Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci
konaného dňa 25. februára 2021
Prítomní: 11
Neprítomní: 2
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo
spôsobilé rokovať a uznášať sa. Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta, Ing. Milan Lipka.
Rokovanie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu:
1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
2. Návrh na vystúpenie z členstva v združení „REGIÓN BESKYDY“
3. Prenechanie nebytového priestoru č. P 02 v Kultúrnom dome do nájmu
Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 110/2020 zo dňa 03.12.2020
4. Prenechanie nebytového priestoru – kuchyne v Kultúrnom dome do nájmu
5. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu pre
projekt s názvom „Mesto Rajec – rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová –
1.etapa“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu
6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta
7. Návrh Zásad o poskytovaní jednorazovej hmotnej podpory pri narodení dieťaťa
8. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Rajec 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
10. Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Rajec č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Rajec č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021
12. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky
13. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021 – RO č.
7/2021
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu
a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2021 – RO č. 7/2021
14. Žiadosť o vydanie súhlasu k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Nám. Andreja
Škrábika 5, 015 01 Rajec ako súčasť Súkromnej ZUŠ, Nová cesta 361, Bobrov do siete
škôl a školských zariadení k 01.09.2021
15. Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
16. Správa hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2020
17. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od
03.decembra 2020 do 25.februára 2021
18. Správa náčelníka MsP o bezpečnostnej situácii za rok 2020
19. Interpelácie
20. Diskusia
21. Rôzne
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Vzhľadom k dočasnej PN hlavnej kontrolórky mesta, Ing. Bibiany Sekáčovej, primátor
navrhol vypustiť z programu rokovania bod č. 17. – Správa hlavnej kontrolórky mesta
o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 03. decembra 2020 do 25. februára 2021.
Nakoľko nikto z poslancov nemal návrh na doplnenie alebo zmenu programu, primátor dal
hlasovať o nasledovnom pozmeňujúcom návrhu programu rokovania:
1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
2. Návrh na vystúpenie z členstva v združení „REGIÓN BESKYDY“
3. Prenechanie nebytového priestoru č. P 02 v Kultúrnom dome do nájmu
Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 110/2020 zo dňa 03.12.2020
4. Prenechanie nebytového priestoru – kuchyne v Kultúrnom dome do nájmu
5. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu pre
projekt s názvom „Mesto Rajec – rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová –
1.etapa“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu
6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta
7. Návrh Zásad o poskytovaní jednorazovej hmotnej podpory pri narodení dieťaťa
8. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Rajec 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
10. Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Rajec č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Rajec č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021
12. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky
13. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021 – RO č.
7/2021
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu
a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2021 – RO č. 7/2021
14. Žiadosť o vydanie súhlasu k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Nám. Andreja
Škrábika 5, 015 01 Rajec ako súčasť Súkromnej ZUŠ, Nová cesta 361, Bobrov do siete
škôl a školských zariadení k 01.09.2021
15. Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
16. Správa hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2020
17. Správa náčelníka MsP o bezpečnostnej situácii za rok 2020
18. Interpelácie
19. Diskusia
20. Rôzne
Takto prednesený pozmenený program bol prijatý počtom hlasov:
za: 11
proti: 0
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Rybár, p. Kavec, JUDr.
Gelatka, p. Kardoš, PaedDr. Mihalec,
Mgr. Augustín, Ing. Žideková

zdržal sa: 0
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Schválené uznesenia:
1/2021 – vystúpenie z členstva „Región Beskydy“
2/2021 – prenechanie nebytového priestoru č. P 02 v Kultúrnom dome
3/2021 – prenechanie nebytového priestoru – kuchyne v Kultúrnom dome
4/2021 – žiadosť o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu
5/2021 – vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
6/2021 – Zásady o poskytovaní jednorazovej hmotnej podpory pri narodení dieťaťa
7/2021 – rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
8/2021 – Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2020
9/2021 – Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2020
10/2021 – Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020
11/2021 – ekonomicky oprávnené náklady DV
12/2021 – zmena rozpočtu mesta Rajec na rok 2021 – RO č. 7/2021
13/2021 – prehľad plnenia uznesení
14/2021 – správa hl. kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020
15/2021 – správa náčelníka MsP o bezpečnostnej situácii za rok 2020
Rokovanie:
1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
Primátor mesta určil za overovateľov zápisnice Mgr. Petra Hanusa a JUDr. Bohuslava
Gelatku. Za zapisovateľku určil Alenu Uríkovú.
Počas rokovania o 16.03 h prišiel p.
Matejka – počet poslancov 12.
2. Návrh na vystúpenie z členstva v združení „REGIÓN BESKYDY“
Návrh na vystúpenie z členstva v združení „REGIÓN BESKYDY“ predniesol
poslancom primátor mesta, Ing. Milan Lipka.
Mestské zastupiteľstvo na základe Uznesenia č. 85/2002 schválilo členstvo v združení
Región Beskydy, ktorý je zakladajúci člen Euroregiónu Beskydy. Vzhľadom na okolnosť, že
v spolupráci so združením Región Beskydy neboli v dlhodobom období realizované aktivity
podporujúce miestny rozvoj (napr. žiadosti o dotáciu, fin. príspevok), si myslíme, že pre Mesto
Rajec bude hospodárnejšie ukončiť členstvo v združení.
Návrh na ukončenie členstva v Regióne Beskydy prerokovala finančná komisia, ktorá ho
odporučila schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje:
a) ukončenie členstva Mesta Rajec v združení Región Beskydy na základe dobrovoľného
vystúpenia z členstva.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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

