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PRIPRAVUJE SA AJ
REKONŠTRUKCIA KNIŽNICE
Primátora mesta Milana Lipku sa pýtame na
aktuálne otázky súvisiace s mestom, jeho rozvojom,
investičnými akciami na témy, ktoré sa prerokúvajú
na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Otázky
položila Zuzana Ščasná.
Mestu Rajec sa podarilo získať príspevok na zmodernizovanie mestskej knižnice. Kedy
sa budú realizovať práce na jej
rekonštrukcii?
Vo februárovom vydaní mesačníka Rajčan som informoval,
ako prebiehajú práce na budovaní klientskeho centra a predstavil som víziu, že celé prízemie
by mohlo slúžiť len občanom
a padlo by vhod, keby sme
získali dotáciu na rekonštrukciu
mestskej knižnice. No a my sme
ju medzičasom naozaj získali. Takže teraz je potrebné čo najskôr
uzatvoriť zmluvu o poskytnutí
dotácie s Fondom na podporu
umenia a následne začneme
obstarávať zhotoviteľa stavebných prác a dodávateľa nábytku
a vybavenia. Bolo by vhodné
minimálne zrealizovať stavebné
úpravy, kým otvoríme klientske
centrum, nech si nerobíme neporiadok a stavebný ruch v čerstvo
zrekonštruovaných priestoroch.
Preto vyviniem maximálne úsilie,
aby sa začalo ešte v marci.
Buduje sa aj klientske centrum. Ako pokračujú práce?
Práce napredujú podľa plánu, aj keď niektoré veci riešime
a upravujeme za pochodu. Snažíme sa, aby naozaj čo najviac
občan vedel vybaviť práve
v klientskom centre. Aj preto
sme sa dohodli s pani riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny Žilina, že tento úrad
nebude mať len jedno vysunuté
pracovisko v klientskom centre,
ale presťahuje sa tam rovno
celý. A navyše sa vráti do Rajca
pracovisko posudkových činností. Intenzívne pracujeme aj na
rozšírení pracovného času oddelenia dokladov. Zatiaľ sa podarilo dohodnúť, že po opätovnom
otvorení úradu bude pracovisko
dokladov otvorené vo štvrtok
dlhšie, do 15:00 namiesto 12:30.

Ťažko odhadnúť, kedy nám
opatrenia dovolia opäť otvoriť
úrad, robím však všetko pre
to, aby sme po opätovnom
otvorení poskytovali o niečo
lepšie služby.
Získalo mesto Rajec na realizáciu projektov aj nejaké ďalšie
finančné prostriedky z grantového systému?
V aktuálnom mesiaci je to
len dotácia na knižnicu, máme
však podaných viac projektov,
tak snáď čoskoro budem môcť
informovať o ďalšej schválenej
dotácii. Naposledy sme koncom februára podali žiadosť
o dotáciu na zateplenie klubu
dôchodcov na Nádražnej, v súčasnosti pracujeme na žiadosti
o dotáciu z Fondu na podporu
športu na multifunkčné ihrisko,
ktoré by nahradilo zdevastované ihrisko v školskom areáli
pri ZŠ Lipová. Sme projekčne
pripravení so zámerom revitalizácie vnútroblokov sídlisk,
o ktorých som písal naposledy,
každú chvíľu by mala byť zverejnená výzva, kde sa plánujeme zapojiť s nadstavbou MŠ
Mudrochova s vytvorením ďalších tried či už MŠ, alebo jaslí,
podľa podmienok výzvy na
predkladanie žiadostí o fondy.
Pripravujeme sa tiež spolu
s ostatnými spoluvlastníkmi polikliniky na očakávanú výzvu na
rekonštrukcie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Na Hviezdoslavovej ulici je
zriadené mobilné odberové
miesto na antigénové testovanie na Covid-19. Je toto miesto
na testovanie dostačujúce pre
občanov Rajca alebo aj okolitých obcí?
Čo sa týka testovania, vedieme intenzívne debaty či už s ostatnými starostami z Rajeckej
doliny, ale aj s kompetentnými

orgánmi, pretože vonkoncom
nie sme stotožnení s pravidelným testovaním a s tým, že to
má zabezpečovať samospráva.
My v Rajci máme sčasti situáciu
poriešenú súkromným odberovým miestom na fare, nie je však
udržateľné, aby testovali celý
týždeň. Každý víkend sa testuje
aj v niekoľkých ďalších obciach
v doline, každý víkend v inej, nie
je určite možné každý víkend
testovať v každom meste a obci,
čo by síce občanom uľahčilo
situáciu a bolo by to aj bezpečnejšie, ale nie je to možné ani
personálne, ani finančne pokryť
mestami a obcami. Štát síce
niečo preplatí, prax je však taká,
že na testovaní obce prerábajú.
Žiadali sme zriadenie súkromného odberového miesta v Rajeckých Tepliciach, problém však
je, že momentálne je systém nastavený tak, že odberové miesta
môžu vzniknúť len v mestách
nad 5000 obyvateľov.
Budeme spolu s ostatnými
starostami miest a obcí Rajeckej
doliny hľadať riešenia.
Minulý rok sa začalo s rekonštrukciou chodníkov. Už
viete, kedy sa bude pokračovať
v prácach?
Áno, začalo sa, aj vzhľadom
na priaznivé teplotné podmienky, hneď na začiatku marca
na uliciach Janka Kráľa, Sama
Chalupku a Ulici obrancov
mieru. O pár dní neskôr začína
Kollárova a Sládkovičova. Poprosím občanov o rešpektovanie
dočasného dopravného značenia a poprosím o trpezlivosť
pri dočasnom znížení komfortu
bývania na týchto uliciach.
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Sčítanie obyvateľov 2021
Sčítanie obyvateľov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých
obyvateľov SR. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov sú jedinečné
a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať. Všetky dostupné informácie nájdu
občania na stránke www.scitanie.sk.
PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE OBYVATEĽOV

V roku 2021 sa po 10 rokoch
uskutoční sčítanie obyvateľov.
Prvýkrát bude plne elektronické.
Elektronické sčítanie obyvateľov
bude prebiehať od 15. februára
2021 do 31. marca 2021.

KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ
SČÍTANIA OBYVATEĽOV?

Zúčastniť sa sčítania je právom
a zároveň zákonnou povinnosťou
každého obyvateľa Slovenskej
republiky. Pre účely sčítania sa
obyvateľom rozumie každý, kto
má v Slovenskej republike trvalý,
prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt.

AKO BUDE ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE PREBIEHAŤ?

Obyvateľ sa sčíta sám alebo
s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo
mobilu s pripojením na internet.
Sčítací formulár bude dostupný na
webovej stránke www.scitanie.sk
alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.
Za neplnoletého obyvateľa a za
obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý

na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný
zástupca.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ
uvedie v sčítacom formulári, sa
musia vzťahovať k rozhodujúcemu
okamihu sčítania, ktorým je polnoc
zo štvrtka 31. decembra 2020 na
piatok 1. januára 2021.
Elektronické sčítanie obyvateľov
prebehne v dobe od 15. februára
2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ
bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

KONTAKTNÉ MIESTA A
ASISTOVANÉ SČÍTANIE
OBYVATEĽOV

Ak niekto z obyvateľov bude
potrebovať pomoc pri samosčítaní
sa, bude môcť navštíviť kontaktné
miesto, ktoré zriadi mesto, taktiež
budú dispozícii aj mobilní asistenti,
ktorí v prípade potreby navštívia
obyvateľov u nich doma (tzv. asistované sčítanie).
Avšak vzhľadom k pandemickú
situáciu – COVID-19 – vláda SR
rozhodla, že asistované sčítanie
obyvateľov sa v zákonom stanovenej dobe sčítania (do 31. 3. 2021)
nebude realizovať, toto asistované

sčítanie sa uskutoční najneskôr
do 31.10.2021, o čom vás budeme včas informovať. Taktiež vás
budeme informovať o zriadení
kontaktného miesta určeného na
asistované sčítanie.

BEZPEČNOSŤ
ELEKTRONICKÉHO
SČÍTANIA

Počas sčítania obyvateľov bude
zachovaná maximálna možná
ochrana osobných údajov. Všetky
získané údaje budú zabezpečené
a chránené pred zneužitím.
Prosíme občanov, aby sa v čo
najväčšom počte elektronicky
samosčítali, a to buď sami, s pomocou príbuzného, s pomocou
inej blízkej osoby alebo s pomocou osoby žijúcej s obyvateľom
v jednej bytovej domácnosti, a to
v termíne od 15. februára do 31.
marca 2021.
V prípade otázok môžete na
MsÚ Rajec kontaktovať p. Alenu
Uríkovú, a to telefonicky na t.č.
0918 592 966 alebo mailom: alena.
urikova@rajec.sk.
Alena Uríková,
ved. odd. organizačnoadministratívneho MsÚ Rajec
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ZAČIATOK NOVÉHO ROKA
PRINIESOL NOVÉ VÝZVY
Napriek sťaženej a komplikovanej situácii spojenej s vývojom pandemických
opatrení, pristupuje naše mesto aktívne k riešeniu možností získania dotácií
a finančnej podpory pre rozvoj mesta, a teda aj životných podmienok našich
obyvateľov.
V januári začala realizácia
stavebných úprav v priestoroch
oddelenia kultúry a športu v rámci realizácie projektu „Zvýšenie
dostupnosti a bezpečnosti služieb
občanom na jednom mieste vybudovaním klientskeho centra v meste Rajec“. Finančné prostriedky sú
poskytnuté z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Projekt prinesie
našim občanom možnosť riešiť na
jednom mieste úradné a administratívne záležitosti spadajúce do
sféry služieb občanom nielen zo
strany Mestského úradu v Rajci,
ale aj v pôsobení úradu práce, sociálnych vecí a rodiny či Okresného riaditeľstva PZ v Žiline, oddelenia dokladov. Práce a realizácia
projektu budú prebiehať do konca
marca.
V nadväznosti na realizáciu
vyššie uvedeného projektu mesto
Rajec v decembri požiadalo o dotáciu z Fondu na podporu umenia
na modernizáciu priestorov a vybavenia Mestskej knižnice v Rajci.
Projekt s názvom „Mestská knižnica s novou tvárou“ bol úspešný,
naše mesto získalo dotáciu vo
výške 23 000 eur na modernizáciu
interiérového vybavenia mestskej
knižnice, spojenú s drobnými

stavebnými úpravami priestorov. Návštevníci tak budú môcť
v blízkej budúcnosti využívať
služby mestskej knižnice v novom,
modernom prostredí.
Nový rok priniesol aj podporu
zo strany Úradu vlády Slovenskej
republiky pre projekt s názvom
„Pamätník a pamätná tabuľa
obetiam II. svetovej vojny v Rajci
– obnova a oprava“. S finančným
príspevkom 1 900 eur tak budeme
môcť realizovať obnovu a opravu
pamätníka s pamätnou tabuľou na
Námestí SNP v Rajci.

Okrem menších projektov,
napríklad v rámci výziev Nadácie
KIA a Nadácie COOP Jednota, na
ktorých aktívne participujú predovšetkým školy, sa pripravuje žiadosť
o poskytnutie príspevku z Fondu na
podporu športu pre projekt s názvom „Mesto Rajec – rekonštrukcia
športového areálu pri ZŠ Lipová – 1.
etapa“. Dôvodom podania žiadosti
o poskytnutie príspevku a cieľom
projektu je potreba rekonštruovať
a obnoviť existujúcu športovú infraštruktúru v areáli Základnej školy
na Lipovej ulici, nakoľko existujúci
stav nespĺňa funkčné ani bezpečnostné požiadavky kladené na jej
efektívnu prevádzku a užívanie.
S projektom zateplenia budovy
denného centra na Nádražnej ulici
sa mesto zapojilo do možnosti
získať dotáciu z Environmentálneho
fondu na zvyšovanie energetickej
účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania. Denné
centrum je aktívne využívané
našimi seniormi, a preto je potrebné vytvoriť im vhodné podmienky
a prostredie pre aktívne trávenie
spoločných chvíľ.
Ing. Lucia Rybárová,
odd. strategického
rozvoja MsÚ Rajec
Snímky: archív MsÚ
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ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV V ROKU 2020 V MESTE RAJEC

