve. 
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P. Tordová uviedla, že tento prístrešok bol vybudovaný ako skladové priestory 

z dôvodu konania veľkých akcií v kultúrnom dome. Aby sa odpad po akciách nepovaľoval po 

dvore a aby naň nesnežilo a nepršalo, bolo ho potrebné niekde uskladniť. Preto sa prístrešok 

vybudoval. 

 

Ing. Žideková požiadala, aby sa na lavičku cez potok Ďurčanka, kde je položený panel, 

dalo zábradlie. 

Primátor s Bc. Tomčíkovou odpovedali, že túto situáciu riešia. 

  

Ing. Pekara upozornil na požiadavku občanov, odstránenie tují z pravej strany 

cintorína, nakoľko im znečisťujú hroby. 

Primátor odpovedal, že požiadavka je zaevidovaná, mesto sa ňou bude zaoberať. 

  

22. Diskusia 

Primátor požiadal p. Kalmu, informatika MsÚ, o informáciu ohľadom elektronických 

schránok. 

P. Kalma informoval poslancov, že každému bola zriadená mailová schránka, do ktorej im 

budú zasielané materiály ako aj podnety občanov. 

 

23. Rôzne 

a) Termíny rozborov hospodárenia 

Primátor spolu s p. Záborskou, ved.finančného odd., navrhli termíny rozborov 

hospodárenia za rok 2018 a zloženie týchto komisií. 

Následne primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

termíny rozborov hospodárenia za rok 2018 v rozpočtových organizáciách mesta a zloženie 

komisií na rozbory hospodárenia za rok 2018 nasledovne: 

 

Domov vďaky- 14.3.2019 o 15.00 h 

v zložení: primátor, hl. kontrolórka, ved. finančného odd., Ing. Žideková, p. Pekara,  

 

Základná škola – 14.3.2019 o 16.00. h 

v zložení: primátor, hl. kontrolórka, ved. finančného odd., p. Zbýňovcová, PaedDr. Paprskár, 

Ing. Žideková, Mgr. Augustín 

 

ZUŠ – 14.3.2019 o 17.00 h 

v zložení: primátor, hl. kontrolórka, ved. finančného odd., p. Zbýňovcová, PaedDr. Remenius, 

p. Matejka, Ing. Žideková, p. Kardoš 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 13 proti: 0 zdržal sa: 1 

JUDr. Gelatka, p. Kardoš, p. 

Kavec, Mgr. Augustín, p. 

Matejka, p. Pekara, Bc. 

Repková, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, Ing. Žideková, 

PaedDr. Mihalec, Mgr. Šupka 

 Ing. Pekara 

 

b) Informácia o postupoch predkladania rozpočtu, záverečného účtu a poskytovaní 

dotácií z rozpočtu v zmysle platnej legislatívy 

P. Záborská predložila poslancom Postupy predkladania rozpočtu, záverečného účtu 

a poskytovaní dotácií v zmysle platnej legislatívy. 

 

c) Informácia o pripravovanom Rokovacom poriadku komisií pri MZ v Rajci 

Poslancom bol predložený rozpracovaný Rokovací poriadok komisií pri MZ v Rajci. 

Tento návrh rokovacieho poriadku bude predmetom rokovaní jednotlivých komisií tak, aby 

jeho záverečná verzia mohla byť predložená na najbližšie riadne zasadnutie MZ (máj 2019). 

 

d) Informácia o organizačno-technickom zabezpečení volieb prezidenta a volieb do EP 

P. Uríková, ved.vnútornej správy, informovala poslancov o organizačno-technickom 

zabezpečení Volieb prezidenta SR a o Voľbách do Európskeho parlamentu. 

 

e) Informácia o vymenovaní zástupcu primátora mesta Rajec 

Primátor informoval poslancov, že dňom 1.1.2019 bol menovaný do funkcie zástupcu 

primátora mesta Rajec JUDr. Gelatka. 

 

f) Informácia o zmene Organizačného poriadku MsÚ 

Prednosta MsÚ, Ing. Jasenovec, PhD., informoval poslancov o zmene organizačného 

poriadku MsÚ. Tento organizačný poriadok je zverejnený na webovom sídle mesta. 

 

g) Odmena hlavnej kontrolórke mesta za obdobie 08/2018 – 02/2019 

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 8/2017 

– 2/2018 až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra za mesiace 8/2017 – 

2/2018. 

Primátor navrhol schváliť 15%-nú odmenu.  

Ing. Žideková uviedla, že ona bude hlasovať proti odmene hl. kontrolórke, nakoľko si 

myslí, že hl. kontrolór by mal sledovať hospodárenie mesta, efektívne vynaloženie finančných 

prostriedkov. Hlavná kontrolórka však podľa Ing. Židekovej mala viac dbať o to, aby sa 

niektoré veci nestali, napr. realizácia športovej haly a rozdelenie rozpočtu na dve etapy. 

Ďalšia vec, s ktorou nesúhlasila, bolo preplatenie dovolenky odchádzajúcemu primátorovi 

mesta. 

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



23 
 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

odmenu hlavnej kontrolórke mesta Ing. Bibiane Sekáčovej za obdobie 08/2018 – 02/2019 vo 

výške  15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra vyplateného v období 08/2018 – 

02/2019. 

 

Tento návrh nebol prijatý počtom hlasov: 

za: 6 proti: 1 zdržal sa: 6 

p. Matejka, p. Pekara, Mgr. 

Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, Ing. Pekara 

Ing. Žideková p. Kavec, PaedDr. Mihalec, 

p. Kardoš, JUDr. Gelatka, 

Bc. Repková, Mgr. Augustín 

 

Týmto bodom programu bolo ukončené rokovanie mestského zastupiteľstva. Primátor 

poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie o 20.40 h ukončil. 

 

 

 

 

 

Ing. Milan   L i p k a 

                      primátor mesta 

 

 

          

 

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

                                prednosta MsÚ 

 

 

 

 

Overovatelia:  Mgr. Michal Šupka 

  Ing. Zuzana Žideková 

 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 

 

 

 