3

Počas rokovania o 16.07 h prišla Bc.
Repková – počet poslancov 13.
3. Prenechanie nebytového priestoru č. P 02 v Kultúrnom dome do nájmu
Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 110/2020 zo dňa 03.12.2020
Návrh prenechania nebytového priestoru č. P 02 v Kultúrnom dome predniesla
poslancom Ing. Ivana Bahledová.
Uznesením MZ č. 110/2020 prijatého dňa 03. decembra 2020 bola schválená
prebytočnosť majetku, prenechanie nebytového priestoru do nájmu ako prípad hodný
osobitného zreteľa. Ďalej bolo schválené, aby žiadateľ predložil čestné vyhlásenie, že v čase
podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči Mestu Rajec po lehote splatnosti a zverejniť zámer
prenechania nebytového priestoru do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Čestné
vyhlásenie bolo doručené dňa 10.02.2021 a bol spracovaný zámer prenechania nebytového
priestoru.
Finančná komisia, ako aj komisia výstavby a ŽP uvedený zámer prerokovala a odporúča
ho MZ schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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

4. Prenechanie nebytového priestoru – kuchyne v Kultúrnom dome do nájmu
Návrh prenechania nebytového priestoru – kuchyne v Kultúrnom dome do nájmu
predniesla poslancom Ing. Ivana Bahledová, vedúca odd. investičnej výstavby a ŽP.
Dňa 15.01.2021 bola na MsÚ v Rajci doručená žiadosť p. Jozefíny Kollárovej vo veci
nájmu nebytového priestoru kuchyňa a jedáleň s príslušenstvom vrátane technologického
zariadenia v Kultúrnom dome v Rajci. Žiadosť odôvodnila ako opätovné predĺženie zmluvy na
nájom nebytového priestoru na dobu určitú, do 31.12.2021, nakoľko platná Zmluva o nájme
nebytových priestorov a hnuteľných vecí končí dňa 31.07.2021.
Zámer prenechania nebytového priestoru bol prerokovaný vo finančnej komisii, ako aj
v komisii výstavby a ŽP, ktoré ho odporučili schváliť.
JUDr. Gelatka sa spýtal, či aj v návrhu uznesenia sa hovorí o predĺžení nájmu na dobu určitú –
do 31.12.2021. Primátor s Ing. Bahledovou odpovedali, že tento dátum predĺženia je súčasťou
predkladaného uznesenia.
JUDr. Gelatka navrhol, aby sa po ukončení nájmu urobila verejno-obchodná súťaž, nakoľko
bolo viacero záujemcov o prenájom kuchyne. S návrhom JUDr. Gelatku súhlasil aj primátor
mesta.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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.
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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
- 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.
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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.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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

7. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu pre
projekt s názvom „Mesto Rajec – rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová –
1.etapa“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu
Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku predniesol poslancom primátor
mesta, Ing. Milan Lipka.
Mesto Rajec sa rozhodlo zapojiť do Výzvy č. 2020/001 vyhlásenej Fondom na podporu
športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“,
v ktorej chce podať žiadosť o poskytnutie príspevku pre projekt s názvom „Mesto Rajec –
rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová- 1.etapa“. V zmysle podmienok Výzvy je mesto
povinné predložiť doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania.
Dôvodom podania žiadosti o poskytnutie príspevku je potreba rekonštruovať a obnoviť
existujúcu športovú infraštruktúru v areáli Základnej školy na Lipovej ulici v Rajci, nakoľko
existujúci stav nespĺňa funkčné ani bezpečnostné požiadavky kladené na jej efektívnu
prevádzku a užívanie. Obsahom projektu je rekonštrukcia športového areálu Základnej školy,
Lipová 2, Rajec.
Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku bol prerokovaný vo finančnej
komisii, ktorá ho odporučila schváliť a taktiež v komisii výstavby a ŽP, v ktorej z prítomných
členov boli za jeho prijatie dvaja, jeden člen bol proti a jeden člen sa zdržal hlasovania.
Primátor informoval, že mesto sa rozhodlo po komunikácii s Komisiou pre školstvo, kultúru
a šport využiť priestor, ktorý je v areáli ZŠ na ul. Lipovej. Multifunkčné ihrisko, ktoré sa tam
nachádza je v dezolátnom stave. Boli aj iné návrhy zrevitalizovať športový areál na ul. Hollého,
kde sú kurty, futbalové ihrisko atď. – toto by však bolo finančne veľmi národné.
JUDr. Gelatka sa spýtal, či nové multifunkčné ihrisko bude väčšie a kto ho bude využívať. Ing.
Bahledová odpovedala, že veľkosťou toto ihrisko väčšie bude a využívať ho budú aj žiaci zo
ZŠ na ul. Lipovej ako aj žiaci Gymnázia.
Primátor dodal, že ostatná plocha bude trávnatá – toto bola aj požiadavka školy.
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P. Kavec, predseda KŠKŠ uviedol, že komisia prerokovala uvedený návrh a členovia mali
k nemu rôzne otázky, napr. zabezpečenie areálu, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu). Zo strany
mesta bolo garantované, že režim využitia a zabezpečenia ihriska bude nastavený tak, aby k
znehodnoteniu nedošlo.
Mgr. Augustín, uviedol, že komisia výstavby a ŽP neodporučila zapojenie sa do tohto projektu
nie preto, že by členovia nechceli, ale materiály, resp. projektová dokumentácia bola členom
doručená až v deň zasadnutia komisie. Taktiež sa im zdal rozpočet dosť vysoký (suma 144.tis.
€). Poukázal na to, že iné obce si postavili ihriská lacnejšie.
Na to primátor uviedol, že toto ihrisko je úplne iné a nemôžu sa rozdielne ihriská porovnávať.
Mgr. Hanus informoval, že ihrisko má 15 rokov a za tieto roky škola a mesto doň vložili nemalé
finančné prostriedky – niekoľko tisíc €. Chceli predísť zraneniam, menili sa dosky, siete,
koberec je už neopraviteľný. Dúfajú, že teraz ten režim bude iný, aby nedochádzalo
k znehodnoteniu majetku. Areál je síce ZŠ na ul. Lipovej, ale on bude slúžiť nielen na telesnú
výchovu školákom, ale aj pre športové organizácie. Určite sa oplatí doň investovať.
Primátor dodal, že pri tomto ihrisku sa rieši aj odvodnenie (odtekanie dažďovej vody). Aj toto
môže byť finančný rozdiel oproti iným obciam.
Ing. Žideková súhlasila s tým, že ihriská mesto potrebuje, ale spýtala sa, či si toto mesto môže
dovoliť, nakoľko má veľa rozpracovaných projektov.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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

8. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec a návrh
na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta
Rajec a náležitosti prihlášky
Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hl. kontrolóra predniesla poslancom Alena
Uríková, ved. odd. organizačno-administratívneho.
V zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení mestské
zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra na 6 rokov. Uznesením č. 80/2014 Z.z. zo dňa
25.09.2014 bola do funkcie hlavnej kontrolórky mesta zvolená Ing. Bibiana Sekáčová. Funkčné
obdobie hlavnej kontrolórky začalo dňa 1.10.2014 a malo končiť dňom 30.9.2020. Novelou
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s účinnosťou od 9. apríla 2020 bolo funkčné
obdobie hlavného kontrolóra predĺžené až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie.
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Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Bibiana Sekáčová písomne oznámila dňa 18.2.2021 vzdanie sa
funkcie hlavného kontrolóra dňom 30. apríla 2021. Je potrebné vyhlásiť voľbu nového
hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Na požiadanie poslanca Mgr. Hanusa primátor vyhlásil 15-minútovú prestávku (od 16.50 do
17.00 h), aby sa poslanci dohodli na úväzku a spôsobe voľby HK.
Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 12 poslancov – odišiel JUDr. Gelatka.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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
- 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
9

c) 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!
d) 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.
5. schvaľuje
1) spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec
tajným hlasovaním
2) 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).
6. splnomocňuje
primátora mesta Rajec
vymenovať komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta.
7. 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.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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

