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KOMPOSTÁREŇ VZNIKNE
AJ V NAŠOM MESTE
Primátora mesta Milana Lipku sa pýtame na
aktuálne otázky súvisiace s mestom, jeho rozvojom,
investičnými akciami, či na témy, ktoré sa prerokúvajú
na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Otázky
položila Zuzana Ščasná.
Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa
schvaľovali nové všeobecne
záväzné nariadenia platné pre
rok 2021. Na aké zmeny sa majú
obyvatelia pripraviť?
V decembri mestské zastupiteľstvo rokovalo o piatich všeobecne
záväzných nariadeniach, z toho
pre verejnosť podstatné sú dve.
Prvým je trhový poriadok, podľa
ktorého už nebudú môcť predajcovia na podujatiach predávať
nápoje a jedlo v jednorazových
plastových pohároch a obaloch.
Uvedenou zmenou sa bude minimalizovať spotreba klasických
plastových obalov (poháre, kelímky, tácky, príbory) najmä počas
veľkých podujatí organizovaných
mestom, ako sú hodové slávnosti, Rajecký jarmok, Mikuláš na
námestí, vianočné trhy a pod. Používať bude možné len bioplasty
(PLA), ktoré sú kompostovateľné,
rozložiteľné, bez negatívneho dopadu na životné prostredie.
Prijatím VZN o miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok 2021 bol určený
ročný poplatok za komunálny
odpad na 33,14 €, pre občanov
starších ako 62 rokov 24,86 €. Ide
o zvýšenie, ktoré sme si však ani
ja, ani poslanci neurčili. Dôvodom
je najmä nárast nákladov na vývoz
komunálneho odpadu o 70 %
a stále slabé separovanie. Pre
vašu jasnú predstavu, z čoho sa
poplatok skladá, sme pripravili
v tomto čísle mesačníka Rajčan
podrobný rozpis jednotlivých
položiek s komentárom (pozn.:
článok nájdete na s. 8).
V súlade s novými povinnosťami, ktoré mestám a obciam
ukladá nová legislatíva, by sa mal
začať triediť kuchynský bioodpad
nielen v rodinných domoch, ale
už aj v bytových domoch.
Odpadové hospodárstvo na

Slovensku je doslova horor. Povinnosti pribúdajú, pripravenosť
zo strany štátu žiadna, a tak
aj pri novej povinnosti triediť
biologicky rozložiteľný odpad, súčasťou ktorého bude aj
kuchynský odpad, dostali mestá
a obce výnimku do júla 2021.
Potom budeme musieť zaviesť
zber a vývoz takéhoto odpadu.
Pri rodinných domoch problém
nemáme, tie dostali od mesta
bezplatne kompostéry, zaviesť
takýto zber však budeme musieť
aj pri bytových domoch. Keďže sa
jedná o komplet kuchynský odpad, nielen šupky a zvyšky ovocia, zeleniny, ale aj zvyšky jedál
varených, na takéto „komodity“
musia byť špeciálne kontajnery aj
spracovateľ.
V súvislosti s touto problematikou sa hovorí aj o vzniku kompostárne v našom meste. Môžete
nám povedať nejaké bližšie
informácie?
Áno, spoločne s ďalšími obcami
Rajeckej doliny, ale pridala sa aj
Domaniža, pracujeme na projekte
vybudovania kompostárne z eurofondových peňazí, súčasťou ktorej

by mala byť aj zvozová technika
a kontajnery, aby sme si biologicky rozložiteľný odpad vedeli sami
zvážať a aj spracovávať. V súčasnosti sa zámer, ako aj umiestnenie
kompostárne posudzuje dotknutými orgánmi, do marca by mala
byť predložená žiadosť o eurofondy na Ministerstvo životného
prostredia SR.
Začalo sa zimné obdobie. Je
mesto dostatočne pripravené na
zimnú údržbu?
Keďže sa nám v decembri
podarilo opäť rozšíriť komunálnu
techniku o multifunkčné vozidlo,
ktoré je svojimi kompaktnými
rozmermi prevažne určené na
údržbu chodníkov, môžem potvrdiť, že sme dostatočne pripravení,
a pripravení lepšie ako v rokoch
minulých. Treba byť však opatrný,
lebo jedna–dve karantény nám
akúkoľvek pripravenosť značne
narušia.
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Nové čistiace vozidlo

NA CHODNÍKY A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
V druhej polovici roka 2018 došlo k novelizácii zákona o pozemných
komunikáciách, kedy povinnosť za údržbu chodníkov prešla na správcu miestnych
komunikácií, teda mesto.
Zabezpečiť údržbu viac ako 20
km chodníkov v Rajci nebolo a ani
nie je jednoduché. V ostatných
zimných obdobiach sme doteraz
ich údržbu vykonávali kombinovane vlastnými silami a externými
dodávateľmi. Čas ukázal, že takouto formou je údržba neudržateľná
a dá sa robiť aj efektívnejšie. Vychádzajúc z tejto situácie bol prijatý návrh na zakúpenie čistiaceho
stroja, ktorý by dokázal celoročne
udržiavať chodníky v schodnom
stave. Okrem toho sme si vytýčili aj
ďalšiu podmienku, a to celoročné
využitie stroja pre ďalšie účely.
K samotnému nákupu nám dopomohla ponuka štátu v rámci „návratnej finančnej výpomoci obciam
na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov“. Po schválení mestským
zastupiteľstvom sme verejným
obstarávaním v mesiaci október
vysúťažili stroj za cenu 134 500 €.
Touto formou obstarávania sme
ušetrili takmer 20 000 € z celkového objemu výpomoci, ale aj získali
moderný viacúčelový stroj. Jeho
výrobcom je írska firma Multihog,
túto značku na Slovensko dodáva
firma MB SERVIS, s.r.o.
Čo sme kúpou stroja Multihog
CV 350 získali? V prvom rade je to
profesionálna komunálna technika
určená na zametanie komunikácií,
chodníkov a spevnených plôch
o šírke čistiacej plochy 1200 – 2300
mm. Konštrukčné zhotovenie
podvozku dokáže rýchle zatáčanie
s vnútorným zametacím rádiusom
len 1150 mm. Doplnkom pri čistení
počas leta a zimy je rotačná kefa
o šírke záberu 1390 mm. Súčasťou
je aj externá sacia hadica s dĺžkou
4 m, ktorá vysaje aj tie najmenej
dostupné miesta. Objem výklopnej nádrže na nečistoty je 1500 l,
čo umožňuje čistiť plochy dlhšie
než iné porovnateľné zariadenia. Súčasťou čistiacej výbavy je
vysokotlakové umývacie zariadenie s výkonom 170 barov. Tento
doplnok sa môže kombinovane
využívať aj na dezinfekciu vonkaj-

ších priestorov. V letnom období
všestranný pomocník dokáže kosiť
trávnaté plochy so šírkou záberu
1500 mm. Od jari do jesene bude
možné tiež strojové strihanie
živých plotov s lištou o dĺžke 1300
mm. A, samozrejme, to podstatné
pre toto obdobie je, že stroj už
teraz má pripravenú výbavu na vykonávanie zimnej údržby chodníkov. Pre tento účel je namontovaná
dvojdielna čelná radlica o šírke do
1540 mm s posýpačom, ktorého
objem je 550 l. Na jedno naplnenie zásobníka stroj dokáže pokryť
posypom až 6 km chodníkov.
Stroj je vybavený naftovým
motorom s emisnou normou