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH
ODPADOV V ROKU 2020 V MESTE RAJEC

Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa uplatň
nasledujúci vzorec:
Ú𝑉𝑉 𝐾𝐾𝐾𝐾 =

𝑚𝑚 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ž𝑘𝑘𝑘𝑘 1 + 𝑚𝑚 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ž𝑘𝑘𝑘𝑘 2 + 𝑚𝑚 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ž𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑛𝑛
𝑥𝑥 100 [%]
𝑚𝑚 𝐾𝐾𝐾𝐾

Pre výpočet úrovne vytriedenia
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA odpadov
KOMUNÁLNYCHpre
ODPADOV
V ROKU 2020 V MESTE RAJEC
komunálnych
prís𝒎𝒎 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ž𝑘𝑘𝑘𝑘 : je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúco
lušný kalendárny rok sa uplatňuje
kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou vyjadrená v k
Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa uplatňuje
nasledujúci
nasledujúci vzorec: vzorec:
Ú𝑉𝑉 𝐾𝐾𝐾𝐾 =

𝑚𝑚 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ž𝑘𝑘𝑘𝑘 1 + 𝑚𝑚 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ž𝑘𝑘𝑘𝑘 2 + 𝑚𝑚 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ž𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑛𝑛
𝑥𝑥 100 [%]
𝑚𝑚 𝐾𝐾𝐾𝐾

𝒎𝒎 𝐾𝐾𝐾𝐾 : je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok vyja
v kilogramoch

m
je hmotnosť
vytriedenej
𝒎𝒎 (zložka)
hmotnosť
vytriedenej zložky
komunálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ž𝑘𝑘𝑘𝑘 : je :
Výpočet
zavyjadrená
mestov kilogramoch..
Rajec:
kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného
obcou
zložky
komunálnych odpadov
ÚROVEŇ
VYTRIEDENIA
KOMUNÁLNYCH
ODPADOV
V ROKU
2020 V MESTE
RAJEC
𝒎𝒎 𝐾𝐾𝐾𝐾 : je hmotnosť
komunálnych
odpadov
vzniknutých
v obci za
predchádzajúci
kalendárny
rok vyjadrená
vyzbieranej
v obci
v predchádza678 984
v kilogramoch
Ú𝑉𝑉 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 2434 775 × 100 = 27,89 %
júcom kalendárnom roku v rámci
Pre
výpočet
úrovne
vytriedenia
komunálnych
odpadov
pre
príslušný kalendárny rok sa uplatňuje
triedeného
zberu komunálnych
Výpočet za mesto
nasledujúci
vzorec:Rajec:
odpadov
zavedeného
obcou,
Zoznam zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť a
678 984
Zoznam zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť a započítať do čitateľa vzorc
Ú𝑉𝑉 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑚𝑚 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ž𝑘𝑘𝑘𝑘
× 100
27,89
% 2 + 𝑚𝑚 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ž𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑛𝑛
1 +=𝑚𝑚
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ž𝑘𝑘𝑘𝑘
vyjadrená
započítať do čitateľa vzorca:
Ú𝑉𝑉 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 2434 775 v kilogramoch.
𝑥𝑥 100 [%]
𝑚𝑚 𝐾𝐾𝐾𝐾

Kód odpadu

Názov odpadu

Zoznam zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť a započítať do čitateľa vzorca:
m
KO: je hmotnosť komunálnych
20 01 v01
papier a lepenka
𝒎𝒎 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧ž𝑘𝑘𝑘𝑘 : je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej
obci v predchádzajúcom
Kód odpadu vzniknutých
Názov odpadu
Hmotnosť
odpadov
v obci
za odpadov zavedeného
kalendárnom roku
v rámci triedeného zberu
komunálnych
obcou vyjadrená
20 01
02 kg
sklo v kilogramoch..
20 01 01
papier a lepenka
78 147
kalendárny rok,
predchádzajúci
20 01 02
sklo
120 500 kg
viacvrstvové
𝒎𝒎 𝐾𝐾𝐾𝐾 : je hmotnosť
komunálnych
odpadov
vzniknutých
v
obci
za
predchádzajúci
kalendárny
rok vyjadrená kombinované materiály na báze lepenky
viacvrstvové
kombinované materiály na báze lepenky 20 01 03
vyjadrená
v kilogramoch
20 01 03
4 360 kg
v kilogramoch
(kompozity na báze lepenky)
(kompozity na báze lepenky)