7. Návrh Zásad o poskytovaní jednorazovej hmotnej podpory pri narodení dieťaťa
Návrh Zásad o poskytovaní jednorazovej hmotnej podpory pri narodení dieťaťa
predniesla poslancom Alena Uríková, ved. odd. organizačno-administratívneho.
Podľa aktuálne platnej legislatívy, môžu byť z rozpočtu mesta poskytované vecné dary
len v prípadoch, ak ich zámer je v súlade s § 34 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, a to na účel reprezentácie a propagácie. S prihliadnutím na ustanovenie čl. 3 zákona č.
36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení mesto môže zo svojho rozpočtu poskytnúť hmotnú
podporu rodičom pri narodení dieťaťa. Poskytovanie takejto podpory, však musí byť upravené
v predpise, o schválení ktorého musí rozhodnúť mestské zastupiteľstvo. Z uvedeného dôvodu
predkladáme návrh Zásad poskytovania jednorazovej hmotnej pomoci pri narodení dieťaťa.
Návrh Zásad prerokovala finančná komisia, ako aj komisia sociálno-zdravotná, ktoré ich
odporučili schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
Zásady poskytovania jednorazovej hmotnej podpory pri narodení dieťaťa s účinnosťou od
1.3.2021.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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

8. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením predniesla poslancom Ivana
Zbýňovcová, ved. ekonomického oddelenia. Finančná komisia tieto rozpočtové opatrenia
prerokovala a odporúča ich MZ zobrať na vedomie.
Počas rokovania o 17.22 odišiel Mgr.
Augustín – počet poslancov 11
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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

9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Rajec 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
Návrh Dodatku č. 1 predniesla poslancom Ivana Zbýňovcová, ved. ekonomického
oddelenia.
Dňa 9.12.2020 bolo schválené VZN č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených
na území mesta Rajec na rok 2021. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 7/2020 rieši úpravu dotácie
na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území
mesta Rajec v nadväznosti na zverejnené východiskové štatistické údaje a rozpočtované
podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu na FO pre rok 2021. Finančná komisia návrh
dodatku prerokovala a odporúča ho MZ schváliť.
Počas rokovania o 17.27 h prišiel Mgr.
Augustín – počet poslancov 12.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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

10. Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Rajec č. 2/2020 o určení výšky príspevku
a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2020 predniesla poslancom Ivana Zbýňovcová, ved.
ekonomického odd.
Dňa 13.8.2020 bolo schválené VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Rajec. Návrh dodatku rieši úpravu výšky príspevku na čiastočnú úhradu za
pobyt dieťaťa v materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí počas prerušenia prevádzky materských škôl a školského klubu detí, ktorá
bola zapríčinená inými závažnými dôvodmi.
Finančná komisia uvedený návrh dodatku prerokovala a odporúča ho MZ schváliť.
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Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie:
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.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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

11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Rajec č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2020 predniesla poslancom Ivana Zbýňovcová, ved.
ekonomického odd. Uvedený návrh bol vypracovaný s cieľom zreteľnejšej formulácie
schválenia zníženia poplatku pre občanov starších ako 62 rokov a jeho aplikácii v praxi. Taktiež
rieši nové prečíslovanie § 4. Všetky ostatné ustanovenia VZN ostávajú v pôvodnom
schválenom znení, nemenia sa ani schválené sumy poplatkov ani % zníženia poplatkov.
Finančná komisia uvedený dodatok prerokovala a odporúča ho MZ schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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

12. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky
Ved. ekonomického odd., Ivana Zbýňovcová oboznámila poslancov s ekonomicky
oprávnenými nákladmi DV.
Rozpočtová organizácia Domov vďaky predkladá ekonomicky oprávnené náklady na
jedného prijímateľa sociálnej služby pre rok 2021. Návrh výšky úhrady za sociálne služby
v roku 2021 je stanovený v zmysle § 72. odst. 2, zákona 448/2008 Z.z.. V predloženom návrhu
boli zohľadnené náklady, o ktoré v zmysle hore uvedeného zákona boli ponížené. Celkové
náklady v roku 2020 boli vo výške 357 156,23 €. Podrobný rozpis ekonomicky oprávnených
nákladov je v prílohe dôvodovej správy.
Finančná komisia výšku ekonomicky oprávnených nákladov prerokovala a odporučila ich MZ
zobrať na vedomie.
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Počas rokovania o 17.32 prišiel JUDr.
Gelatka – počet poslancov 13.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.

berie na vedomie

výšku ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2021 v Domove vďaky vo výške
1 026,31 €/obyvateľa/mesiac.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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

13. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021 – RO č.
7/2021
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu
a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2021 – RO č. 7/2021
Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu predniesla poslancom Ivana
Zbýňovcová. Finančná komisia tento návrh prerokovala a odporúča ho MZ schváliť.
V prílohe interného materiálu predložila odborné stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu
hlavná kontrolórka mesta, Ing. Bibiana Sekáčová.
Ing. Žideková sa spýtala na budovanie klientskeho centra. Primátor odpovedal, že mestu
boli schválené finančné prostriedky aj na rekonštrukciu knižnice, takže celý tento priestor bude
zrekonštruovaný. Čo sa týka ÚPSVaR – s novou riaditeľkou vedenie mesta obhliadlo priestory,
bolo prisľúbené, že sa späť do Rajca vráti aj posudkové pracovisko ÚPSVaR. Taktiež
informoval o pracovisku dokladov. Dodal, že sa nebráni bezbariérovému prístupu od námestia,
ale musí to prejsť vyjadreniami dotknutých orgánov.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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

Počas rokovania o 17.45 h odišiel Ing.
Pekara – počet poslancov 12.
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14. Žiadosť o vydanie súhlasu k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Nám. Andreja
Škrábika 5, 015 01 Rajec ako súčasť Súkromnej ZUŠ, Nová cesta 361, Bobrov do
siete škôl a školských zariadení k 01.09.2021.
Žiadosť o vydanie súhlasu predniesla poslancom Ivana Zbýňovcová, ved.
ekonomického odd.
Dňa 09.03.2020 bola na MsÚ v Rajci doručená žiadosť Heuréky Slovakia o.z., Námestie
Slobody 13, 960 01 Zvolen, zriaďovateľa Súkromnej ZUŠ, Nová cesta 361, Bobrov o vydanie
súhlasu k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Nám. Andreja Škrábika 5, 015 01 Rajec ako
súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Nová cesta 361, Bobrov do siete škôl a školských
zariadení k 01.09.2021. Mestské zastupiteľstvo sa vyjadruje k žiadosti o zaradenie školy,
školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení, ktorej zriaďovateľom nie je mesto
a nachádza sa na území mesta. ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec každoročne
prijíma deti z celej Rajeckej doliny od Poluvsia až po Čičmany a Domanižu, investovali sa
finančné prostriedky do skvalitnenia ZUŠ. Každoročne sa do nej prijímajú všetky deti, ktoré sa
zúčastňujú talentových skúšok. ZUŠ má zavedené 4 odbory, je na veľmi dobrej a vysokej
úrovni, čo dokazuje aj reprezentácia žiakov školy a ich výsledky na území Slovenskej
republiky, ale i v zahraničí.
Finančná komisia uvedenú žiadosť prerokovala a odporučila schváliť vydanie súhlasu.
Primátor uviedol, že o tejto žiadosti už v minulosti mestské zastupiteľstvo rokovalo. Po
prečítaní stanoviska finančnej komisie sa spýtal poslancov, či si pamätajú na svoj poslanecký
sľub. Ak niekto bude hlasovať za prijatie takéhoto uznesenia (súhlas so zaradením súkromnej
ZUŠ), je presvedčený, že takýto poslanec má zámer škodiť mestu. Ak sa na území mesta zriadia
ďalšie pracoviská súkromnej ZUŠ s rovnakými odbormi, ako má mestská ZUŠ, tak môže
mnoho detí odísť do tejto súkromnej školy a tým pádom mestská ZUŠ príde o finančné
prostriedky. Následne prečítal poslancom stanovisko riaditeľa ZUŠ, PaedDr. Remeniusa, ktorý
odmieta súkromnú ZUŠ na území mesta. Primátor ďalej upozornil poslancov, že ak predmetné
uznesenie bude prijaté, on toto uznesenie nepodpíše.
P. Kavec uviedol, že on s touto žiadosťou čiastočne súhlasí, ale aj nesúhlasí. Osobne si myslí,
že určité konkurenčné prostredie môže zvýšiť úroveň a kvalitu súčasnej školy. Akceptuje názor
PaedDr. Remeniusa, aj keď v minulosti tu bola nie vždy spokojnosť s jeho prácou, resp.
s chodom tejto ZUŠ, takže osobne si myslí, že vytvorenie konkurenčného prostredia by mohlo
jemu len pomôcť a ukázať, že mestská ZUŠ-ka je kvalitná a dobrá a mesto môže byť na ňu hrdí.
Mgr. Hanus uviedol, že sa opakuje situácia, ktorá tu bola 4 mesiace dozadu ohľadom zriadenia
súkromnej MŠ. Jeho názor je taký istý, ako bol aj vtedy – dôjde k odídeniu niektorých detí
z mestských MŠ, čo bude mať za následok prepúšťanie zamestnancov mestských MŠ a mestu
zostanú prázdne priestory. Nevidí zmysel v tom, aby sa zriadila nová ZUŠ.
Na rokovanie MZ sa dostavili zástupcovia súkromnej ZUŠ, ktorá požiadala o vydanie súhlasu,
po udelení slova primátorom mesta informovali o zámeroch ich súkromnej ZUŠ.
JUDr. Gelatka uviedol, že jeho cieľom nie je sabotovať mestskú ZUŠ, pri návrhu vychádzal z
toho, že konkurencia je zdravá.
P. Matejka v závere uviedol, že nechce, aby to zle vyznelo, ale všetci si musia uvedomiť celú
situáciu, ako tá škola vznikala, s akými problémami sa borila. Od poslancov by bolo
nezodpovedné, aby si na územie mesta pustili súkromnú školu.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. prerokovalo
žiadosť o súhlasné stanovisko k zriadeniu a zaradeniu Elokovaného pracoviska, Nám. Andreja
Škrábika 5, 015 01 Rajec ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej školy, Nová cesta 361,
Bobrov do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2021
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II. schvaľuje
zaradenie Elokovaného pracoviska, Nám. Andreja Škrábika 5, 015 01 Rajec ako súčasť
Súkromnej základnej umeleckej školy, Nová cesta 361, Bobrov do siete škôl a školských
zariadení k 01.09.2021 .
Tento návrh nebol prijatý počtom hlasov:
za: 5
proti: 5
zdržal sa: 2
PaedDr. Mihalec, Mgr. Augustín, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Kavec, p. Kardoš
Ing. Žideková, Bc. Repková, p. Pekara, p. Rybár, p.
JUDr. Gelatka
Matejka
15. Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
Prednosta MsÚ, Ing. Jasenovec, PhD. predniesol poslancom Prehľad plnenia uznesení
schválených MZ Rajec, ktorý bol v písomnej podobe predložený hlavnou kontrolórkou mesta,
Ing. Bibianou Sekáčovou.
Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie:
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.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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

