Uznesenia z rokovania Finančnej komisie zo dňa 24.11*2020

Uznesenie č. 54/2020
Finančná komisia:
1. odporúča zobrať na vedomie
a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 26/2020 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 27/2020 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej školy
c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 28/2020 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 29/2020 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej školy
e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 32/2020 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej umeleckej školy
f) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 37/2020 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej umeleckej školy
Za: 4
Zuzana Zideková
Mgr. Peter Hanus
Vladimír Rybár
Dáša Bajzíková

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 55/2020
Finančná komisia :
1. odporúča zobrať na vedomie
odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu
na rok 2020 Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č.38
2. odporúča schváliť
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2020 Mesta Rajec rozpočtovým
opatrením č. 38
Za: 3
Mgr. Peter Hanus
Vladimír Rybár
Dáša Bajzíková

Proti: 0

Zdržal sa : 0
Ing. Zuzana Zideková

Uznesenie č. 56/2020
Finančná komisia:
1. odporúča schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie č. /2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Za: 4
Ing. Zuzana Zideková
Mgr. Peter Hanus
Vladimír Rvbár
Dáša Bajzíková

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 57/2020
Finančná komisia:
1. odporúča schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec č
/2020 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec
Za: 3
Mgr. Peter Hanus
Vladimír Rybár
Dáša Bajzíková
Uznesenie č. 58/2020
Finančná komisia:
1. odporúča schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie č.
Za: 4
Ing. Zuzana Zideková
Mgr. Peter Hanus
Vladimír Rybár
Dáša Bajzíková

Proti: 0

Zdržal sa : 1
Ing. Zuzana Zideková

/2020 - „TRHOVÝ PORIADOK"
Proti: 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 59/2020
Finančná komisia:
1. odporúča
zapracovať zmenu do návrhu VZN a po zapracovaní zmeny odporúča MZ schváliť VZN
Mesta Rajec č /2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2021.
Za: 4
Ing. Zuzana Zideková
Mgr. Peter Hanus
Vladimír Rybár
Dáša Bajzíková

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 60/2020
Finančná komisia:
1. odporúča schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie č /2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec

Za: 4
Ing. Zuzana Zideková
Mgr. Peter Hanus
Vladimír Rybár
Dáša Bajzíková

Zdržal sa : 0

Proti: 0

Uznesenie č. 61/2020
Finančná komisia:
1. odporúča schváliť
rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2021
Proti: 2
Ing. Zuzana Zideková
Mgr. Peter Hanus

Za:0

Zdržal sa : 2
Vladimír Rybár
Dáša Bajzíková

Uznesenie č. 62/2020
Finančná komisia:
1. odporúča schváliť
v súlade s prijatým uznesením MZ v Rajci č /2020 zo dňa 28. septembra 2020
prenechanie majetku mesta do nájmu a to pozemky:
- KNC parcelné číslo 2156/50 o výmere 18 m , druh pozemku trvalý trávnatý porast,
evidovaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore,
na LV č. 3333, v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec
- KNC parcelné číslo 467/38 o výmere 1 m , druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, evidovaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Žilina,
katastrálnom odbore na LV č. 1500, v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec,
na ktorých je postavená stavba garáže č. 9, ktorú má v celosti v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov p. Ladislav Tabaček s manželkou do nájmu (dočasné užívanie
za odplatu) nájomcovi: Ladislav Tabaček, nar. 13.05.1955 s manželkou, bytom
Mudrochova 909/6, 015 01 Rajec, podľa ustanovenia §9a, ods. 9, písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa za podmienok:
c) cena nájmu : 0,66 €/m /rok + každoročná miera inflácie
d) doba nájmu: neurčitá
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že nájomca vlastní stavbu garáže, ktorá je
postavená na pozemkoch v k. ú. Rajec, ktoré sú predmetom nájmu, KNC parcele č.
2156/50 a KNC parcele č. 467/38, z ktorého dôvodu nie je možné dotknuté pozemky
v majetku mesta využiť na iný účel, alebo pre iného záujemcu.
2

