Schválené uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajci
konaného dňa 25. februára 2021
Uznesenie č. 1/2021
Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje:
a) ukončenie členstva Mesta Rajec v združení Región Beskydy na základe dobrovoľného
vystúpenia z členstva.
za: 12
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Rybár, p. Matejka, p. Kavec,
JUDr. Gelatka, p. Kardoš, PaedDr.
Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. Žideková

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/2021
Mestské zastupiteľstvo
1. Berie na vedomie
a) stanovisko (Uznesenie č. 9/2021) Finančnej komisie, ktorá odporučila prenechanie
majetku mesta, nebytového priestoru č. P 02 – sklad o výmere 16,14 m2 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, nar. ................., bytom .....................,
015 01 Rajec, podľa ustanovenia §9a, ods.9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.
b) stanovisko (Uznesenie č. 1/2021) Komisie výstavby a životného prostredia, ktorá
odporučila prenechanie majetku mesta, nebytového priestoru č. P 02 – sklad o výmere
16,14 m2 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, nar. .................,
bytom ......................., 015 01 Rajec, podľa ustanovenia §9a, ods.9, písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb.
2. Schvaľuje
v súlade s prijatým uznesením MZ v Rajci č. 110/2020 zo dňa 03. decembra 2020 prenechanie
nebytového priestoru č. P 02 – sklad o výmere 16,14 m2 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, nar. ......................, bytom ..............................., 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 za podmienok:
a) Cena nájmu: 104,65 €/rok + každoročná miera inflácie
b) Doba nájmu: dva roky
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.
3. Konštatuje,
že žiadateľ predložil čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči
Mestu Rajec po lehote splatnosti.
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4. Konštatuje,
že zámer prenechania nebytového priestoru č. P 02 – sklad o výmere 16,14 m2 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 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, webovom sídle mesta a na Ústrednom portáli verejnej správy
www.slovensko.sk od 09.02.2021.
5. Poveruje
primátora mesta, aby s nájomcom dohodol zmluvné podmienky, uzavrel a podpísal v mene
Mesta Rajec Zmluvu o nájme nebytového priestoru.
za: 13
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Rybár, p. Matejka, p. Kavec,
JUDr. Gelatka, p. Kardoš, PaedDr.
Mihalec, Mgr. Augustín, Ing. Žideková,
Bc. Repková

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3/2021
Mestské zastupiteľstvo
1. Berie na vedomie
žiadosť zaevidovanú pod č. 172/2021 zo dňa 15.01.2021, podanú Jozefína Kollárová –
RAJKA, IČO: 33 353 352, so sídlom Ul. 1. mája č. 412/1, 015 01 Rajec vo veci prenechanie
nebytového priestoru - kuchyne a jedálne s príslušenstvom vrátane hnuteľných vecí o celkovej
výmere 182,23 m2 v Kultúrnom dome súp. č. 412 na Ul. 1. mája v Rajci, evidovaného na LV
č. 1500 vlastníka Mesto Rajec, do nájmu.
2. Berie na vedomie
a) stanovisko (Uznesenie č. 10/2021) Finančnej komisie, ktorá odporučila schválenie
prebytočnosti majetku mesta, nebytového priestoru - kuchyne a jedálne s príslušenstvom
vrátane hnuteľných vecí o celkovej výmere 182,23 m2 v Kultúrnom dome súp. č. 412 na Ul. 1.
mája v Rajci, evidovaného na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v celosti, do nájmu nájomcovi
Jozefína Kollárová – RAJKA, IČO: 33 353 352, so sídlom Ul. 1. mája č. 412/1, 015 01 Rajec,
podľa ustanovenia §9a, ods.9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.
b) stanovisko (Uznesenie č. 2/2021) Komisie výstavby a životného prostredia, ktorá odporučila
schválenie prebytočnosti majetku mesta, nebytového priestoru - kuchyne a jedálne
s príslušenstvom vrátane hnuteľných vecí o celkovej výmere 182,23 m2 v Kultúrnom dome
súp. č. 412 na Ul. 1. mája v Rajci, evidovaného na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v celosti,
do nájmu nájomcovi Jozefína Kollárová – RAJKA, IČO: 33 353 352, so sídlom Ul. 1. mája č.
412/1, 015 01 Rajec, podľa ustanovenia §9a, ods.9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.
3. Schvaľuje
prebytočnosť majetku, nebytového priestoru - kuchyne a jedálne s príslušenstvom vrátane
hnuteľných vecí o celkovej výmere 182,23 m2 v Kultúrnom dome súp. č. 412 na Ul. 1. mája
v Rajci, evidovaného na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v celosti.
4. Schvaľuje
spôsob prenechania nebytového priestoru - kuchyne a jedálne s príslušenstvom:
- Nebytový priestor č. 1.01 – sklad o výmere 9,25 m2
- Nebytový priestor č. 1.02 – sklad o výmere 7,05 m2
- Nebytový priestor č. 1.03 – chodba o výmere 6,61 m2
- Nebytový priestor č. 1.04 – WC o výmere 1,85 m2
- Nebytový priestor č. 1.05 – sklad o výmere 16,39 m2
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- Nebytový priestor č. 1.06 – kuchyňa o výmere 65,11 m2
- Nebytový priestor č. 1.07 – sklad o výmere 6,05 m2
- Nebytový priestor č. 1.16 – jedáleň o výmere 69,92 m2
ďalej hnuteľných vecí – technologických zariadení:
- Elektrická pec TE31 – 1 ks
- Miešací stroj – 1 ks
- Váha stolová kuchynská – 1 ks
- Panvica kuchynská – 1 ks
- Elektrický kotol kuchynský – 1 ks
- Univerzálny kuchynský stroj – 1 ks
- Prietokový ohrievač PROTHERM – 1 ks
- Kombinovaný sporák FAGOR CGI – 1 ks
- Umývačka riadu – 1 ks
nachádzajúcich sa v Kultúrnom dome súp. č. 412 na Ul. 1. mája v Rajci, evidovaného na LV
č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v celosti, do nájmu Jozefína Kollárová – RAJKA, IČO: 33 353
352, so sídlom Ul. 1. mája č. 412/1, 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 Jozefína Kollárová – RAJKA žiada
o predĺženie nájmu do 31.12.2021 z dôvodu obmedzení vyplývajúcich z núdzového stavu
vyhláseného v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktoré pretrvávajú už od roku 2020. Jozefína
Kollárová – RAJKA má predmetné priestory a technologické zariadenia v nájme od 1.8.2011
na účel prevádzkovania kuchyne a jedálne s príslušenstvom. Tento účel využitia ostane
zachovaný.
5. Schvaľuje,
aby žiadateľ predložil čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči
Mestu Rajec 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 Rajec po lehote splatnosti ani právnické osoby, ktorých je
konateľom alebo spoluvlastníkom.
6. Schvaľuje
zverejnenie zámeru prenechania nebytového priestoru - kuchyne a jedálne s príslušenstvom
vrátane hnuteľných vecí o celkovej výmere 182,23 m2 v Kultúrnom dome súp. č. 412 na Ul. 1.
mája v Rajci, evidovaného na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v celosti, 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.
za: 12
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Rybár, p. Matejka, JUDr.
Gelatka, p. Kardoš, PaedDr. Mihalec,
Mgr. Augustín, Ing. Žideková, Bc.
Repková