Euro 5, o výkone 75 konských síl.
Hydrostatickým pohonom všetkých kolies dosahuje maximálnu
rýchlosť 40 km za hodinu, čo
zabezpečí rýchly presun vozidla
z miesta na miesto. Jednomiestna
presklená kabína je vybavená modernou elektronikou, umožňujúcou
ľahké ovládanie stroja a prídavných
zariadení.
Veríme, že všestranné zameranie
a parametre zakúpeného stroja
oceníte celoročne, nielen pri vašich
prechádzkach po meste, ale aj
pri vašich rodinných či bytových
Ján Jasenovec,
domoch.
prednosta MsÚ Rajec
Snímky: archív MsÚ
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Z DECEMBROVÉHO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
3. decembra 2020
sa uskutočnilo
riadne zasadnutie
poslancov Mestského
zastupiteľstva v Rajci.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIA MESTA

Poslanci sa zaoberali návrhmi
všeobecne záväzných nariadení
mesta. V úvode rokovania primátor upozornil poslancov, že
na prijatie VZN je potrebná 3/5
väčšina prítomných poslancov, čo
je v tomto prípade 8. Ako prvý
prijali návrh VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Rajec. Tento návrh
vymedzuje v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých
životných podmienok obyvateľov
mesta a životného prostredia
v meste. Poslanci predmetné VZN
jednomyseľne schválili.
Následne MZ prerokovávalo návrh VZN o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa
MŠ a dieťa školského zariadenia
zriadených na území mesta Rajec.
K tomuto návrhu poslanci viedli
dlhú diskusiu. Riaditeľ Katolíckej
spojenej školy (KSŠ) Mgr. Róbert
Augustín uviedol, že prijatie tohto
VZN je pre KSŠ likvidačné. Podľa
predložených čísel nie je KSŠ
schopná viesť tak školský klub, ako
aj školskú jedáleň. Žiadal, aby tabuľka – porovnanie výšky dotácie
na jedného žiaka bola prepracovaná. Teraz KSŠ dostáva 100 % výšky
dotácie zo štátu, ale táto dotácia
nie je postačujúca, nedokáže
vykryť náklady na platy. Primátor
spolu s niektorými poslancami
vysvetlili, že mesto je povinné
dávať minimálne 88 % finančných
prostriedkov, ktoré dostane na
chod školstva zo štátu. Čo sa týka
samotnej výšky dotácie, mesto ju
poskytuje vo výške 100 % tak, ako
málokde inde na Slovensku. Zriaďovateľom KSŠ je diecéza, mesto
nemôže suplovať prácu a povinnosti zriaďovateľa. Po diskusných
príspevkoch dal primátor hlasovať

o prijatí tohto VZN. Za jeho prijatie
hlasovali poslanci: Mgr. Hanus,
Mgr. Šupka, p. Rybár, p. Matejka,
p. Kavec, Ing. Pekara, p. Pekara.
Hlasovania sa zdržali poslanci: p.
Kardoš, Ing. Žideková, Bc. Repková, Mgr. Augustín, PaedDr. Mihalec.
To znamená, že predmetné VZN
nebolo prijaté, pretože na jeho
prijatie bolo potrebných 8 poslaneckých hlasov. Vedúca ekonomického oddelenia p. Zbýňovcová
uviedla, že v dôsledku neprijatia
tohto VZN mesto nebude môcť
od januára poskytovať finančné
prostriedky ani jednej škole.
Ďalej poslanci prerokovávali
návrh VZN týkajúci sa Trhového
poriadku mesta. Tento návrh bol
poslancami jednomyseľne schválený.
Jednomyseľne bol schválený aj
návrh VZN o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej
škole, ktorý hovorí o stanovení
termínov zápisu detí do základných škôl.
Ďalším dôležitým bodom rokovania bolo prerokovanie návrhu
VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2021. Ing. Žideková žiadala, aby
v rámci tohto VZN bola poskytnutá úľava rodinám, ktoré majú viac
detí, a požadovala doplniť možnosť odpustenia a možnosť dať 50
percentnú úľavu osobám v hmotnej núdzi. Návrh VZN prerokovala
finančná komisia, ktorá o týchto
požiadavkách rokovala. Tá odpo-

ručila, aby sa v roku 2021 presne
vyšpecifikoval okruh tých, ktorým
bude možné túto úľavu poskytnúť. V navrhovanom VZN sa na
odporúčanie finančnej komisie
stanovilo, že úľava 25 % z poplatku
sa uplatní pre ľudí starších ako 62
rokov. Ostatné cieľové skupiny sa
v roku 2021 vyšpecifikujú a na rok
2022 sa môžu tieto úľavy uplatniť
v novom VZN pre rok 2022. Už
v minulosti sa niekoľkokrát stalo,
že finančná komisia, na ktorej sa
zúčastňuje Ing. Žideková, sa na
niečom uzniesla, avšak tesne pred
rokovaním MZ Ing. Žideková prišla
s iným návrhom. Nikto z prítomných nebol proti tomu, aby sa
určitému okruhu občanov poskytli úľavy. Taktiež podľa hlavnej
kontrolórky mesta Ing. Sekáčovej
je potrebné pozrieť, aké úľavy
a skupiny osôb umožňuje zákon,
a nevytrhnúť len určitú skupinu.
Taktiež je potrebné pozrieť dopad
na rozpočet. Navrhované VZN
bolo nakoniec prijaté 11 poslancami, proti jeho prijatiu hlasovala
Ing. Žideková.

EKONOMICKÁ ČINNOSŤ
MESTA

Poslanci jednomyseľne zobrali
na vedomie rozpočtové opatrenia
o zmene rozpočtu oznámením
a následne sa zaoberali návrhom
zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok
2020. Túto zmenu rozpočtu prijalo
11 poslancov, Ing. Žideková bola
proti jeho prijatiu.
Jedným z bodov programu bolo
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predloženie návrhu viacročného
rozpočtu a programového rozpočtu na roky 2021 – 2023. Finančná komisia na svojom rokovaní
neodporučila schváliť predložený
rozpočet, preto boli do pôvodného
návrhu rozpočtu zapracované niektoré požiadavky členov finančnej
komisie. Takto doplnený návrh
rozpočtu na rok 2021 schválilo
8 poslancov, proti jeho prijatiu
bola Ing. Žideková a Bc. Repková,
hlasovania sa zdržali poslanci Mgr.
Augustín a PaedDr. Mihalec.

PREDAJ, PRENÁJOM
NEHNUTEĽNOSTÍ

Poslanci sa zaoberali majetkovými záležitosťami mesta, ako je
napr. prenájom pozemkov pod
garážou na sídlisku Juh, odpredaj časti pozemku pre nakladaciu
rampu spoločnosti KLUCHO, s.r.o.,
odpredaj časti pozemkov na ul.
Nádražnej z dôvodu oplotenia
pozemku pre p. Patrika Pastorka.
Tieto odpredaje a prenájom boli
poslancami jednomyseľne schválené.
Poslanci zároveň neschválili
odpredaj časti pozemku pre p.
Štefana Turanca a taktiež nebol
schválený odpredaj pozemku pre
p. Teréziu Pekarovú.
Ďalej poslanci jednomyseľne
schválili opravu uznesení MZ č.
38/2020 a č. 67/2020.
P. Jozef Smieško požiadal o opätovné predĺženie zmluvy o nájme
nebytového priestoru (sklad)
v kultúrnom dome. Poslanci prenájom tohto nebytového priestoru
jednomyseľne schválili.

STRATÉGIA NAKLADANIA
S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
V MESTE RAJEC NA ROKY
2020 – 2030

Stratégiu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Rajec
predniesla poslancom Ing. Ivana
Bahledová, ved. investičnej výstavby a ŽP.
Mesto Rajec si uvedomuje negatívny vplyv odpadového hospodárstva na životné prostredie. Hlavným problémom je, že množstvo
komunálnych odpadov každoročne
narastá. Tento odpad sa vo väčšine
ukladá na skládku odpadov a aj
napriek dlhoročnej snahe mesta sa
len v nedostatočnej miere recykluje a kompostuje. Predkladaná stratégia nakladania s komunálnymi
odpadmi v meste Rajec je vypra-
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covaná na obdobie 10 rokov (2020
až 2030) s použitím osvedčených
princípov Zero Waste koncepcií
používaných vo svete. Aktivity
a opatrenia boli navrhované tak,
aby výrazne prispeli k znižovaniu
množstva skládkovaných odpadov. Poslanci sa s predkladaným
dokumentom dôsledne oboznámili
a jednomyseľne ho schválili.

