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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 8.4.2019 

 

Prítomní: 10 

Neprítomní: 3 

 

Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta, Ing. Milan Lipka. 

 

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

a v zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na základe žiadosti 

poslancov MZ o zvolanie mimoriadneho zasadnutia MZ. 

 

Návrh programu:  

1. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MZ v Rajci, členov MR, 

členov komisií pri MZ, členov – neposlancov komisií pri MZ a zapisovateľov komisií 

pri MZ 

 

Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Kardoš, p. Kavec, Mgr. Augustín, p. 

Pekara, Bc. Repková, Mgr. Hanus, 

Ing. Mucha, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec, Mgr. Šupka 

  

 

Overovatelia: Ján Pekara 

Mgr. Róbert Augustín 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 

 

Schválené uznesenie: 

29/2019 – Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov 

 

R o k o v a n i e: 

 

1. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MZ, členov MR, členov 

komisií pri MZ, členov – neposlancov komisií pri MZ a zapisovateľov komisií pri 

MZ 

Vzhľadom k tomu, že o zvolanie mimoriadneho zasadnutia požiadala Ing. Žideková spolu 

s ďalšími 5 poslancami MZ, primátor odovzdal slovo Ing. Židekovej, aby predniesla 

dôvodovú správu k tomuto bodu programu. 

Ing. Žideková uviedla, že uznesením MZ č. 23/2019 a č. 27/2019 boli do komisií pri MZ 

doplnené dve členky, ktoré sú toho času na rodičovskej dovolenke a poberajú rodičovský 

príspevok. Prihlásením do sociálnej poisťovne v súvislosti so vznikom členstva v komisii 

strácajú nárok na dôchodkové zabezpečenie. Obe členky sa písomne vzdali odmeny za výkon 

funkcie člena komisie, čo však doterajšie zásady odmeňovania neriešili. Preto bol 

vypracovaný Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MZ, členov MR, členov 

komisií pri MZ, členov  neposlancov komisií pri MZ a zapisovateľov komisií pri MZ, kde je 
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uvedená možnosť vzdania sa odmeny za výkon funkcie člena komisie. Po prijatí tohto 

dodatku môžu byť uvedené členky komisií odhlásené zo sociálnej poisťovne. 

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

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MZ, členov MR, členov komisií pri MZ, 

členov – neposlancov komisií pri MZ a zapisovateľov komisií pri MZ. 

 

II. odporúča 

MsÚ pripraviť nové znenie Zásad odmeňovania poslancov MZ, členov MR, členov komisií 

pri MZ, členov – neposlancov komisií pri MZ a zapisovateľov komisií pri MZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Kardoš, p. Kavec, Mgr. Augustín, p. 

Pekara, Bc. Repková, Mgr. Hanus, 

Ing. Mucha, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec, Mgr. Šupka 

  

 

Týmto bodom programu bolo ukončené mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Primátor poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie o 16.07 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:  Ján Pekara 

  Mgr. Róbert Augustín 

 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 

 

 

 

  

 

 

 

 



3 
 

 

 