proti: 0

zdržal sa: 1
p. Kavec
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Uznesenie č. 4/2021
Mestské zastupiteľstvo:
1. Schvaľuje:
a) Predloženie Žiadosti o príspevok z Fondu na podporu športu, na základe Výzvy č.
2020/001 v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej
infraštruktúry“, pre projekt s názvom „Mesto Rajec – rekonštrukcia športového areálu
pri ZŠ Lipová – 1.etapa“
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku .
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
z rozpočtu mesta vo výške minimálne 50 % z celkových oprávnených nákladov na
projekt v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku, t. j. v maximálnej výške
72.000,00 EUR.
za: 9
proti: 1
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing. Ing. Žideková
Pekara, p. Rybár, p. Matejka, JUDr.
Gelatka, p. Kardoš, p. Kavec

zdržal sa: 3
Mgr. Augustín, PaedDr.
Mihalec, Bc. Repková

Uznesenie č. 5/2021
Mestské zastupiteľstvo
1. berie na vedomie
skutočnosť, že hlavná kontrolórka mesta Ing. Bibiana Sekáčová v súlade s ustanovením §18a
ods. 8 písm. a) oznámila vzdanie sa funkcie dňom 30. apríla 2021.
2. prerokovalo
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 v spojitosti s § 30f ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov návrh na vyhlásenie dňa konania voľby
hlavného kontrolóra mesta Rajec (ďalej aj hlavný kontrolór) a návrh na ustanovenie
podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec a náležitosti
prihlášky
3. vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec na 15.4.2021. Voľba sa uskutoční v rámci
programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Rajec vo veľkej zasadačke MsÚ na 1.
poschodí, Námestie SNP 2/2.
4. určuje
a) požiadavky, ktoré kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať :
- kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
- morálna bezúhonnosť
b) náležitosti písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra mesta Rajec v súlade
s § 18a, ods. 2 a 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., ktorá
obsahuje najmä:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón)
- profesijný životopis a motivačný list
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods. 4 písm. a) zákona
č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. Údaje mesto bezodkladne zašle v elektronickej
podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej
republiky na vydanie výpisu z registra trestov
- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

4

-

c)

d)
5.
1)
2)

6.

7.