PREDĹŽENIE PLATNOSTI
SPOLOČNÉHO PROGRAMU
ROZVOJA ZDRUŽENIA
OBCÍ RAJECKÁ DOLINA

Uznesením MZ č. 132/2016
zo dňa 15.12.2016 bol schválený Spoločný program rozvoja
Združenia obcí Rajecká dolina na
obdobie 2015 – 2020. Dokument
bol spracovaný ako príručka pre
riadenie rozvoja územia ako celku.
Vo vypracovanom programe nie
je v úvodných ustanoveniach
vymedzená platnosť, resp. môže
sa využívať výhľadovo napr. aj na
10 rokov. Vedenie mesta navrhlo
poslancom predĺžiť platnosť tohto
dokumentu do roku 2023 s prihliadnutím na koniec volebného
obdobia 2018 – 2022. Po krátkej
diskusii poslanci jednomyseľne
schválili predĺženie platnosti uvedeného dokumentu.

ČINNOSŤ HLAVNÉHO
KONTROLÓRA

Hlavná kontrolórka mesta Ing.
Bibiana Sekáčová predložila
poslancom návrh Plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Rajec na 1. polrok 2021. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.
Hlavná kontrolórka mesta taktiež
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oboznámila poslancov s prehľadom plnenia uznesení schválených
MZ Rajec. Tento prehľad poslanci
jednomyseľne zobrali na vedomie.
Následne hlavná kontrolórka
mesta predniesla správu o výsledku kontrol uskutočnených hlavnou
kontrolórkou mesta za obdobie od
28.09.2020 do 03.12.2020, ktorú
po krátkej diskusii poslanci taktiež
jednomyseľne zobrali na vedomie.

PODNETY OBČANOV

V interpeláciách predložili
poslanci podnety a pripomienky
občanov, týkajúce sa napr.: úprava
briez na ul. Alexyho, informácie
k založeniu mestského podniku
(s.r.o.), požiadavka na vysadenie stromov na ul. Hollého (pri
VÚB) namiesto živého plota, stav
skládky v Šuji, čistenie Rajčanky, rekonštrukcia chodníka na ul.
Športová, rekonštrukcia chodníkov
na sídlisku Sever.

RÔZNE

Primátor predložil poslancom
návrh termínov riadnych zasadnutí
MZ na rok 2021. Poslanci jednomyseľne schválili predložené termíny
zasadnutí.
V závere rokovania primátor
informoval o plánovanom mimoriadnom zasadnutí MZ, ktoré je
potrebné uskutočniť ešte v roku
2020. Poslanci sa nakoniec dohodli
na termíne mimoriadneho zasadnutia MZ, a to 9.12.2020.
Alena Uríková,
vedúca organizačnoadministratívneho odd.
Snímky: archív MsÚ
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Z MIMORIADNEHO ROKOVANIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 9. decembra 2020 sa
uskutočnilo mimoriadne
zasadnutie poslancov
Mestského zastupiteľstva
v Rajci.
Pôvodne bolo toto mimoriadne
rokovanie zvolané s bodom programu:
Založenie Združenia obcí Rajeckej
doliny pre zhodnocovanie odpadov.
Predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok s názvom:
„Vybudovanie kompostárne
Združenia obcí Rajeckej doliny pre
zhodnocovanie odpadov“.
Primátor však navrhol doplniť
ďalší bod programu:
Návrh VZN č. 7/2020 o určení
výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území
mesta Rajec.
Nakoľko neprijatím tohto VZN
na riadnom zasadnutí MZ dňa
3.12.2020 by bola ohrozená funkčnosť školstva v meste Rajec.
Doplnený program rokovania MZ
schválili všetci poslanci s výnimkou Ing. Židekovej, ktorá bola proti
schváleniu programu rokovania.

ZALOŽENIE ZDRUŽENIA
OBCÍ RAJECKEJ DOLINY PRE
ZHODNOCOVANIE ODPADOV.
PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O
NENÁVRATNÝ FINANČNÝ
PRÍSPEVOK

Primátor informoval poslancov
o projekte s názvom „Vybudovanie kompostárne Združenia obcí
Rajeckej doliny pre zhodnocovanie
odpadov“, ktorý bude zameraný na
vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu „BRKO“ –
zelený odpad (tráva, lístie, konáre)
a kuchynského odpadu z domácností prostredníctvom vybudovania
kompostárne a nákupu hnuteľných
vecí súvisiacich so zhodnocovaním
BRKO. Samotná realizácia projektu
bude pozostávať z nasledovných
činností: výstavba kompostárne;
nákup techniky, prístrojov, nástrojov,
náradia na zhodnocovanie BRKO.
Hlavným cieľom projektu je zvýše-

nie miery zhodnocovania BRKO na
území katastra obcí Rajec, Fačkov,
Kľače, Čičmany, Šuja, Rajecké Teplice, Rajecká Lesná, Veľká Čierna,
Domaniža za účelom znižovania
množstva BRKO zneškodňovaných
skládkovaním. Realizáciou projektu sa dosiahne riešenie nakladania
s odpadom v súlade s aktuálnymi
predpismi a stanovenými cieľmi
v rámci programu odpadového hospodárstva, ako aj úspora nákladov
za zneškodnenie odpadov skládkovaním, zníženie množstva odpadu a následné zníženie zaťaženia
životného prostredia odpadmi. Je
nevyhnutné založiť toto združenie,
ktoré by vzniklo na základe zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Projekt sa rieši s ostatnými obcami od augusta 2020. Kapacita kompostárne by bola postačujúca pre
9 obcí. Poslanci po krátkej diskusii
jednomyseľne schválili založenie
Združenia obcí Rajeckej doliny pre
zhodnocovanie odpadov – združenia obcí s výlučnou účasťou obcí,
ktoré vznikne na základe zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

NÁVRH VZN Č. 7/2020
O URČENÍ VÝŠKY
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
URČENÝCH NA MZDY
A PREVÁDZKU NA ŽIAKA ZUŠ,
DIEŤA MŠ A DIEŤA ŠKOLSKÉHO
ZARIADENIA ZRIADENÝCH NA
ÚZEMÍ MESTA RAJEC

O tomto návrhu VZN rokovali
poslanci na riadnom zasadnutí MZ
dňa 3.12.2020, kde nebolo prijaté.
Za jeho prijatie hlasovali poslanci:
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Rybár,
p. Matejka, p. Kavec, Ing. Pekara,
p. Pekara. Hlasovania sa zdržali
poslanci: p. Kardoš, Ing. Žideková,
Bc. Repková, Mgr. Augustín, PaedDr. Mihalec. Na schválenie VZN bolo
potrebných 8 poslaneckých hlasov
za jeho prijatie.
Primátor pred mimoriadnym zasadnutím MZ informoval poslancov,
že neschválenie predmetného VZN
spôsobí zablokovanie financovania
miezd zamestnancov a prevádzku
oboch základných škôl vrátane školských jedální, ZUŠ, Centra voľného
času, Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva. To