16. Správa hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2020
Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec za rok 2020 predniesol
poslancom prednosta MsÚ, jej písomné vyhotovenie hlavnou kontrolórkou mesta poslanci
obdržali v internom materiáli.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky mesta Rajec o kontrolnej činnosti za rok 2020.
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.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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

17. Správa náčelníka MsP o bezpečnostnej situácii za rok 2020
Na zasadnutí MZ predniesol náčelník MsP v Rajci, Mgr. Adrian Begáň Správu
o bezpečnostnej situácii v meste Rajec za rok 2020.
Mgr. Šupka sa spýtal, či sa darí MsP obmedziť zoskupovanie mládeže na niektorých
miestach, nakoľko dochádza dosť často k výtržnostiam.
Mgr. Begáň odpovedal, že MsP reaguje na podnety, že sa mládež zhromažďuje (rušenie
nočného kľudu, alkohol a pod.), riešila sa tržnica, námestie, ihrisko a pod. Je to tak, že
z jedného miesta ich MsP vyženie a na druhé odídu. Ale MsP robí všetko pre to, aby
mládež výtržnosti nerobila.
Ing. Žideková požiadala, či by táto správa nemohla byť zverejnená na webovom sídle
mesta, aby aj verejnosť mala dostatok informácií.
Mgr. Begáň odpovedal, že základné grafy sa môžu zverejniť v mesačníku Rajčan. Osobne
má predstavu každý štvrťrok vyhodnotiť činnosť MsP. Môže sa riešiť aj stránku MsP, aby
tam boli čerstvé informácie. Len nedá sa všetko naraz podchytiť a zmapovať situáciu,
čomu sa treba venovať. Každý mesiac sa MsP snaží občanov informovať, čo vníma ako
prevenciu, aby vedeli, že MsP tu je a dohliada na dodržiavanie zákona.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Správu náčelníka MsP o bezpečnostnej situácii v meste Rajec za rok 2020.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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

18. Interpelácie
Poslanci boli požiadaní, aby svoje interpelácie zaslali mailom primátorovi mesta, resp.
si ich pripravili na samostatnom papieri, ktorý pred začiatkom rokovania odovzdajú
zapisovateľke, Alene Uríkovej. Interpelácie predložili p. Rybár a Bc. Repková, Ing.
Žideková uviedla, že interpelácie zašle mailom.
19. Diskusia
Primátor požiadal poslancov, aby po zasadnutí MZ prerokovali termín výberového
konania na obsadenie funkcie na riaditeľa TS.
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20. Rôzne
V tomto bode nemal nikto z prítomných diskusný príspevok.
Týmto bodom bolo ukončené rokovanie mestského zastupiteľstva. Primátor poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie o 18.45 h ukončil.
Ing. Milan L i p k a
primátor mesta