20 01 04
obaly z kovu
20 015 170
04 kg
obaly z kovu
20 01 08
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
443 kg
Výpočet
za
mesto Rajec:
20 01
08 kg
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
Výpočet
Rajec:
20 01 10za mesto
šatstvo
25 720
20 01 11
textílie
20 01 10
šatstvo
678 984
žiarivky
odpad
160 kg
Ú𝑉𝑉20𝐾𝐾𝐾𝐾01=21
× 100 a=iný
27,89
% obsahujúci ortuť
2434 775
20 01 11
textílie
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
20 01 23
5 220 kg
uhľovodíky
20 01 21
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 25
jedlé oleje a tuky
1 382 kg
Zoznam
zložiek
komunálnych odpadov,
ktoré je možné vytriediť a započítať
do čitateľa
vzorca: zariadenia obsahujúce chlórfluórované
vyradené
Miera
vytriedenia
20
01 26
oleje a tuky iné ako komunálnych
uvedené v 20 01 25
540 kg
20
01
23
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02
uhľovodíky
odpadov
za
rok
2020
je
o
3
%
Kód
Názov
Hmotnosť
20 01odpadu
33
alebo
16 odpadu
06 03 a netriedené batérie a akumulátory
20 01 2578 147 kgjedlé oleje a tuky
20 01 01akoobsahujúce
papier
a lepenka
tieto
batérie Miesto
nižšia
v roku
2019.
20 01
01 34
02
sklo a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
batérie
285
kg 500 kgoleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
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Opatrovateľská služba
DÔSTOJNÝ ŽIVOT PRE SENIOROV
Je všeobecne známe, že obyvateľstvo starne, predlžuje sa vek odchodu do dôchodku a nie
každý je stotožnený s ústavnou starostlivosťou. Zotrvanie seniorov v domácom prostredí
sa považuje za najvhodnejšie a najpríjemnejšie pre klientov samotných.
Práve preto terénne služby,
akou je opatrovateľská služba
v domácnosti klienta, má mesto
Rajec záujem podporovať a rozvíjať.
Už takmer rok trvá obdobie
mnohých opatrení a obmedzení,
na ktoré sme neboli ešte donedávna zvyknutí. Pandémia prináša so sebou izoláciu, obmedzovanie v sociálnych kontaktoch,
pre seniorov je často stretávanie sa s najbližšími nemožné.
Z dôvodu nariadení vlády SR,
ktorými sa má zabrániť šíreniu pandémie Covid-19, platia
obmedzovania v stretávaní sa
a premiestňovať sa, kamkoľvek
človek potrebuje, ako sme boli
donedávna zvyknutí, sa stalo
takmer nemožné. Mnohí občania
sú v domácom prostredí osamelí, odkázaní veľakrát len na telefonické spojenie s okolím, podanie nákupu k dverám, domácu
izoláciu, čo negatívne pôsobí na
ich psychický stav a mnohokrát
aj na celkový zdravotný stav.
Stretávanie sa na verejnosti, prípadne v klube dôchodcov je už
dlhodobo nerealizovateľné a nik
nevie odhadnúť, kedy sa vrátime
k „normálnemu spôsobu života“.
Profesionálne opatrovateľky
(zamestnankyne mestského úradu) navštevujú klientov priamo
v domácom prostredí. Klient
nemusí byť len odkázaný na
lôžko, prípadne invalidný vozík,
aby využil možnosť prítomnosti
opatrovateľky, a tak sa stal prijímateľom sociálnej služby. Opatrovateľka svojím profesionálnym
prístupom pomáha občanovi
prekonať samotu počas dňa,
odlúčenie od blízkych, pokiaľ
sú v zamestnaní, prípadne, ak
občan žije osamelo, dokáže
s ním plnohodnotne zvládnuť
ťažšie životné situácie a spríjemniť mu čas strávený doma počas

pandémie.
Občan, klient, ktorý žiada
o takúto službu, musí mať vydané príslušné rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu
službu. Odborný zamestnanec
(sociálny pracovník) poskytne
klientovi dostupné informácie,
vysvetlí mu podmienky a postup
pri podávaní žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby
a samotný postup pri jej výkone.
Nakoľko už niekoľko týždňov

trvá zákaz vychádzania a vstupu do budovy MsÚ v Rajci, je
možné o túto službu požiadať aj
telefonicky. Kontaktovať môžete
zamestnankyňu, ktorá zastrešuje
sociálne poradenstvo a sociálne
služby v meste Rajec – Mgr. Editu Ondríkovú (0907 55 00 77).
V súčasnosti opatrovateľskú službu (OS) mesto Rajec
poskytuje v súlade so zákonom
448/2009 o sociálnych službách
v pracovných dňoch od 7. do
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15. hodiny. Na základe klientom predložených podkladov
o zdravotnom stave a po prešetrení jeho zdravotného stavu
a sociálnych pomeroch priamo
v domácnosti vypracuje sociálny
pracovník zákonom predpísanú
agendu. Mesto Rajec, odbor
organizačno-administratívny, referát sociálnych služieb, uzatvorí
s klientom zmluvu o poskytovaní
opatrovateľskej služby, v ktorej
sa vždy určí druh úkonov, ktoré
klient potrebuje, spolu s časovým rozsahom. Rozsah služieb
a počet hodín je vždy individuálny a závisí od potrieb a zdravotného stavu klienta. V súčasnosti
mesto Rajec poskytuje OS priebežne, v najbližších možných
termínoch.
Je len málo ľudí v seniorskom veku, ktorí uprednostňujú
domovy sociálnych služieb. Väčšina klientov volí, pokiaľ im to
zdravotný stav dovoľuje, pobyt
v domácom prostredí. Je to pre
nich často prirodzenejšie, ako
byť umiestnený v zariadení pre
seniorov alebo v inom domove
sociálnych služieb.
Prijímateľom opatrovateľskej
služby nemusí byť vždy len
senior – dôchodca, často má
nepriaznivý zdravotný stav aj
aktívne pracujúci občan v produktívnom veku. Potrebuje
len splniť podmienku, byť na
sociálnu službu odkázaný. OS
je služba, ktorá trvá, kým trvajú
podmienky jej nároku. Za 1
hodinu opatrovateľskej služby
v Rajci zaplatí klient poskytovateľovi 1 €.
Pokiaľ má senior pomoc v rodine a v priateľoch, prípadne
najbližšom okolí, nemá problém
zvládnuť zhoršenú situáciu.
Avšak často musia príbuzní
pracovať a nezvládajú starostlivosť o príbuzného. Vtedy si
objednávajú OS. Opatrovateľky
navštevujú klientov doma v dohodnutom čase a vykonávajú
dohľad a pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pomoc v domácnosti alebo iné sociálne aktivity,
ktoré sú zmluvne vždy dopredu
dohodnuté. Tešíme sa, že sa môžeme stať súčasťou vášho života
a pomôcť vám prekonať náročné
obdobie - SPOLU TO ZVLÁDNEME!
Mgr. Edita Ondríková,
org.-adm. odd. MsÚ Rajec
Snímka: internet
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Končíte s nájmom
mestského bytu?