znamená, že od 1.1.2021 nebudú
mať tieto organizácie prostriedky
na vyplatenie preddavkových faktúr
za el. energiu, vodu, teplo a pod.,
a taktiež nebudú mať prostriedky na
výplaty pre zamestnancov. Na mimoriadne rokovanie prišli aj riaditelia
škôl (ZŠ, ZUŠ, SCŠPP, MŠ) s niektorými svojimi zamestnancami.
Vedenie mesta zisťovalo, ako funguje financovanie školstva v iných
mestách. V rámci zákona má mesto
poskytnúť školám minimálne 88 %,
maximálne 100 % finančných prostriedkov, ktoré štát zasiela mestu na
financovanie školstva. Mesto Rajec
dáva plných 100 %. Mesto Martin poskytuje 88 %, Liptovský Mikuláš 88 %,
Žilina 90 %, Ružomberok 88 % a napr.
Dolný Kubín, Námestovo, Trstená,
Tvrdošín, Rajec dávajú 100 %.
Navrhovaným VZN mesto nemá
ako vyriešiť problém s jedálňou
a kuchyňou KSŠ. Návrh VZN nesmie
byť prijatý nad rámec zákona.
Mgr. Augustín informoval, že sa
dostal do situácie, že deti v KSŠ nemajú na stravu, ktorá je financovaná
zo štátu prostredníctvom podielových daní. Požadoval, aby KSŠ
dostala viac financií. Primátor mesta
Ing. Milan Lipka spolu s niektorými
poslancami vysvetlili, že nastavenie
financovania súkromných cirkevných
škôl, ako aj škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta ide prostredníctvom samospráv. Prostriedky na
vzdelávanie, ktoré má byť bezplatné, poukazuje štát prostredníctvom
mesta. Mesto Rajec celú čiastku,
ktorá prichádza, posúva ďalej –
celých 100 %. Nie je zámer zo strany
mesta diskriminovať cirkevnú školu.
Otázku dofinancovania by mal riešiť
zriaďovateľ, čo je v prípade KSŠ
diecéza.
Riaditeľ ZŠ PaedDr. Paprskár,
riaditeľ ZUŠ PaedDr. Remenius, ako
aj riaditeľka SCŠPP PhDr. Haščíková uviedli, že v tomto roku museli
pristúpiť k radikálnemu šetreniu
finančných prostriedkov z dôvodu
krátenia podielových daní.
Po dlhej diskusii takmer všetci
poslanci schválili predmetné VZN,
hlasovania sa zdržala Ing. Žideková.
Alena Uríková,
vedúca organizačnoadministratívneho odd.
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Klientske centrum
V NAŠOM MESTE

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v kontexte
epidemiologickej situácie na Slovensku vyhlásilo v roku 2020 Výzvu na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, zameranú na
aktivity smerujúce k zmierneniu dopadov koronakrízy na regióny a lokálne komunity.
Po úspešnej žiadosti o dotáciu
mesto Rajec podpísalo zmluvu
o poskytnutí dotácie na projekt
Zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti služieb občanom na jednom
mieste vybudovaním klientskeho
centra v meste Rajec.
Ako už samotný názov hovorí,
účelom projektu je uľahčiť našim
občanom riešenie úradných a administratívnych záležitostí v budove mestského úradu a poskytovať
efektívne služby verejnej správy.
Vybudovaním klientskeho centra
v súčasných priestoroch oddelenia
kultúry a športu bude mestský
úrad poskytovať služby v oblastiach ako miesto prvého kontaktu,
podateľňa, matrika – overovanie
listín, evidencia obyvateľstva,
sociálne poradenstvo. Zároveň
bude k dispozícii aj agenda Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a Okresného riaditeľstva PZ v Žiline, oddelenia dokladov. Uvedené
služby sú poskytované v súčasnosti na 1. a 2. poschodí budovy mestského úradu, čo sťažuje
prístup občanom zo zdravotným
či iným sociálnym znevýhodnením. Klientske centrum na prízemí
mestského úradu bude z nádvoria
mestského úradu prístupné aj bezbariérovo. Rovnako budú nanovo riešené i sociálne zariadenia.
Sprehľadní sa systém vybavovania
občanov zavedením vyvolávacieho
systému.
V súčasnej situácii koronakrízy
je významným aspektom prispôsobenie priestorov klientskeho
centra ochrane verejného zdravia. Pracoviská budú disponovať
protivírusovými clonami, priestor
bude dezinfikovaný germicídnymi
lampami, adekvátne budú používané ostatné ochranné prostriedky
a pomôcky. V blízkej dobe nás
čaká samotná realizácia klientskeho centra a po jej ukončení bude
všetkým občanom k dispozícii
priestor zodpovedajúci moderným

požiadavkám na služby občanom
a bezpečnosť.
V kontexte vyššie uvedených
plánov a zmien sa mesto Rajec zapojilo aj do výzvy Fondu na podporu umenia v oblasti komplexnej
infraštruktúry knižníc. Predmetom
je predovšetkým modernizácia
interiérového vybavenia mestskej
knižnice s drobnými stavebnými
úpravami, ktorá má priniesť našim
čitateľom a ostatným klientom
moderný, funkčný priestor, zodpovedajúci súčasným trendom v oblasti poskytovania služieb knižníc.
Celý priestor súčasnej mestskej
knižnice by sa tak podarilo moder-

nizovať a prispôsobiť požiadavkám
a potrebám občanov a klientov.
Veríme, že všetky aktivity budú
zrealizované s úspešným koncom
a už čoskoro budú môcť naši
obyvatelia využívať služby nového
klientskeho centra mesta Rajec.
Web: http://www.rajec.info/article/default/5091
Ing. Lucia Rybárová,
odd. strategického rozvoja
Vizualizácie: archív MsÚ
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NOVÚ VÝZDOBU VIANOČNÉHO STROMČEKA
NA NÁMESTÍ PODPORILI AJ SPONZORI
Po niekoľkých rokoch mesto Rajec muselo pristúpiť k obmene vianočnej výzdoby
centrálneho vianočného stromčeka na námestí, čo však bolo v aktuálnej neľahkej situácii
zaťažujúce pre už tak napätý mestský rozpočet.
Preto vedenie mesta pristúpilo k hľadaniu alternatívnych
možností financovania, a keďže
takáto výzdoba sa kupuje raz za
niekoľko rokov, mala by byť na
určitej kvalitatívnej aj estetickej
úrovni. „Som naozaj nesmierne
potešený, že mesto Rajec má aj
v zložitej pandemickej situácii
partnerov, o ktorých sa vie oprieť
a sú ochotní podať pomocnú
ruku, čo občania nášho mesta určite ocenia,“ vyjadril sa primátor
mesta Milan Lipka.
Primátor mesta ďakuje za
finančný príspevok z Komunálnej
poisťovne, a. s., Vienna Insurance
Group Bratislava vo výške 900
eur, finančný príspevok zo Seve-

roslovenských vodární a kanalizácií, a. s., Žilina predstavuje
sumu 500 eur, rovnakou sumou
sa podieľala aj domáca rajecká
spoločnosť Bineko, spol. s r. o.
„Vianočný stromček spája rodiny, v tomto prípade spojil viaceré
spoločnosti a mesto Rajec pre
spoločnú vec,“ doplnil primátor
mesta.
Blanka Porubčanská,
MsÚ Rajec,
Snímka: archív MsÚ

Z ČOHO POZOSTÁVA POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD?
Už niekoľko rokov sa hovorí o tom, že ak nezačneme viac triediť odpad, bude
každoročne stúpať poplatok za komunálny odpad, nie o jedno-dve eurá, ale
každoročne takmer o desať eur na osobu.
Každá obec a mesto musia
platiť okrem poplatku za skládkovanie odpadu, za vývoz odpadu,
za zber triedených zložiek, na
ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, aj poplatok
do Environmentálneho fondu za
každú tonu odpadu uloženého
na skládku odpadov. Výška tohto
poplatku je stanovená legislatívou
a závisí od miery vytriedenia odpadu. Každým rokom tento poplatok
rastie, a teda znevýhodňuje obec
či mesto, ktoré nedostatočne triedia odpad. Výška poplatku, ktorý
musíme odvádzať Environmentálnemu fondu za každú uloženú
tonu odpadu na skládku odpadov,
stúpol z 10,00 €
z roku 2019 na 22,00 eur v roku
2020 a predpoklad na rok 2021 je
až na úrovni 27,00 eur za tonu.
Celkové množstvo vzniknutých
komunálnych odpadov, za minulý rok bolo približne 2 266 ton
a množstvo odpadov ktoré sme
zrecyklovali a odklonili od skládkovania, bolo asi 750 ton.