Ing. Ján J a s e n o v e c , PhD.
prednosta MsÚ
Overovatelia: Mgr. Peter Hanus
JUDr. Bohuslav Gelatka
Zapisovateľka: Alena Uríková
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Interpelácie, MZ dňa 25.2.2021,
p. Ing. Zuzana Žideková:
V Súlade s čl. 12, bod 6 Rokovacieho poriadku MZ v Rajci Vás, pán primátor, žiadam
o odpovede na moje nasledovné písomné interpelácie:
1. Ako v roku 2021 funguje skládka odpadu v Šuji a kam mesto Rajec ukladá komunálny
odpad?
Odpoveď: Komunálny odpad vyvážame z mesta Rajec na skládku odpadov v Šuji, ktorá pracuje
zatiaľ v režime ako v roku 2020.
2. Prečo je zatvorený zberný dvor? Dokedy to bude trvať? ... obyvatelia mesta
prehadzujú odpad cez plot.
Odpoveď: Zberný dvor je v prevádzke s obmedzeniami v zmysle platných opatrení prijatých
vládou SR, a bude zatvorený kým budú tieto opatrenia pretrvávať. Niekoľko nevychovaných
ľudí prehadzuje odpad cez plot mimo otváracích hodín aj za normálnej situácie. Keď by sa
náhodou dostal do areálu Covid-19, viac ako 20 obcí nebude mať vyvážané kontajnery
s triedeným odpadom.
3. Ako pokračuje príprava systému separácie odpadu v Rajci od roku 2022?
Odpoveď: Príprava prebieha podľa schváleného harmonogramu, ktorý schvaľovali poslanci
MZ pri schvaľovaní STRATÉGIE NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
V MESTE RAJEC NA ROKY 2020 – 2030.
4. Je nejaká nová informácia o plánovanom rozširovaní optickej siete v Rajci?
Odpoveď: Rozhodnutím o umiestnení stavby zo dňa 18.9.2020 bola pre žiadateľa Slovak
Telekom povolená elektronická komunikačná sieť v meste a to na uliciach : Partizánska,
Hviezdoslavova, Švermova, Pri Rajčanke, Mudrochova, Fullova, Haškova, Nerudova,
Slottova,
Rozhodnutím o umiestnení stavby zo dňa 14.10.2020 bola pre žiadateľa Slovak Telekom
povolená elektronická komunikačná sieť v meste a to na uliciach : Hollého, Jabloňová, Ružová,
Smreková, Orgovánová, Javorová, Lipová.
Obe rozhodnutia boli vydávané verejnou vyhláškou, boli zverejnené aj s projektovou
dokumentáciou na web stránke mesta a slovensko.sk.
V najbližších dňoch stavebník podá na MsÚ žiadosť o vydanie rozkopového povolenia
(zvláštne užívanie komunikácii), lebo má zámer práce na polygóne Sever zahájiť ešte v marci
2021.
5. Prosím o informáciu ako a či boli odmenené pracovníčky Domova vďaky, ktoré počas
karantény v DV boli izolované od svojich rodín? ... na to aby sa na ne pamätalo som
pripomenula na zasadnutí Finančnej komisie dňa 23.11.2020.
Odpoveď: Odmena za zvládnutie cowid opatrení v zariadení sociálnych služieb bola vyplatená
každému pracovníkovi. Okrem toho dostali zamestnankyne koncoročnú odmenu a infekčný
príplatok.
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6. Aký bol dôvod na kúpu Vianočného stromčeka 3D s ozdobami a osvetlením – vestibul,
keď vo vestibule už bol stromček pripravený odd. kultúry? (F1/1429/20, 23.12.2020,
550 eur)
Odpoveď: Cieľom nového vedenia Oddelenia Kultúry a športu, je okrem iných aktivít, aj
zveľaďovanie spoločných priestorov mesta, ktoré využíva dennodenne každý občan Rajca.
Odmieta ľahostajnosť, podpriemernosť a spôsob myslenia „že Rajčanom to stačí“. Pracujeme
na zlepšení vizuálnej identity mesta a tento detail, v podobe nového vianočného stromčeka, je
len jeden z prvých krokov, ktoré plánuje v tejto oblasti zrealizovať. To bol hlavný dôvod
výmeny centrálneho vianočného stromčeka vo vstupnej hale Mestského úradu po 12 rokoch.
V záujme každého poslanca, by mala byť hlavne orientácia na občana, aby sa cítil v tomto
meste príjemne a komfortne. Dúfam, že k tomu prispeje aj tento nový, krásny vianočný
stromček, ktorý bude slúžiť nám všetkým, opäť minimálne ďalších 12 rokov.
p. Vladimír Rybár
7. Kedy sa označia parkovacie miesta na sídlisku sever/tam kde sú ešte voľné miesta
a nie sú označene ako parkovacie státie/?
Odpoveď: Zmeny v statickej doprave sa budú robiť až po vypracovaní návrhu riešenia
dopravy v meste. Predpoklad jeseň 2021 – jar 2022.
p. Vladimír Rybár
8. Parkovanie cudzích automobilov vo dvore za potravinami Pekný, treba s tým niečo
robiť dvor je sama jama a len skupinka ľudí si to sama upravuje/už ich to nebaví/
Odpoveď: MsP pri svojej činnosti postupuje podľa zákona Slovenskej národnej rady č.