V akom stave je nájomca
povinný byt vrátiť?
Ak sa nájom končí, je nájomca
povinný vypratať byt a priestory
s bytom súvisiace v lehote najneskôr do dvoch pracovných dní po
ukončení nájmu a tieto odovzdať
prenajímateľovi so všetkým príslušenstvom a technickým vybavením v stave, v akom ich prevzal,
s prihliadnutím na obvyklé užívanie
a opotrebovanie pri riadnom užívaní
a vykonávaní údržby, bez nároku
na náhradu nákladov súvisiacich
so zhodnotením bytu a užívaných
spoločných priestorov domu.
O odovzdaní bytu sa vyhotoví písomný záznam s uvedením popisu
technického stavu mestského bytu,
prípadne zistených závad.
Nájomca je povinný na vlastné
náklady a na vlastnú zodpovednosť odstrániť v byte a v užívaných
spoločných priestoroch závady,
ktoré vznikli v dôsledku jeho konania alebo konania tých, ktorí boli
oprávnení byt užívať spolu s nájomcom. V prípade, ak svoju povinnosť
nájomca nesplní, prenajímateľ má
právo po predchádzajúcom upozornení nájomcu závady a inú vzniknutú škodu odstrániť a požadovať

od neho náhradu nákladov s tým
spojených v plnej výške. Nájomca
sa týmto zaväzuje vzniknutú škodu
a prenajímateľom vyúčtované náklady zaplatiť v plnom rozsahu. Prípadne, ak medzi nájomcom a prenajímateľom je uzatvorená dohoda
o finančnej zábezpeke, prenajímateľ
je oprávnený finančnú zábezpeku
na náhradu škody použiť.

MsÚ Rajec
Snímky: archív MsÚ
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VRAKY MOTOROVÝCH VOZIDIEL V ULICIACH RAJCA
– SÚČASŤ ESTETICKÉHO VZHĽADU MESTA?
Nepojazdné motorové vozidlá odstavené na rôznych plochách obcí sú problémom
mnohých dnešných miest a obcí. Neraz je náročné spoľahlivo rozpoznať, či sú vozidlá
aj tzv. vrakom, ale v mnohých prípadov je nedbalosť ich majiteľov očividná. Tieto motorové
vozidlá nielenže zaberajú miesto, pôsobia neesteticky, ale stávajú sa i terčom vandalizmu.
Počas roka 2020 príslušníci MsP
Rajec zistili na viacerých uliciach
dlhodobé parkovanie nepojazdných motorových vozidiel,
ktoré poškodzujú alebo ohrozujú životné prostredie a zároveň
narušujú estetický vzhľad mesta.
V súvislosti s uvedeným začala
mestská polícia začiatkom roka
2021 intenzívne komunikovať
s jednotlivými majiteľmi takýchto
motorových vozidiel, pričom ich
upozorňuje na povinnosť uvedenú
v § 67 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov – „držiteľ vozidla je
povinný zabezpečiť na vlastné
náklady odstránenie motorového vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje
životné prostredie alebo narušuje
estetický vzhľad obce či osobitne
chránenej časti prírody a krajiny,
umiestniť a uchovávať motorové
vozidlo tak, aby nepoškodzovalo
alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne
chránenej časti prírody a krajiny“.
Nesplnením uvedenej povinnosti
zo strany držiteľa motorového
vozidla dochádza k spáchaniu
priestupku podľa ustanovenia
§ 115 ods. 1 písm. k) zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Za uvedené protiprávne
konanie podľa ustanovenia § 117
ods. 1 citovaného zákona môže
uložiť príslušný orgán štátnej
správy pokutu od 500 eur do
50.000 eur.
V priebehu tohto roka sa už MsP
Rajec v spolupráci s jednotlivými
majiteľmi motorových vozidiel
podarilo odstrániť nepojazdné
motorové vozidlá z ulíc Partizánska, Bystrická, Pri Rajčanke,
Mudrochova a Hollého, pričom
v predmetnej aktivite budú príslušníci MsP pokračovať aj naďalej.
V prípade, že držiteľ takéhoto
motorového vozidla chce predmetné vozidlo ekologicky zlikvi-

dovať, môže sa telefonicky (0905
205 732, 0918 893 743, 0915 823
251) obrátiť na firmu ŽOS-EKO, s.
r. o., Dielenská Kružná 2, Vrútky,

ktorá uvedené vozidlo ekologicky
odstráni bezplatne.
Mgr. Adrian Begáň, náčelník MsP
Snímky: archív MsP
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Fašiangový karneval

„Čo je tu dnes veľký
bál? A či dáky karneval?
Sprievod masiek krúži
v kruhu, jedna maska
strieda druhú.”
Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti.
V podstate sú obdobím prechodu
od zimy k jari. Neodmysliteľnou
súčasťou fašiangov sú tradičné
fašiangové hry, na ktorých sa veľmi
rady predvádzajú rôzne masky.
Takéto fašiangové zábavy trvali
zvyčajne od nedele do utorka, nie-

kde až do stredy. V našej materskej
škole sme si takisto chceli fašiangové oslavy pripomenúť, a preto
sme pre deti pripravili karneval. Na
rozdiel od predchádzajúcich rokov,
kedy sa deti v maskách predviedli
aj v iných triedach, tento rok si každá trieda zorganizovala karneval
samostatne. V očakávaný deň karnevalu prichádzali deti v rôznych
rozmanitých maskách a na chvíľu
sa z nich stali fantastické, rozprávkové, strašidelné i zvieracie bytosti.
V každej triede sa ozývala hudba
a šťastný smiech detí. Keď si všetci
poobdivovali navzájom masky, tak

si s kamarátmi zasúťažili a zatancovali aj stoličkový tanec, pri ktorom
sa aj veľmi unavili, no silu opäť
nabrali z chutného občerstvenia,
ktoré pripravili naše pani kuchárky.
Nakoniec bola každá maska odmenená diplomom, balónom a karnevalovým smajlíkom. No najkrajšou
odmenou boli rozžiarené detské
očká a pekný zážitok, na ktorý
budú ešte dlho spomínať.
“Boli masky, veľký bál, bol to
super karneval!”
Mgr. Tatiana Hnáthová,
MŠ Mudrochova
Snímka: archív školy

ŽIAČKY ZUŠ RAJEC OPÄŤ ZAUJALI VO SVETE
V uplynulých dňoch nám bola
z Geografického ústavu SAV
tlmočená skvelá správa. Národný
geografický inštitút Španielska
(IGN) v spolupráci s ministerstvom dopravy v Španielsku
a s Centrom pre geografické
informácie v Španielsku vydal
pri príležitosti 150. roku svojho
založenia knihu o súťaži Detská mapa sveta pod názvom
Svet nakreslený deťmi. Sú v nej
publikované výtvarné práce detí
a jedná sa o výber toho najlepšieho z posledných dvoch ročníkov
súťaže – 2017 a 2019. Slovensko
je v celej publikácii zastúpené
troma prácami, pričom dve z nich
vytvorili žiačky našej ZUŠ – Katarína Šáleková a Mária Šáleková.