Množstvo vytriedeného odpadu
je stále nízke, nakoľko sa do triedeného zberu nezapájajú všetky domácnosti v meste a veľké množstvo
biologicky rozložiteľného odpadu
končí v kontajneroch na zmesový
komunálny odpad aj napriek tomu,
že obyvatelia rodinných domov
dostali bezplatne kompostéry do
domácností, prípadne vedia využiť
bezplatné odovzdanie takéhoto
odpadu v rajeckom kompostovisku.
Náklady na vývoz komunálneho
odpadu v roku 2020 narástli približne o 70 %.
Do poplatku za komunálny odpad musíme zahŕňať aj iné faktory.
Nesmieme zabudnúť, že počet
obyvateľov v meste naďalej klesá,
naopak, objem vyprodukovaného
komunálneho odpadu uloženého
na skládku neklesá.
Zvyšujú sa aj náklady na odstraňovanie znečistenia verejných
priestranstiev a na čistenie kontajnerových stojísk od odpadu, ktorý
občania ukladajú mimo kontajnerov.

Náklady na ukladanie odpadu
v meste Rajec:
Kompostovisko

5188,90 €

Zamestnanci

32182,85 €

Vývoz odpadu

48201,41 €

Úložné

94573,04 €

Údržba kontajnerov, materiál
Nákup kontajnerov

64,80 €
1152,00 €

Združenie obcí Rajecká dolina
Spolu náklady za rok 2020

14662,50 €
196025,50 €

Výpočet poplatku za komunálny
odpad na rok 2020:
Počet obyvateľov

5915

Sadzba na deň a osobu
(náklady : počet obyvateľov)
Počet dní v roku

0,090795632
365

Poplatok na osobu/rok
(sadzba na deň x počet dní)

33,1404

MsÚ Rajec,
Odd. inv. výstavby
a živ. prostredia
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Mikuláš

NAKONIEC ZAVÍTAL
AJ DO RAJCA
Tradičné decembrové podujatie Mikuláš na námestí,
súčasťou ktorého býva aj malá vianočná tržnica
materských škôl, sa v tomto roku nemohlo uskutočniť tak,
ako sme boli zvyknutí.
Napriek striktným epidemiologickým opatreniam nakoniec
Mikuláš 6. decembra zavítal aj do
Rajca, aby nám opäť rozsvietil
nielen vianočný stromček s novou
výzdobou, ale aj malé prekvapenie
pre všetkých – nezvyčajný vianočný fotokútik (nadrozmerná stolička), ktorý záujemcovia o zaujímavé a netradičné fotky nielen počas
vianočného obdobia, ale aj počas
zimy môžu využívať naplno. Aj
napriek neohlásenému podujatiu

sa na námestí nachádzalo niekoľko
divákov, ktorým sa podarilo nielen
odfotiť sa s Mikulášom, ale deti
dostali od neho aj malú sladkú
pozornosť.
Veríme, že mesto Rajec aspoň
takýmto malým prekvapením
spríjemnilo a spestrilo tohtoročné vianočné obdobie, zasiahnuté
pokračujúcou koronakrízou.
Z. Ščasná, odd. kultúry
a športu MsÚ v Rajci
Snímka: archív MsÚ
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Poďakovanie
Milí spoluobčania, v tomto
novom roku 2021 vám želám,
aby ste sa cítili bezpečne, aby
sa vám vyhýbali nepríjemné
situácie, ako v rodinnom, tak aj
v pracovnom živote. Prajem si,
aby ste boli navzájom k sebe
ohľaduplní, navzájom si pomáhali a v prípade potreby, sa
s dôverou obracali o pomoc na
príslušníkov Policajného zboru. Prajem vám všetkým veľa
zdravia, veľa lásky a taktiež veľa
osobných úspechov.
Taktiež sa vám chcem úprimne poďakovať za spoluprácu
v roku 2020 a teším sa na našu
ďalšiu spoluprácu v roku 2021.
Tiež by som chcel poďakovať za
spoluprácu v roku 2020 vedeniu
mesta Rajec, ako aj samotným
zamestnancom Mestského
úradu v Rajci, osobitne kolegom
z Mestskej polície Rajec, ďalej
príslušníkom Hasičského a záchranného zboru v Rajci, kolegom zo Záchrannej zdravotnej
služby a všetkým samosprávam
v Rajeckej doline.
Občania aj naďalej môžu svoje
poznatky prísť oznámiť osobne na Obvodné oddelenie PZ
Rajec alebo na známe tel. číslo
158 a aj 159 (Mestská polícia
Rajec), prípadne vložiť oznam
(aj anonymný) do schránky
dôvery, ktorá sa nachádza pri
vchodových dverách Obvodného oddelenia PZ Rajec vo
vestibule mestského úradu
vľavo. Za kladné poznatky,
postrehy a oznámenia občanom
vopred ďakujeme a tešíme sa na
spoluprácu.
Aktuálne informácie Policajného zboru môžete nájsť aj na
oficiálnej stránke na Facebooku
www.facebook.com/policiaslovakia.
Na záver pripomínam vodičom motorových vozidiel, že aj
naďalej prebiehajú kontroly na
zisťovanie prítomnosti alkoholu
v dychu.
mjr. PhDr. Miloš Jarina,
riaditeľ Obvodného oddelenia
Policajného zboru SR v Rajci
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Bezpečnostná situácia
V MESTE RAJEC

Počas mesiacov
september až december
2020 príslušníci Mestskej
polície Rajec zistili 173
priestupkov.
Z uvedeného počtu bolo 143
priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
čo predstavuje podiel 82,6 %, 9
priestupkov na úseku verejného
poriadku s podielom 5,2 %, 8 porušení ustanovenia § 7 ods. 1 písm.
b) zákona č. 282/2015 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov s podielom 4,6
%, 6 porušení VZN mesta Rajec č.
5/2012 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených
verejne prístupných miestach
s podielom 3,5%, 5 porušení § 2
ods. 2 a 3 zákona č. 214/2009 Z.
z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov s podielom
2,9 % a 2 priestupky proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
s podielom 1,2 %.
Z uvedeného počtu bolo 136
priestupkov (87,6 %) riešených
uložením pokuty v blokovom
konaní v celkovej sume 1630,00
eur, čo predstavuje priemernú pokutu vo výške 12,00 eur.
V súvislosti s tým je potrebné
konštatovať, že príslušníci MsP
podľa príslušného zákona môžu
uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 50,00 eur, avšak
maximálna výška bola uložená len
vo výnimočných prípadoch. Príslušníci MsP pri ukladaní sankcie
za príslušný priestupok prihliadali
na závažnosť priestupku, spôsob
jeho spáchania, na jeho následky,
okolnosti, za ktorých bol spáchaný, mieru zavinenia, pohnútky
a osobu páchateľa. Na základe
uvedeného bolo 32 priestupkov
riešených len uložením pokarhania so zápisom do celoslovenskej
evidencie priestupkov. Ďalších 5
priestupkov bolo odstúpených na
riešenie iným vecne príslušným
orgánom.
V uvedenom období bol naj-