2

2

2. odporúča konštatovať,
že zámer prenechania pozemkov do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa v
zmysle § 9a, ods. 9 pís. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta od 16.11.2020.
Za: 4
Ing. Zuzana Zideková
Mgr. Peter Hanus
Vladimír Rybár
Dáša Bajzíková

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 63/2020
Finančná komisia:
1. odporúča schváliť
v súlade s prijatým uznesením MZ v Rajci č
/2020 zo dňa 13. augusta 2020 prevod
majetku mesta, a to pozemku v k.ú. Rajec, KNC parcela č. 37/7, druh pozemku zastavaná
plocha o výmere 16 m2, ktorá bola vytvorená odčlenením od KNC parcely č. 37/1, druh
pozemku zastavaná plocha o výmere 596 m evidovaná na liste vlastníctva č. 1500 pre
k.ú. Rajec vlastníka Mesto Rajec v celosti, na základe geometrického plánu č. 43432611146/2020 vyhotoveným Ing. Radomír Blažek - Geodetic, Rajec, ICO: 43432611, overený
Okresným úradom Žilina dňa 23.09.2020 pod č. Gl-1805/2020.
Prevod majetku mesta, pozemku v k.ú. Rajec parcela č. KNC 37/7, bude uskutočnený
predajom do vlastníctva spoločnosti KLUCHO, s.r.o., Ďurčiná 354, IČO 46 813 438 za
kúpnu cenu 20,00 Eur/m , celkom vo výške 320,00 Eur, podľa § 9a, ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemok užíva spoločnosť KLUCHO,
s.r.o. ako prístup k stavbe domu súp. č. 23 postavenej na pozemku CKN pare. č. 37/5,
v k.ú. Rajec (LV č. 2352), ktoré nehnuteľnosti v celosti vlastní spoločnosť KLUCHO
s.r.o., a na účel prevádzkovania existujúcej nakladacej rampy, ktorá je súčasťou
obchodnej prevádzky nachádzajúcej sa v dome súp. č. 23. Pozemok je pre mesto
neupotrebiteľným a svojim umiestnením a rozmerom nieje využiteľný pre iné subjekty.
2

2

2. odporúča konštatovať,
a) že žiadateľ na svoje náklady zabezpečil vyhotovenie geometrického plánu č.
43432611-146/2020 vyhotoveným Ing. Radomír Blažek - Geodetic, Rajec, IČO:
43432611, overený Okresným úradom Žilina dňa 23.09.2020 pod č. Gl-1805/2020, na
základe ktorého bola vytvorená parcela v k.ú. Rajec KNC č. 37/7, druh pozemku
zastavaná plocha o výmere 16 m2, odčlenením od KNC parcely č. 37/1, druh pozemku
zastavaná plocha o výmere 596 m evidovaná na liste vlastníctva č. 1500 pre k.ú. Rajec
vlastníka Mesto Rajec v celosti.
2

b) že zámer prevodu pozemku mesta predajom, z dôvodov hodných osobitného zreteľa v
zmysle § 9a, ods. 8 pís. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov je zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta od 16.11.2020.
Za: 4
Ing. Zuzana Zideková
Mgr. Peter Hanus
Vladimír Rybár
Dáša Bajzíková

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 64/2020
Finančná komisia odporúča:
1. zobrať na vedomie
žiadosť zo dňa 30.3.2020 Štefana Turanca a manželky Aleny Turancovej, bytom 1. mája
485, Rajec vo veci odkúpenia časti pozemku KNE parcela č. 7106, druh pozemku ostatná
plocha o výmere 299 m2 evidovanej na LV č. 3333 vlastníka Mesto Rajec, v časti podľa
priloženého návrhu o približnej výmere 130 m2, za účelom zabezpečenia vstupu na pozemok
manželov, zámeru realizácie prístavby a nadstavby rodinného domu súp.č. 485 s vytvorením
bytovej jednotky.