Túto správu zverejnila na svojej
webovej stránke Medzinárodná
kartografická spoločnosť.

PaedDr. Marián Remenius,
riaditeľ ZUŠ
Snímka: archív školy
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Karneval - čas zábavy
Ako každý rok, aj tento bolo pre nás potešením pripraviť a s pomocou rodičov
zorganizovať karneval v našej materskej škole. Síce za prísnejších hygienických opatrení
vzhľadom na situáciu súvisiacu Covid-19. Nemohli sme sa navštevovať hromadne po
všetkých triedach, no o to viac sme si karneval užili v našej triede.

Už vopred sme sa pripravili
na karneval typickou výzdobou
masiek a balónov. A potom už
nadišiel deň „D“, karneval v MŠ,
ktorý sa konal 12. februára.
Deti mali na stoloch pripravené
občerstvenie od svojich rodičov,
ktorým by sme touto cestou
chceli poďakovať za ovocie,
sladkosti, džúsy, slané pečivo – všetko, čo priniesli svojim
ratolestiam. Deti žiarili od rána
vo svojich kostýmoch. Naozaj

sa nedal vybrať len jeden najkrajší, každý kostým mal svoje
čaro. Tento rok sme mali v triede ľadové princezné, Šípkové
Ruženky, tanečnice, dokonca aj
Vaianu. Chlapci prekvapili v kostýmoch Spiderman, kostra, ale
aj policajt, rytier, ninja bojovník.
Deťom sme sa snažili pripraviť
bohatý program, zatancovali si
pri veselých pesničkách, zasúťažili si s balónmi, zaspievali sme
si naše obľúbené piesne. Podľa

chuti sa každý občerstvil. Nakoniec sme si na pamiatku tejto
výnimočnej udalosti urobili zopár fotografií, s ktorými sa radi
s vami prostredníctvom tohto
článku podelíme. Teší nás, že aj
napriek dnešnej vážnej situácii
sme mohli s našimi-vašimi deťmi
opäť zažiť príjemnú a veselú
karnevalovú atmosféru.
Katarína Nováková,
MŠ Obrancov mieru
Snímky: archív školy
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KNIHY SÚ ĽUĎOM TÝM,
ČÍM KRÍDLA VTÁKOM
Marec je už mnoho rokov spájaný s mesiacom knihy. Viaže sa k zberateľovi a potulnému
predavačovi Matejovi Hrebendovi (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880), ktorý bol legendárnym
šíriteľom slovenských a českých kníh, a tým aj osvety a vzdelanosti.
Hoci bol slepý, miloval knihy
natoľko, že sa mu stali osudom. Putoval po celom Gemeri a Malohonte
až do Viedne a zbieral staré tlače
a rukopisy. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským
ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní
a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú
kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej
a Prvému slovenskému gymnáziu
v Revúcej.
Vo februári sa podarilo mestu
Rajec získať finančné prostriedky
na rekonštrukciu 95.-ročnej rajeckej
knižnice. Aj keď v tomto období
protipandemické opatrenia veľmi
neprajú návšteve knižnice a navyše
sa v priestoroch oddelenia kultúry
pripravuje klientske centrum, už
teraz sa tešíme na stretnutie s vami.
Dúfame, že sa všetko podarí tak,

ako je to naplánované, a čo najskôr sa stretneme vo vynovených
priestoroch novej mestskej knižnice,
kde zároveň chystáme pre našich
čitateľov zaujímavé novinky, o ktorých vás budeme včas informovať.
Aktuálne informácie o fungovaní
knižnice sa dozviete na webstránke mesta (sekcia Kultúra/Mestská

knižnica), v aplikácii Rajec či prostredníctvom mestského rozhlasu.
Zároveň upozorňujeme našich
čitateľov, že zapožičané knihy sa
im pravidelne predlžujú a nebudú
za obdobie zavretia knižnice hradiť
poplatky za upomienky.
Z. Ščasná, odd. kultúry a športu
MsÚ Rajec

Poďakovanie
Vážení rodičia a dospelí žiaci
našej ZUŠ v Rajci,
veľmi si vážime, že uhrádzate školné za 2. polrok školského
roka a ostávate verní našej škole
aj v týchto extrémne ťažkých
časoch. Mnohí z vás prišli o prácu
a príjmy. Neľahká situácia ťaží
aj pedagogickú sféru. Napriek
tomu sa snažíme, ako len môžeme. Vďaka novým podmienkam,
ktoré boli ministerstvom školstva
schválené, sa nám už úspešne
darí pre časť žiakov organizovať
vyučovanie priamo v škole. Pri
ostatných pokračujeme v dištančnej výučbe. Učitelia vašich detí
trávia hodiny pred monitormi
počítačov a pri telefónoch a počas pracovného dňa učia žiakov
(tých, ktorým to opatrenia umožňujú) priamo v škole.

V súčasnej dobe je, žiaľ, reálny
aj iný, horší, variant vývoja –
ak si hypoteticky predstavíme
situáciu, že by sa začali žiaci