častejšie nerešpektovaný pokyn
vyplývajúci zo zvislej dopravnej
značky „zákaz státia“, a to v 108
prípadoch na ulici Kukučínova,
na Námestí SNP a na ulici Lipová. Medzi najzávažnejšie zistenia
porušenia právnych predpisov
upravujúcich bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky bolo v 14
prípadoch zistené porušenie zákazu parkovania na vyhradenom
parkovisku pre ZŤP. Za uvedené
porušenie zákona boli v blokovom
konaní uložené pokuty v celkovej
sume 530,00 eur, čo predstavuje
priemernú pokutu vo výške 38,00
eur.
V súvislosti s uvedeným MsP Rajec upozorňuje všetkých občanov
– vodičov, že porušenie zákazu
parkovania na vyhradenom parkovisku pre ZŤP bude aj naďalej riešiť
nekompromisne, ukladaním maximálne možných pokút v blokovom
konaní.
V uvedenom období mestská
polícia vykonala aj 3 bezpečnostné
akcie zamerané na dodržiavanie
zákona č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a VZN mesta Rajec č.
2/2012 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených
verejne prístupných miestach.
Počas vykonaných akcií príslušníci
MsP skontrolovali v priestoroch
mestského trhoviska, Námestia
SNP, detských ihrísk, na sídlisku

Sever a na sídlisku Juh, pri rieke
Rajčanka, pri poliklinike, v areáloch školských zariadení a na
futbalovom štadióne celkom 54
osôb. Z uvedeného počtu bolo 22
mladistvých, u ktorých bola vykonaná orientačná dychová skúška.
Vykonanými kontrolami bolo zistené porušenie VZN mesta Rajec č.
2/2012 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených
verejne prístupných miestach 7
osobami. Dvom dospelým osobám
boli uložené pokuty v blokovom
konaní a protiprávne konanie 5
mladistvých osôb bolo odstúpené na riešenie vecne a miestne
príslušnému úradu, ktorý podľa §
2 ods. 2 a 3 zákona č. 214/2009
Z. z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov uložil mladistvým osobám písomné pokarhanie.
Vzhľadom k zisteným skutočnostiam, MsP Rajec upozorňuje
všetkých občanov, že aj počas
roka 2021 bude v pravidelných
intervaloch vykonávať bezpečnostné akcie zamerané na dodržiavanie
zákona č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a VZN mesta Rajec č.
2/2012 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených
verejne prístupných miestach.
Mgr. Adrian Begáň,
náčelník MsP Rajec
Snímka: archív MsP
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ZASAĎ STROM VO SVOJOM OKOLÍ
A POMÔŽEŠ NIELEN VČIELKE
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Vojtecha Križana
Rajec zrealizovala túto jeseň svoj
projekt Zasaď strom vo svojom
okolí, a tak pomôžeš včielke a životnému prostrediu, ktorý schválila
Poľnohospodárska platobná agentúra v rámci podopatrenia Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok
včelstiev, podľa § 7 ods. 1 písm. d)
Nariadenia vlády SR č. 337/2019
v podpornom roku 2020/2021.
ZO ZV Vojtecha Križana Rajec
je prijímateľom pomoci na poskytnutie dotácie pri realizácii projektu
až do výšky 100 % z oprávnených
nákladov, avšak najviac do výšky
2000 eur.
V rámci projektu rajeckí včelári
vysadili spolu 350 medonosných
stromov a kríkov a iných drevín (lipa
malolistá, lipa veľkolistá, čerešňa
vtáčia, javor mlieč, pagaštan konský, jarabina mukyňa, evódia, drieň
a iné) na verejných pozemkoch a vo
výlučnom vlastníctve obcí Ďurčiná
(parc. C-KN č. 5580), Fačkov (parc.
C-KN č. 962), Konská (parc. E-KN
č. 2327), Malá Čierna (parc. C-KN
č. 272/23 a 265/38), Rajecká Lesná
(parc. C-KN č. 5655 a 5656), Šuja
(parc. C-KN č. 501/4), Veľká Čierna

(parc. E-KN č. 2156/2), Zbyňov
(parc. C-KN č. 445/2 a 530/30)
a mesta Rajec (parc. E-KN č.
5064/2). Miesta výsadby boli odkomunikované a schválené zástupcami dotknutých obcí a mesta.
Snahou projektu je napomôcť
prostredníctvom výsadby drevín
zlepšiť včeliu pastvu, keďže z opeľovania včiel máme všetci úžitok,
vytvoriť pekné prostredie okolo nás,
a tým zlepšiť životné prostredie.

Chcem poďakovať všetkým
včelárom a ich priateľom za pomoc
pri výsadbe drevín (kopanie jám,
sadenie drevín, nabíjanie kolov,
vyväzovanie ku kolom a oplotenie
drevín proti okusu) a priateľovi
Lacovi Balvanovi a priateľovi Martinovi Bielikovi za organizáciu celej
akcie.
Ján Drobúl, člen výboru ZO
SZV Vojtecha Križana Rajec
Snímka: archív organizácie

POKUS O LOV RÝB NA VIANOČNÝ STÔL
Príslušníci Mestskej polície Rajec kontrolovali dňa 14.12.2020 o 13.00 hod. v Rajci za
garážami sídliska Sever, na brehu rieky Rajčanky dve maloleté osoby – 12-ročného M.
T. a 13-ročného T. H., obaja z Rajca. Uvedené maloleté osoby sa bez povolenia pokúšali
v toku rieky loviť ryby pomocou teleskopickej udice s návnadou z kostných červov.
Podľa ustanovenia § 12 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v platnom znení bola udica
s príslušenstvom odňatá, pretože
vzniklo podozrenie, že predmetná
vec súvisí so spáchaním trestného
činu. Po vykonaní nevyhnutných
administratívnych úkonov zo strany mestskej polície bola predmetná vec odstúpená Obvodnému
oddeleniu PZ v Rajci, a to z dôvodu, že sa jednalo o podozrenie zo
spáchania trestného činu pytliactva podľa § 310 ods. 1 Trestného
zákona „Kto neoprávnene zasiah-

ne do výkonu práva poľovníctva
alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver
alebo ryby alebo loví zver alebo
ryby v čase ich ochrany alebo
zakázaným spôsobom, alebo kto
ich ukryje, prechováva, alebo na
seba alebo na iného prevedie zver
alebo ryby neoprávnene ulovené
alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky“.

Mgr. Adrian Begáň,
náčelník MsP Rajec
Snímka: archív MsP
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MŠ OBR. MIERU: VESELÝ
PREDVIANOČNÝ ČAS
Na začiatku decembra sme našu Materskú školu na Ul. obrancov mieru vyobliekali do
nových šiat. Zvnútra aj zvonku sme ju vyparádili zimnou výzdobou zámerne v bielej
farbe. Pripomínala nám, že už onedlho bude navôkol všetko bielučké.

R. Musil, 5 r.

Martinovho bieleho koňa sme
však do polovice decembra mohli
pozorovať len v diaľke, napr. na
zasneženej Ďurčanke, Kľaku či ešte
vzdialenejších Martinských holiach.
V každej z našich štyroch tried
sme rozsvietili svetielka na vianočných stromčekoch. Hlasným spevom 4. decembra privítali deti Mikuláša. Potešujúce bolo, že vďaka
svojmu zdraviu nás mohol tak, ako
po iné roky, navštíviť, porozprávať
sa a obdariť bohatou nádielkou.
Okrem balíčkov so sladkosťami
priniesol deťom do každej triedy
aj nové hračky. Tie mu na oplátku
venovali piesne, básne, tance a aj
niekoľko svojich kresieb.
Obsah výchovno-vzdelávacích
činností sme smerovali k pochopeniu významu vianočných tradícií.
Prostredníctvom detskej literatúry a názorných pomôcok sa deti
dozvedeli o pečení vianočných
oplátok, koledovaní či narodení Ježiška. Spoznali sme hlavné ľudské
i zvieracie postavy v betleheme.
Vo vázach nechýbalo vianočné