564/1991Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. V ustanovení § 3 ods. 1 písm. f )
citovaného zákona ( základné úlohy) je uvedené, že MsP „objasňuje priestupky, ak tak
ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným
predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením
príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia
alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky
alebo dopravného zariadenia“.
Z uvedeného vyplýva, že MsP nemá oprávnenie riešiť parkovanie motorových vozidiel, pokiaľ
zákaz parkovania nevyplýva zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, z dopravnej značky
alebo dopravného zariadenia“.
OIVaŽP: Vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu mesto neplánuje na rok 2021 investíciu
v uvedenom vnútrobloku. Požiadavka bude zaradená do investičného plánu na ďalšie
obdobie. OÚaS preverí možnosť lokálnej vysprávky výtlkov.
p. Vladimír Rybár
9. Parkovanie Sládkovičova ulica, autá parkujú na cyklistickom chodníku a niektorí aj
na chodníku pre peších...
Odpoveď: MsP v období od septembra 2020 do februára 2021 riešila 246 priestupkov proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Za uvedené protiprávne konania boli uložené
pokuty v blokovom konaní v celkovej výške 2 655,-eur. Z uvedeného počtu boli v 9 prípadoch
na ulici Sládkovičovej riešené v blokovom konaní priestupky „zákaz zastavenia alebo státia na
cestičke pre cyklistov“. MsP aj počas roka 2021 bude riešiť priestupky proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky na celom území mesta Rajec.
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p. Vladimír Rybár
10. Alkohol v Rajci, jeho predaj a následný bordel...
Odpoveď: MsP sa plnením základných úloh pri ochrane verejného poriadku zameriava aj na
dodržiavanie zákona č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a VZN mesta Rajec č. 5/2012 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených
verejne prístupných miestach. Počas uplynulého obdobia príslušníci MsP vykonali kontrolu 54
osôb. Z uvedeného počtu bolo 22 mladistvých, u ktorých bola vykonaná orientačná dychová
skúška. Vykonanými kontrolami bolo zistené porušenie VZN mesta Rajec č. 5/2012 o zákaze
užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach 7 osobami, a 5
mladistvými osobami porušenie ustanovenia § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 214/2009 Z. z. o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov. Protiprávne konanie uvedených 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. V predmetnej činnosti bude MsP pokračovať aj počas celého roka 2021.
p. Vladimír Rybár
11. Spojnica ulíc Pri Rajčanke a Šafárikova popri rieke je v hroznom stave
Odpoveď: Občan má na mysli pravdepodobne pozemok vo vlastníctve SVP a.s.. Mesto
napriek tomu, že nie je vlastníkom v rámci svojich možností upravuje aj komunikácie okolo
Rajčianky.
p. Vladimír Rybár
12. Prechody pre chodcov a ich osvetlenie
Odpoveď: Mesto má vypracovanú projektovú dokumentáciu úpravy a nasvietenia priechodov
na ceste I/64. Realizácia bude postupná v najbližších rokoch podľa finančných možností.
p. Vladimír Rybár
13. Ako je to s výstavbou za ulicou Bystrická a či sa bude robiť aj cesta pre prípadnú
výstavbu?
Odpoveď: Uvedená lokalita je výhľadovo určená na IBV, ale mesto v blízkej dobe neplánuje
budovanie infraštruktúry v tejto oblasti.
p. Marta Repková
14. Žiadosť občana o odstránenie drevenej stavby na sídlisku Juh (potraviny). Plocha by
mohla slúžiť na parkovanie.
Odpoveď: Uvedená stavba s pozemkom je vo vlastníctve COOP Jednota Žilina. Mesto nemá
právo žiadať od vlastníka jej odstránenie z dôvodu, ktorý občan uviedol.
p. Ing. Zuzana Žideková (otázka na plnenie uznesenia počas rokovania MZ)
15. Plnenie uznesenia č.53/2020
Ku dňu kontroly plnenia uznesenia boli prostriedky peňažných fondov vo výške 78 810,00 €
vyčerpané, použité boli na splácanie istiny – úver polyfunkčný objekt Zakamenica a bytový
dom Hollého II.
Otázka: Je to suma za ten čas, keď tam neboli nájomníci?
Odpoveď: V sume finančných prostriedkov peňažných fondov vo výške 78 810,00 € nebola
zahrnutá suma za splácanie istiny bytového domu Hollého 2.
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