zo školy odhlasovať. Učitelia
budú následne prepustení a
škola bude zatvorená. Opätovný
reštart by však bol veľmi problematický (ak nie nemožný) a ZUŠ
v Rajci by prestala jednoducho
existovať. Prišiel by september a
vaše deti by ostali bez možnosti
akéhokoľvek kultúrneho vzdelávania vo vašom meste.
Hlboko sa pred vašou priazňou skláňame a berieme to aj
ako vašu obrovskú podporu
kultúre. Za cenu školného pre
vaše dieťa by ste mohli ísť na
koncert, ktorý však nemôže
byť... Sme ako spojené nádoby.
Máte naše obrovské uznanie a
budeme sa snažiť vašu dôveru v
nás nesklamať.
Veľké ďakujeme od kolektívu
Základnej umeleckej školy v
Rajci.
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Vzdelanie pre všetky deti
Situácia s koronakrízou sa nejakým spôsobom dotkla už každého z nás a každý sa podľa
svojich možností snaží pomáhať vo svojom okolí. Aj preto nezisková organizácia Áno pre
život realizovala od júla 2020 do marca 2021 projekt s názvom Vzdelanie pre všetky deti,
ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.
Nedostupnosť štandardnej výučby
v čase pandémie totiž výrazne
pocítili najmä deti, ktorých rodičia
nemajú kapacitu venovať sa im,
a deti bez prístupu k online vzdelávaniu. Projekt bol preto zameraný na
priamu pomoc ohrozeným deťom v
kríze a ich rodinám, s ktorými organizácia v regióne dlhodobo pracuje.
Tieto rodiny sa kvôli pandémii ocitli
v ešte väčšej ekonomickej biede a
vzdelávanie detí sa počas koronakrízy uskutočňuje len vo veľmi slabej
forme. Deti prichádzajú o šancu žiť
plnohodnotný život. Vďaka projektu sa podarilo poskytnúť základnú
humanitárnu pomoc rodinám, ale
najmä podporu vo vzdelávaní detí.
Počas leta bola realizovaná letná
škola, zameraná na dobehnutie
zameškaného učiva. Počas celého
roka sa deťom venujú špeciálni pedagógovia, psychológ a dobrovoľníci
individuálnou formou, aby deti zo
znevýhodneného prostredia mali
rovnaké možnosti na vzdelávanie.

Rodinám sme taktiež poskytovali aj
právne a sociálne poradenstvo a ďalšiu pomoc. Deti, ktorým sa v organizácii venujeme, majú celkovo ťažkú
životnú situáciu a zabezpečením
vzdelania sme im chceli poskytnúť
väčšiu šancu, aby neskôr dokázali
byť v živote úspešné, spokojné,
samostatné. V tejto forme pomoci
budeme v organizácii pokračovať aj
naďalej.
Terézia Podolanová,
Áno pre život, n. o.
Snímky: archív organizácie

ŠTEDRÉ SPONZORSKÉ DARY PRE
MATERSKÚ ŠKOLU MUDROCHOVA
Materská škola na Mudrochovej ulici dostala v januári
krásne sponzorské dary od firmy ANAJ, s. r. o., a to 22 ks
krásnych sád tanierikov a šálok.
Deti v 1. triede sa veľmi potešili
a jedlo z nových tanierikov im oveľa
viac chutilo. Firma ANAJ, s. r. o., ďalej poskytla ako dar mikrovlnnú rúru,
chladničku a rýchlovarnú kanvicu,
ktoré určite veľmi dobre poslúžia
pani učiteľkám v triedach. Srdečná
vďaka patrí pani Zuzane Pekarovej,
ktorá tieto dary zo spomínanej firmy
zabezpečila, Mgr. Tomášovi Stránskému, ktorý sprostredkoval dovoz
tanierov a šálok, a p. Martinovi Matejkovi, ktorý sprostredkoval dovoz
elektroniky.
Mgr. Bc. Lenka Slyšková,
MŠ Mudrochova
Snímky: archív školy

www. raj e c . s k

13

MESAČNÍK MESTSKÉHO
ÚRADU V RAJCI

Rajčan

RODINNÉ CENTRUM PALETKA
Naše občianske združenie Paletka netreba zvlášť predstavovať. Fungujeme už päť rokov
a snažíme sa pripraviť príjemné prostredie a zaujímavé aktivity pre rodiny s deťmi v Rajci
a okolí. Pravidelne organizujeme prednášky, workshopy, krúžky, výlety, tvorivé dielne
a mnoho iného.
Naším cieľom je vytvárať prostredie, kde môžu rodiny plnohodnotne tráviť čas, mamičky si
vymeniť skúsenosti pri káve alebo
čaji a dieťatko sa môže socializovať, spoznať nových kamarátov
a hrať sa s podnetnými hračkami.
Všetky naše činnosti boli, žiaľ,
pozastavené kvôli pandemickej
situácii, no nezaháľali sme. Pripravili sme pre našich návštevníkov niekoľko noviniek, ktoré sme
mohli uskutočniť vďaka finančnej
podpore mesta Rajec v hodnote
300 €. Sumu sme rozdelili a investovali do viacerých činností,
ktoré vám teraz predstavíme.
Prvá investícia bola jasná
voľba, Piklerovej triangel. Je
to pomôcka, ktorá aktivuje a
podnecuje u detí motorický
rozvoj, koncentráciu, autonómiu
a podporuje dôveru vo svoje
vlastné schopnosti. Je to ideálna
pomôcka na rozvoj voľného pohybu a hry. Ďalej sa nám podarilo
vytvoriť mini čitateľský kútik,
s vlastnoručne ušitým pohodlným sedením. Poličky na knižky
sú umiestnené na dosah, aby
aj malé dieťa malo o knižkách
prehľad a samo si mohlo vybrať
knižku, ktorá ho práve zaujíma.
Knižky sme volili tak, aby zaujali
nielen malého čitateľa, ale aj nás
dospelých svojím príbehom, pointou a možno aj svojou inakosťou. Ďalším prvkom je vytvorenie
police s montessori pomôckami.
Sú to hračky, ktoré vyzerajú
možno jednoducho, avšak každá
dokáže u dieťatka rozvinúť nejakú zručnosť, schopnosť, jemnú
motoriku a celkový vývin dieťaťa
tak posunúť vpred.
Celkovo sme sa snažili priestor
upraviť a zjednotiť. Hračky sme
vizuálne zoradili do domčekov,
kuchyňa i čitateľský kútik majú
„strechu nad hlavou“. Sedenie pre
mamičky sme zútulnili novými
vankúšmi, ktoré sme ušili. Vyrobili
sme balóny, ktoré sú umiestnené na strope. Herňa pôsobí ako
celok. Krajina s kopcami a domami, v neutrálnych tónoch, ktorá je

zariadená striedmo, aby zbytočne
nerozptyľovala detskú pozornosť.
Veríme, že naša činnosť má
zmysel. Deti potrebujú priateľstvá
a mamičky tiež. Radi by sme aj
preto privítali nové členky, ktoré
by mali záujem podieľať sa na
činnosti nášho materského centra. Rovnako by sme však radi vyzvali našich občanov o venovanie
2% z daní, vďaka ktorým by sme
mohli realizovať našu činnosť,

detičkám zabezpečili nové hračky
a pripravili nové aktivity pre rodiny s deťmi.
Nápadov máme veľa, preto
ďakujeme všetkým podporovateľom našej činnosti a veríme, že
už čoskoro budeme môcť otvoriť
a ponúknuť vám tento krásny
priestor na vzájomné stretávanie
sa.