imelo či jabloňové konáriky – barborky, ktoré sme odrezali presne 4.
decembra. To preto, aby boli naše
deti krásne a tešili sa na jar. Deti si
vyskúšali vykrajovanie medovníkov
z medovníkového cesta, ktoré im
potom pani kuchárky v školskej
jedálni upiekli. Nezabudli sme ani
na list pre Ježiška. Všetky detské výpovede doň pani učiteľky
dôsledne zapísali. Na vychádzkach
sme si všímali vianočnú výzdobu
domov, obchodov a námestia.
Niekoľkokrát sme absolvovali
trasu k vianočnému stromčeku na
námestí. Napokon sme vytvorili aj
mapu tejto trasy.
V rámci úspešného projektu
materskej školy a českej školy
sokolskej boli všetky naše deti
milo obdarené malými pozornosťami. Najväčším darčekom je
nový kolotoč, ktorý sa už nachádza na školskom dvore a deti
ho prijali s veľkou radosťou. Mrzí
nás, že z karanténnych dôvodov
sa neuskutočnili tradičné školské
a mimoškolské akcie, napr. vianoč-

né besiedky pre rodičov, trhy na
námestí či vianočný koncert žiakov
základnej umeleckej školy. Dúfame,
že to bolo naposledy!
Teší nás, že materská škola
mohla mať v predvianočnom čase
bežnú prevádzku. Deti, ktoré sa
v nej nachádzali, boli obohatené
všetkými opísanými zážitkami.
Zároveň ďakujeme rodičom za ich
zodpovedný prístup k dodržiavaniu karanténnych požiadaviek.
Naši škôlkari potešia svojich blízkych krásnymi koledami a vianočnými vinšmi. Jeden z nich prinášame aj čitateľom mesačníka Rajčan:

Veľa lásky, úsmev sladký,
požehnané pekné sviatky.
Milé slovo, pekné dary,
z kapustnice nech sa parí.
A nech rok, čo už k nám letí,
bude šťastným rokom detí!
Jana Demeterová,
MŠ Obrancov mieru
Snímky: archív školy

www. raj e c . s k

13

MESAČNÍK MESTSKÉHO
ÚRADU V RAJCI

Rajčan

ZUŠKÁRI OPÄŤ VYZDOBILI
RAJECKÝ SUPERMARKET
Stalo sa už milou tradíciou, že vždy na začiatku adventného obdobia sa rajecké Tesco
odeje do bielych vianočných malieb. Prvýkrát sa ozdobilo prácami našej ZUŠ už v roku
2015.
Naše poďakovanie patrí vedeniu a pracovníkom supermarketu.
Vďaka ich ochote a ústretovosti sa
môže každý december uskutočniť
táto príjemná komunitná akcia. Aj
počas posledného mesiaca v roku
2020 sa stretli žiaci z našej školy
a za dodržiavania hygienických
opatrení pomohli svojimi vianočnými umeleckými výtvormi skrášliť
priestory obchodného domu
a opäť mu tak vdýchli tú pravú
sviatočnú atmosféru. Námety
výzdoby sa každoročne obmieňajú.
Tentokrát prácam dominujú motívy
Svätej rodiny, Troch kráľov a pozorné oko si nájde medzi maľbami aj
známe miesta z Rajeckej doliny –
kalváriu v Rajeckej Lesnej, majestátny Kľak alebo budovu starej
Radnice v Rajci.
Ďakujeme všetkým zúčastneným
(Nikola Uričová, Sofia Uhliariková,
Nina Bellanová, Lara Žuffová, Mária
Šáleková, Katarína Šáleková, Natália Dubravková, Michaela Fusková,
Bianka Dolníková a Dorota Uríko-

vá) za ich ochotu prísť a pracovať
v mrazivom počasí! Rovnako tak
ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa
počas uplynulých rokov zúčastnili
maľovania za nadšenie, s ktorým
práce vytvárali. Máme úprimnú
radosť z ich kreativity a malieb.
Sme presvedčení, že vždy potešili
návštevníkov Tesca Rajec. Rovnako
ďakujeme aj všetkým pedagó-

gom, ktorí sa o vznik tejto tradície
pričinili, a aj tým, ktorí v nej naďalej
pokračujú.
V mene celej školy prajem obyvateľom Rajca požehnané a pokojné vianočné sviatky a úspešný štart
do nového roku 2021.
PaedDr. Marián Remenius,
riaditeľ ZUŠ Rajec
Snímka: archív ZUŠ

MIKULÁŠ V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE MUDROCHOVA
Aj napriek tomu, že má svätý Mikuláš veľa starostí s rozdávaním darčekov po
celom svete, predsa si našiel čas a 4. decembra zavítal aj do našej Materskej školy
Mudrochova.
Na pomoc mu prišli aj dvaja
anjelici a všetci sa obávali jeho
pomocníka čertíka. Strach začal
opadávať, keď mu deti po triedach na školskom dvore zaspievali, zarecitovali básničky a vtedy
Mikuláš otvoril vrece plné balíčkov
a obdaroval ich. Deti si s nadšením prevzali balíčky a Mikulášovi srdečne poďakovali. Štedrý
Mikuláš im prezradil, že o rok
príde zas. Odporučil deťom, aby
boli poslušné, pozorné a pomáhali
rodičom pri príprave Vianoc.
Šťastné požehnané sviatky
a krásny nový rok praje kolektív
MŠ Mudrochova.
Soňa Pialová, MŠ Mudrochova
Snímka: archív školy
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RADOSŤ Z NOVÉHO A NEPOZNANÉHO
V KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLE
Aj napriek nepriaznivej dobe, ktorú žijeme, sme so skupinou žiakov našej školy pokračovali v realizácii projektu s názvom Radosť z nového a nepoznaného, ktorý otváral
nové obzory našim žiakom vďaka grantu od Nadácie Volkswagen Slovakia.
Minulý školský rok žiaci absolvovali návštevu Múzea techniky
v Ostrave, kde mali možnosť
interaktívnym spôsobom spoznávať
zákonitosti prírody. Pred jarnou
„izoláciou“, v minulom školskom
roku, boli žiaci účastní workshopu, na ktorom sa mohli oboznámiť
s postupom spracovania kože,
výrobou kožených výrobkov a za
pomoci šikovného majstra si vyrobiť
opasok z pravej hovädzej kože. Od
chovateľa včiel sa deti tiež dozvedeli čo-to o tejto zaujímavej, ale
i náročnej záľube a následne si mohli
vyskúšať prácu so včelím voskom.
Na minuloročné Vianoce tak mali
pripravené voňavé sviečky a vianočné ozdoby. Vo sviatočnej atmosfére
a pri príjemnej hudbe sme trávili
minuloročné predvianočné obdobie.
Navzdory situácii sme tomto
školskom roku, s menej početnými
skupinami detí a pri dodržiavaní
všetkých opatrení, realizovali zostávajúce dve aktivity. Žiaci absolvovali v dielni workshop, počas ktorého
pomáhali s výrobou drevených
svietnikov rôznych tvarov. Dievčatá
svietniky viackrát prelakovali, aby
dostali finálnu podobu. Ďalšia skupinka detí svietniky dotvorila podľa
fantázie a dekoračného materiálu.
Vôňa korenín, ktoré lepili pomocou
tavnej pištole na svietniky, nám
predsa dovolila vniesť vianočného

ducha i do tohtoročného predvianočného obdobia. Pri spoločnej
práci sme cítili, že radosť nám
nemožno vziať – i napriek rôznym
obmedzeniam.
Poslednou milou a zaujímavou
aktivitou bola prednáška pani etnologičky Mirky o predvianočných
a vianočných zvykoch a tradíciách našich predkov. Oblečená vo
fačkovskom kroji nám porozprávala
o tajuplnej Lucii, tradíciách na
Ondreja, štedrovečernom stolovaní
a zároveň nám prezradila, že pred-