2. schváliť
žiadosť zo dňa 30.3.2020 Štefana Turanca a manželky Aleny Turancovej, bytom 1. mája
485, Rajec vo veci odkúpenia časti pozemku KNE parcela č. 7106, druh pozemku ostatná
plocha o výmere 299 m2 evidovanej na L V č. 3333 vlastníka Mesto Rajec, v časti podľa
priloženého návrhu o približnej výmere 130 m2, za účelom zabezpečenia vstupu na pozemok
manželov, zámeru realizácie prístavby a nadstavby rodinného domu súp.č. 485 s vytvorením
bytovej jednotky.
Za:0

Proti: 4
Ing. Zuzana Zideková
Mgr. Peter Hanus
Vladimír Rybár
Dáša Bajzíková

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 65/2020
Finančná komisia odporúča:
1. zobrať na vedomie
žiadosť zo dňa 03.09.2020 Patrika Pastoreka, bytom Pionierska 985/28, Považská
Bystrica vo veci odkúpenia pozemku KNC parcela č. 1393/3, druh pozemku trvalý
trávny porast o celkovej výmere 19 m , za účelom doplnenia oplotenia pozemku
žiadateľa.
2

2. schváliť
a) prebytočnosť majetku mesta
b) spôsob prevodu: kúpa, za kúpnu cenu
Eur/m2 s uplatnením § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - dôvod
hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemok
sa nachádza v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, svojim
umiestnením a rozmerom nieje využiteľný pre iného žiadateľa.
c) aby žiadateľ na svoje náklady zabezpečil obstaranie geometrického plánu na
identifikovanie pozemku, uhradil poplatky spojené s prevodom pozemkov.
3. ustanoviť
povinnosť zverejnenia zámeru prevodu pozemku z dôvodov hodných osobitného
zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 pís. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Za: 4
Ing. Zuzana Zideková
Mgr. Peter Hanus
Vladimír Rybár
Dáša Bajzíková

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 66/2020
Finančná komisia odporúča:
1. zobrať na vedomie
žiadosť zaevidovanú pod č. 3793/2020 zo dňa 07.09.2020, podanú Pekarovou Teréziou,
bytom Moyzesova 712/8, 015 01 Rajec vo veci odkúpenia pozemku vk.ú. Rajec KNC
parcela č. 1821/1, druh pozemku orná pôda o výmere 271 m , evidovaného na LV č. 1500
2

vlastníka Mesto Rajec, za účelom rozšírenia pozemku žiadateľky v bezprostrednej blízkosti
predmetnej parcely, aby ho mohla využiť, napr. na stavbu rodinného domu.
2. schváliť
žiadosť zaevidovanú pod č. 3793/2020 zo dňa 07.09.2020, podanú Pekarovou Teréziou,
bytom Moyzesova 712/8, 015 01 Rajec vo veci odkúpenia pozemku vk.ú. Rajec KNC
parcela č. 1821/1, druh pozemku orná pôda o výmere 271 m , evidovaného na LV č. 1500
vlastníka Mesto Rajec, za účelom rozšírenia pozemku žiadateľky v bezprostrednej blízkosti
predmetnej parcely, aby ho mohla využiť, napr. na stavbu rodinného domu.
2

Za:0

Proti: 4
Ing. Zuzana Zideková
Mgr. Peter Hanus
Vladimír Rybár
Dáša Bajzíková

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 67/2020
Finančná komisia odporúča:
1. zobrať na vedomie
žiadosť zaevidovanú pod č. 4825/2020 zo dňa 10.11.2020, podanú Smieškom Jozefom,
bytom Obrancov mieru 362/13, 015 01 Rajec vo veci prenechanie nebytového priestoru
č. P 02 - sklad o výmere 16,14 m v suteréne Kultúrneho domu súp. č. 412 na Ul. 1. mája
v Rajci, evidovaného na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec, do nájmu.
2