čestné prehlásenie k nezlučiteľnosti funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou
v §18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
t.j., že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v zmysle vyššie citovaného ustanovenia
zákona resp., že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra mesta
vyjadrenie resp. poskytnutie informácie, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká
alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť, alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo
dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
písomný súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR za účelom
vykonania voľby Hlavného kontrolóra Mesta Rajec
Termín, miesto a spôsob podania prihlášky :
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné v zalepenej obálke s označením
„Voľba HK – NEOTVÁRAŤ“ doručiť doporučeným listom na adresu Mestský úrad
v Rajci, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec alebo osobne do podateľne Mestského úradu
v Rajci najneskôr dňa 31.3.2021 do 14,00 hod. Rozhodujúci je dátum a hodina, nie
dátum poštovej podacej pečiatky. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú
akceptované!
výkon funkcie hlavného kontrolóra na úväzok 0,8 s dňom nástupu do práce dňa 1. mája
2021. Plat hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
schvaľuje
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec
tajným hlasovaním
dĺžku osobnej prezentácie kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta Rajec pred
hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní najviac 10 minút, ktorej cieľom je
dokumentovať odbornú a komunikačnú pripravenosť kandidáta na výkon funkcie
hlavného kontrolóra. Poslanci mestského zastupiteľstva môžu uchádzačovi po jeho
prezentácii položiť otázky. Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom
poradí (podľa priezviska).
splnomocňuje
primátora mesta Rajec
vymenovať komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta.
poveruje
Mestský úrad v Rajci zabezpečiť zverejnenie dňa vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra
mesta na úradnej tabuli a spôsobom v meste obvyklým v termíne do 5. marca 2021.

za: 12
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Rybár, p. Matejka, p. Kavec,
p. Kardoš, PaedDr. Mihalec, Mgr.
Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 6/2021
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
Zásady poskytovania jednorazovej hmotnej podpory pri narodení dieťaťa s účinnosťou od
1.3.2021.

5

za: 12
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Rybár, p. Matejka, p. Kavec,
p. Kardoš, PaedDr. Mihalec, Mgr.
Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 7/2021
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 39/2020 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej školy
b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 40/2020 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 45/2020 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej
umeleckej školy
d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 46/2020 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 47/2020 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej školy
f) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 1/2021 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky
g) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 2/2021 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej školy
h) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 3/2021 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej umeleckej školy
i) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 4/2021 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
j) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 6/2021 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej školy
za: 11
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Rybár, p. Matejka, p. Kavec,
p. Kardoš, PaedDr. Mihalec, Ing.
Žideková, Bc. Repková

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8/2021
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2020 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: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Rybár, p. Matejka, p. Kavec,
p. Kardoš, PaedDr. Mihalec,

proti: 0

zdržal sa: 3
Mgr. Augustín, Bc. Repková,
Ing. Žideková
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Uznesenie č. 9/2021
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Rajec.
za: 12
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Rybár, p. Matejka, p. Kavec,
p. Kardoš, PaedDr. Mihalec, Mgr.
Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 10/2021
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021.
za: 12
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Rybár, p. Matejka, p. Kavec,
p. Kardoš, PaedDr. Mihalec, Mgr.
Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 11/2021
Mestské zastupiteľstvo
I.

berie na vedomie

výšku ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2021 v Domove vďaky vo výške
1 026,31 €/obyvateľa/mesiac.
za: 12
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Rybár, p. Matejka, p. Kavec,
p. Kardoš, PaedDr. Mihalec, Mgr.
Augustín, Ing. Žideková, Bc. Repková

proti: 0

zdržal sa: 1
JUDr. Gelatka

Uznesenie č. 12/2021
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 7/2021
II.
schvaľuje
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021 rozpočtovým
opatrením č. 7/2021.
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za: 11
proti: 1
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing. Ing. Žideková
Pekara, p. Rybár, p. Matejka, p. Kavec,
p. Kardoš, PaedDr. Mihalec, Bc.
Repková, JUDr. Gelatka

zdržal sa: 1
Mgr. Augustín

Uznesenie č. 13/2021
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
1. Prehľad plnenia uznesení č. 99 - 117/2020, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 3.
decembra 2020.
2. Prehľad plnenia uznesení č. 118 - 119/2020, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 9.
decembra 2020.
3. Prehľad plnenia uznesení, ktoré neboli splnené do 3. decembra 2020.
za: 12
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, p.
Rybár, p. Matejka, p. Kavec, p. Kardoš,
PaedDr. Mihalec, Bc. Repková, JUDr.
Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. Žideková

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 14/2021
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky mesta Rajec o kontrolnej činnosti za rok 2020.
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II.
konštatuje, že
Hlavná kontrolórka mesta splnila všetky povinnosti a úlohy vyplývajúce zo schválených plánov
kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2020 a vykonala činnosti aj nad rámec schválených plánov.
za: 12
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, p.
Rybár, p. Matejka, p. Kavec, p. Kardoš,
PaedDr. Mihalec, Bc. Repková, JUDr.
Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. Žideková

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 15/2021
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Správu náčelníka MsP o bezpečnostnej situácii v meste Rajec za rok 2020.
za: 12
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, p.
Rybár, p. Matejka, p. Kavec, p. Kardoš,
PaedDr. Mihalec, Bc. Repková, JUDr.
Gelatka, Mgr. Augustín, Ing. Žideková

proti: 0

zdržal sa: 0

Ing. Milan L i p k a
primátor mesta
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