kovia verili, že od Lucie do Vianoc
každá noc má svoju moc.
Vďaka týmto stretnutiam sme
mohli, hoci iba na pár chvíľ, ochutnať tajuplné čaro vianočných sviatkov, ktoré nás robí ohľaduplnejšími
a lepšími. A to bolo aj cieľom tohto
projektu – nechať deti zažiť nové
veci a tešiť sa pri ich realizácii.
Dúfajme, že sa to podarilo. Veríme,
že takúto možnosť budeme mať aj
v budúcnosti.
Mgr. Andrea Joneková
Snímka: archív školy

inzercia

MESTO RAJEC ĎAKUJE

Krúžku paličkovania

za výstavu Spomienky v čipke
MESTO RAJEC POZÝVA

na výstavu Márie Porubčanskej zo Žiliny

SVET V DRÔTE

25.1. – 22.2.2021
Výstavná sieň Radnice v Rajci

AKCIA -20% do 31.3.2021
RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU
VÁM PONÚKA ČISTÉ RIEŠENIE PRE VAŠE
STARÉ DVERE, ZÁRUBNE, VSTAVANÉ SKRINE
A KUCHYNSKÉ LINKY.
VŠETKO V ŠIROKEJ ŠKÁLE FARIEB A ŠTRUKTÚR.
Tel. 0907 422 113
Web: www.renovovanie.szm.sk
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Informácie
z Cenzuálu
Tradičné decembrové zasadnutie členov výboru a dozornej rady s riadiacimi pracovníkmi Cenzuálu sa tento
rok z dôvodu koronakrízy nekonalo a je preložené na
budúci rok, keď nebudú žiadne obmedzenia.
Rokovanie výboru bolo opätovne konané korešpondenčnou
formou 16. decembra a členovia o jednotlivých uzneseniach
hlasovali per rollam. Po kontrole
plnenia jednotlivých uznesení nás
predseda oboznámil s výsledkami inventarizácie zásob, ktorá sa
konala dňa 30.11.2020 a ktorej sa
zúčastnili okrem zodpovedných
zamestnancov aj členovia výboru
a zástupcovia DR. Výbor uvedenú informáciu zobral na vedomie.
V ďalšom bode výbor schválil plán zasadnutí výboru na 1.
štvrťrok 2021. Predseda tiež informoval členov výboru o aktuálnej výrobnej a ekonomickej situácii v pozemkovom spoločenstve.
Skonštatoval prekročenie plánu
ťažby dreva v dôsledku nutnosti spracovania náhodnej ťažby.
Čo sa týka pestovnej činnosti

– obnovy lesných porastov a ich
ošetrovania, plánované úlohy za
rok 2020 sú splnené.
Na záver predseda informoval o úlohách, ktoré nás čakajú
v budúcom roku. Jedná sa najmä
o to, že v máji končí mandát
doterajšiemu výboru a DR, a tak
nás čakajú nové voľby na ďalšie
funkčné obdobie, ako aj okrúhle
výročia založenia nášho spoločenstva a znovuobnovenia jeho
činnosti pred tridsiatimi rokmi.
Týmito úlohami sa bude výbor
zaoberať na budúcom januárovom zasadnutí.
Na záver predseda spoločenstva zaželal všetkým pokojné vianočné sviatky a poprial šťastný
nový rok 2021.
Za výbor spoločenstva
Ing. Karol Dobeš
Snímka: archív CS
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Jubilanti január 2021
65 rokov
Ľubomír Torda
70 rokov
Jozef Staš
75 rokov
Antónia Polačková
80 rokov
Anna Pekarová
Ondrej Foltán
83 rokov
Mária Jakubíková
Pavol Pauliny
84 rokov
Štefánia Fraštiová
Anna Pekarová
85 rokov
Dagmar Navrátilová
88 rokov
Štefánia Lingešová
Božena Hajstrová
93 rokov
Antónia Ďurčanská
Srdečne blahoželáme!

Narodili sa
Matteo Pavlík – jún
Peter Rajtár – november
Linda Pataky – november
Ján Poliak – november
Júlia Myšiaková – december

Opustili nás
Ferdinand Rybár 1941 –
28.11.2020
Ján Slota 1956 – 8.12.2020
Agáta Jakabovičová 1933 –
10.12.2020
Rudolf Veselý 1959 – 12.12.2020
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb alebo rodinných
príslušníkov.

SPOMIENKA
Najkrajší darček,
ktorý si pod stromček môžeme priať,
nám už nik na svete nevie dať.
Pri sviatočnom stole znova Ťa mať!
V týchto dňoch sme si pripomenuli
smutné výročie, kedy 20. decembra
2020 uplynulo 11 rokov, čo nás náhle
opustila manželka, mama, babka, sestra

Agnesa PEKAROVÁ.
S láskou spomína celá rodina.

TRIEDENIE (SEPAROVANIE) ODPADU NA ÚZEMÍ MESTA RAJEC
Vrecový systém zberu (vrecia) je zavedený v individuálnej bytovej zástavbe. Je ním
možné vytriediť všetky druhy
odpadov z obalov – plasty, kovy a tetrapaky.
Kontajnerový systém zberu
je zavedený v komplexnej bytovej zástavbe, ale aj v individuálnej bytovej zástavbe. Je
ním možné vytriediť všetky
druhy odpadov z obalov –
sklo, papier, plasty, VKM a
kovy. Kontajnery na triedený
zber sú umiestnené v blízkosti kontajnerov na zmesový komunálny odpad (1100 l),
aby bol zabezpečený komfortný systém zberu

ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV
Zber sa bude vykonávať počas jarného upratovania (marec/apríl) a jesenného upratovania (september/október).
V individuálnej bytovej
výstavbe zberom od prahu
dverí prostredníctvom dvoch
zberových vozidiel s obsluhou – do jedného bude vhadzovaný iba drevný odpad a
do druhého ostatný objemný
odpad.
V komplexnej bytovej
výstavbe pristavením dvoch
kontajnerov na určené miesto, ktoré budú strážené zaškolenou obsluhou - do jedného bude vhadzovaný iba
drevný odpad a do druhého

VRECOVÝ ZBER
PLASTOV, TETRAPAKOV
A KOVOVÝCH OBALOV
v rodinných domoch v roku 2021:

Pred vyhodením
odpad
zdeformujte.

8. 1. 2021 (piatok)
5. 2. 2021 (piatok)
5. 3. 2021 (piatok)
9. 4. 2021 (piatok)
7. 5. 2021 (piatok)
4. 6. 2021 (piatok)
9. 7. 2021 (piatok)
6. 8. 2021 (piatok)
3. 9. 2021 (piatok)
1. 10. 2021 (piatok)
5. 11. 2021 (piatok)
3. 12. 2021 (piatok)

Plasty, petfľaše a tetrapaky dávajte
do vriec zdeformované a vrecia vyložte
na verejné priestranstvo do 6.30 ráno.

ostatný objemný odpad. Celý
zber bude trvať max do troch
hodín na jednom mieste
Občania s trvalým pobytom
na území mesta môžu bezplatne odovzdať objemný
odpad v zbernom dvore po
p re d l ože n í o b č i a n s ke h o
preukazu Objemný odpad
nepatrí ku kontajnerom na
komunálny odpad
O konkrétnych termínoch
zberu objemných odpadov
budete informovaní
prostredníctvom
webstránky mesta,
mobilnej aplikácie alebo
mestským rozhlasom.

ZBER ELEKTROODPADU
A ODPADU
S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
v roku 2021:

12. 3. 2021 (piatok)
2. 7. 2021 (piatok)
8. 10. 2021 (piatok)
10. 12. 2021 (piatok)

Elektroodpad alebo odpad s obsahom škodlivín
(televízory, chladničky, elektrospotrebiče,
mobily, akumulátory, žiarivky, odpadové oleje,
chemikálie, farbivá a pod.)
vyložte počas týchto dni pred svoje domy
alebo vchody bytových domov do 6.30 ráno.
MsÚ Rajec, odd. inv. výstavby a živ. prostredia
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