Tím RC Paletka
Snímky: archív združenia
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Informácie z Cenzuálu
Aj v tomto čísle mesačníka Rajčan vám prinášame aktuálne informácie z činnosti výboru a hospodárskej činnosti nášho pozemkového spoločenstva Cenzuál Rajec.

70 rokov
Ing. Ľubomír Čimbora
75 rokov
Anna Dorinská
81 rokov
Trude Čerňanská
92 rokov
Jozefa Baránková
Srdečne blahoželáme!

Opustili nás
Alžbeta Dolníková 1949 – 30.1.2021
Jozef Biely 1943 – 31.1.2021
Miroslav Rybár 1932 – 31.1.2021
Jozef Mikolka 1950 – 22.2.2021
Uverejnené so súhlasom
menovaných osôb alebo
rodinných príslušníkov.

Blahoželanie

Trude
ČERŇANSKÁ
Všetko najlepšie, veľa šťastia, lásky
a dlhý život v kruhu ľudí, ktorí Ťa ľúbia
a sú ti oporou Ti k tvojim 81. narodeninám zo srdca prajú: dcéra Vladimíra,
Vlado, Tomáš, Katka a pravnučka
Rebeka.
Máme Ťa radi!

V mesiaci január
sa konalo zasadnutie výboru
korešpondenčnou
formou vzhľadom
na epidemiologickú
situáciu na Slovensku. Podľa programu výbor prerokoval aktuálne ekonomické otázky
a hospodársku situáciu v spoločenstve. Výbor konštatoval, že napriek
nepriaznivej situácii sa vývoj uberá
v zmysle plánovaných zámerov.
Čo sa týka ekonomických výsledkov, tieto budú prerokované na februárovom zasadnutí (24. 2. 2021)
výboru, preto vám predkladáme
iba niekoľko základných údajov,
ktoré sa tu majú schváliť. Plánovaný výsledok hospodárenia na rok
2020 +140-tisíc eur sa nám podarilo
splniť. Vytvorený zisk umožní po
schválení účtovnej závierky na valnom zhromaždení vyplatiť naším
členom dividendy.
Náklady na opravy v minulom
roku boli vo výške 9-tis. eur, čo je
podstatne nižšie oproti predchádzajúcim rokom najmä z dôvodu
obstarania nových výrobných
prostriedkov, ktoré nie sú také
poruchové. Finančné prostriedky
do nových investícií predstavovali
10-tis. eur
Objem ťažby dreva vlani bol
10 608 m3 a zalesnenie predstavuje 37 000 ks sadeníc. Konkrétnejšie
výsledky hospodárenia podľa jednotlivých stredísk budú predmetom výročnej správy, ktorá bude
prerokovaná jednak na výbore, ako
aj schvaľovaná na valnom zhromaždení.

Na tomto zasadnutí výboru
budú prerokované aj ďalšie materiály, a to dôstojné si pripomenutie významných výročí Cenzuálu,
ďalej návrh plánu hospodárenia
pre rok 2021, ako aj plán opráv a
investícií v roku 2021.
Dôležitým bodom bude príprava valného zhromaždenia a
príprava volieb predsedu a volených orgánov na ďalšie 5-ročné
funkčné obdobie pozemkového
spoločenstva. Výbor pripravuje 2 varianty – konanie valného
zhromaždenia, a to ako klasického, ktoré by sa konalo v máji
v Kultúrnom dome Rajec, alebo
korešpondenčnou formu, ktorá
by sa konala tiež v mesiaci máj.
Definitívne výbor rozhodne, ktorý
variant to bude, na svojom marcovom zasadnutí, o čom budeme
našich členov včas informovať.
V minulom čísle Rajčana sme
vyzvali našich členov, aby navrhli
kandidátov do volených orgánov Cenzuálu na nové funkčné
obdobie, termín je do 31.3.2021.
Kandidátmi by mali byť členovia,
ktorí chcú pracovať pre Cenzuál a
majú na to odborné a osobnostné predpoklady. Nové volené orgány bude čakať náročná práca
ďalej pokračovať v rozvoji nášho
pozemkového spoločenstva,
odborne sa starať o majetok
členov a udržiavať produkčné,
ale aj mimoprodukčné funkcie
v našich lesoch na úžitok celej
spoločnosti.
Za výbor spoločenstva
Ing. Karol Dobeš
Snímka: archív CS
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inzercia

Farská
charita Rajec
ponúka pomoc
(potravinovú, materiálnu,
sociálnu...)
ľuďom v núdzi aj počas pandémie.
Ak potrebujete pomoc alebo viete
o niekom vo svojom okolí,
môžete nás kontaktovať
na tel. čísle
0910 955 122 alebo emailom
farskacharitarajec@gmail.com.

AKCIA -20% do 30.6.2021
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

inzercia

OSBD ŽILINA,
PONÚKA NA PRENÁJOM
2
3-IZBOVÝ BYT (78 M )
NA SMREKOVEJ ULICI 190/6,
DO NÁJMU PRE BYTOVÉ
ALEBO NEBYTOVÉ ÚČELY.
Bližšie informácie na:

osbdza@osbdza.sk

inzercia

CHCETE VEDIEŤ
ČO SA DEJE V NAŠOM MESTE?
Mobilná aplikácia RAJEC
zdarma do vášho telefónu!
Formou bleskových správ budete informovaní
o výpadkoch prúdu, plynu či vody, organizovaných
športových či spoločenských akciách...

Aplikáciu RAJEC si môžete stiahnuť:

Google Play alebo AppStore
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