2. schváliť
a) prebytočnosť majetku, nebytového priestoru č. P 02 - sklad o výmere 16,14 m
v suteréne Kultúrneho domu súp. č. 412 na Ul. 1. mája v Rajci, evidovaného na L V č.
1500 vlastníka Mesto Rajec v celosti.
b) spôsob prenechania nebytového priestoru č. P 02 - sklad o výmere 16,14 m v suteréne
Kultúrneho domu súp. č. 412 na Ul. 1. mája v Rajci, evidovaného na LV č. 1500 vlastníka
Mesto Rajec v celosti, do nájmu Jozefovi Smieškovi, bytom Obrancov mieru 362/13, 015
01 Rajec, z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ustanovenia §9a, ods. 9, písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa, je daný tým, že Jozef Smieško je členom hudobnej
skupiny „Rytmus z Rajeckej doliny", ktorá sa aktívne podieľa na rôznych kultúrnych
podujatiach a tiež slúži pre potreby občanov pri rôznych spoločenských podujatiach ako
sú svadby, jubileá, či iné akcie. Jozef Smieško má predmetný priestor v nájme od
1.1.2019 na účel skladovania hudobných nástrojov a aparatúry. Tento účel využitia ostane
zachovaný.
c) aby žiadateľ predložil čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti nemá žiadne
záväzky voči Mestu po lehote splatnosti, resp. ak ich má, uvedie výšku záväzku a stručné
odôvodnenie záväzku. Zároveň, aby žiadateľ predložil čestné vyhlásenie, že v čase
podania žiadosti nemajú žiadne záväzky voči Mestu po lehote splatnosti ani právnické
osoby, ktorých je konateľom alebo spoluvlastníkom.
d) zverejnenie zámeru prenechania nebytového priestoru do nájmu z dôvodov hodných
osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 pís. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov.
2

2

Proti: 0

Za: 4
Ing. Zuzana Žideková
Mgr. Peter Hanus
Vladimír Rybár
Dáša Bajzíková

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 68/2020
Finančná komisia odporúča:
1. schváliť
Stratégiu nakladania s komunálnymi odpadmi v Meste Rajec 2020 spracovateľa Priatelia Zeme - SPZ, Bošáca, rok 2020.
Proti: 0

Za: 4
Ing. Zuzana Žideková
Mgr. Peter Hanus
Vladimír Rybár
Dáša Bajzíková

2030,

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 69/2020
Finančná komisia odporúča:
1. prerokovať
predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina 20152020 na nové obdobie 2020-2023
2. schváliť
predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina 20152020 na nové obdobie 2020-2023
Za: 4
Ing. Zuzana Žideková
Mgr. Peter Hanus
Vladimír Rvbár
Dáša Bajzíková

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 70/2020
Finančná komisia odporúča:
2. schváliť
a) opravu uznesenia č. 38/2020 zo dňa 14. mája 2020 a to:
Odsek č. 3
prebytočnosť majetku a to :
- KNC parcela č. 1571/7, druh pozemku ostatná plocha o výmere 26 m2, diel 1
- prístupová cesta
- KNC parcela č. 1571/8, druh pozemku ostatná plocha o výmere 65 m2, diel 2
- ochranné pásmo
- KNC parcela č. 1571/9, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 4 m2, diel 3
- regulačná stanica,
ktoré boli vytvorené odčlenením od KNE parcely č. 4-1002/2, druh pozemku ostatná
plocha o výmere 5737 m evidovaná na liste vlastníctva č. 6105 pre k.ú. Rajecká
Lesná vlastníka Mesto Rajec v celosti na základe geometrického plánu č. 250/2019
2

-

vyhotoveným spoločnosťou Planika s.r.o. Žilina, IČO: 44330227, overený Okresným
úradom Žilina dňa 11.02.2020 pod č. Gl-128/2020 .
Odsek č. 4
Schvaľuje
spôsob prevodu majetku mesta a to;
- KNC parcela č. 1571/7, druh pozemku ostatná plocha o výmere 26 m2, diel 1
- prístupová cesta,
- KNC parcela č. 1571/8, druh pozemku ostatná plocha o výmere 65 m2, diel 2
- ochranné pásmo,
- KNC parcela č. 1571/9, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 4 m2, diel 3
- regulačná stanica,
ktoré boli vytvorené odčlenením od KNE parcely č. 4-1002/2, druh pozemku
ostatná plocha o výmere 5737 m2 evidovaná na liste vlastníctva č. 6105 pre k.ú.
Rajecká Lesná vlastníka Mesto Rajec v celosti na základe geometrického plánu č.
250/2019 vyhotoveným spoločnosťou Planika s.r.o. Žilina, IČO: 44330227,
overený Okresným úradom Žilina dňa 11.02.2020 pod č. Gl-128/2020 ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia §9a, ods.8, pís. e/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemky sa nachádzajú pod
exitujúcou stavbou regulačnej stanice plynu, jej ochranného pásma a prístupovej
cesty k regulačnej stanice vo vlastníctve spoločnosti LHODOL s.r.o. IČO:
36 009 962 v rámci realizácie stavby s názvom: Rozšírenie výroby dolomitov VTL prípojka plynu a ktorá bola daná do užívania Kolaudačným rozhodnutím č.
04/2607/2019/KR/71-LÔ dňa 23.12.2019 vydaným stavebným úradom Obec
Rajecká Lesná za podmienok dohodnutých v Zmluve o uzavretí budúcej Kúpnej
zmluvy o prevode vlastníctva pozemkov v k.ú. Rajecká Lesná a o uzatvorení
Zmluvy o zriadení vecného bremena zaevidovanej pod č. 2020/27 zo dňa 3.
februára 2020 za kúpnu cenu 15,00 €/m2.

b) opravu uznesenia č. 67/2020 zo dňa 13. augusta 2020 a to:
- Odsek č. 2
Schvaľuje
v nadväznosti na Uznesenie MZ v Rajci č. 38/2020 zo dňa 14. mája 2020 a Zmluvu
o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva pozemkov v kat. úz.
Rajecká Lesná zo dňa 03. februára 2020, zaevidovanú na MsU Rajec pod č. 2020/27,
prevod majetku mesta, pozemkov v katastrálnom území Rajecká Lesná, ktoré boli
vytvorené odčlenením od pozemku KNE parcelné č. 4-1002/2, druh pozemku ostatná
plocha o výmere 5737 m2 evidovaného v katastri nehnuteľností na OÚ Žilina,
katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6105 pre k. ú. Rajecká Lesná, v celosti vo
vlastníctve Mesta Rajec, geometrickým plánom č. 250/2019 vyhotoveným
spoločnosťou Planika s.r.o. Žilina, IČO: 44330227, overeným Okresným úradom
Žilina dňa 11.02.2020 pod č. Gl-128/2020, a to :
- pozemku KNC parcelné č. 1571/7, druh pozemku ostatná plocha o výmere 26
2

m,
- pozemku KNC parcelné č. 1571/8, druh pozemku ostatná plocha o výmere 65
2

m,
- pozemku KNC parcelné č. 1571/9, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 4
2

m,
predajom do vlastníctva spoločnosti LHODOL, s.r.o. IČO 36 009 962, so sídlom
Dolkam Šuja, 015 01 Rajec, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka č. 3608/L, za kúpnu cenu spolu vo výške 1.425,00 Eur ( 15,00

€/m2), podľa ustanovenia §9a, ods.8, pís. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané
tým, že predmetné pozemky sa nachádzajú pod stavbou „Rozšírenie výroby
dolomitov - VTL prípojka plynu", ktorá pozostáva z VTL prípojky plynu RS 300,
regulačnej stanice plynu, základovej dosky, oplotenia, komunikácie, terénnych úprav,
priemyselných plynovodov, káblovej NN prípojky, elektroinštalácie a bleskozvodu,
ktorú stavbu postavila spoločnosť LHODOL s.r.o. ako stavebník. Stavba s názvom:
Rozšírenie výroby dolomitov - VTL prípojka plynu, bola daná stavebníkovi do
užívania Kolaudačným rozhodnutím a užívacím povolením č. 04/2607/2019/KR/71Ló zo dňa 23.12.2019, vydaným stavebným úradom Obec Rajecká Lesná, ktoré
nadobudlo právoplatnosť 31.12.2019.
Za: 4
Ing. Zuzana Zideková
Mgr. Peter Hanus
Vladimír Rybár
Dáša Bajzíková
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Zdržal sa : 0

