Z áp i s n i c a
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 25. marca 2021
Prítomní: 7
Neprítomní: 6
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. Kúpa časti pozemkov KNC p.č. 1393/2 a p.č. 1393/3 na ul. Nádražnej z dôvodu
doplnenia oplotenia pozemku žiadateľa
Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 108/2020 zo dňa 03.12.2020
3. Prenechanie nebytového priestoru - kuchyne v Kultúrnom dome do nájmu
Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 3/2021 zo dňa 25.02.2021
4. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
5. Účtovná závierka a výsledok hospodárenia Domova vďaky k 31.12.2020
a) účtovná závierka a výročná správa k 31.12.2020
b) predloženie správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán a zriaďovateľa
rozpočtovej organizácie Domov vďaky za rok 2020
6. Výsledok hospodárenia rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 2020
7. Záverečné správy a návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za
rok 2020
a) Inventarizácia k 31.12.2020 - správa UIK
b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za r. 2020
c) Poznámky 31.12.2020
d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2020
e) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta
Rajec
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 2020
8. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením
č. 12/2021
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu na rok 2021 - RO č. 12/2021
9. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec
10. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným - Technické služby mesta Rajec, s. r. o.
11. Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
12. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od
03. decembra 2020 do 25. marca 2021
13. Interpelácie
14. Diskusia
15. Rôzne
a) Návrh na umiestnenie pamätnej tabule obetiam holokaustu na mieste bývalej
synagógy
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Vzhľadom k tomu, že na rokovanie MZ sa dostavilo 7 poslancov a o bodoch 2 a 3, ktoré
sa týkajú majetkových vecí, je potrebných 8 poslancov, primátor navrhol, aby sa tieto body
programu presunuli pred bod interpelácie. Primátor taktiež navrhol doplniť bod 15
o písmeno b) Kúpa pozemkov na rozšírenie areálu TSMR, s.r.o.
Poslanci súhlasili, a tak primátor dal hlasovať o tomto pozmenenom návrhu programu:
1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
2. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
3. Účtovná závierka a výsledok hospodárenia Domova vďaky k 31.12.2020
c) účtovná závierka a výročná správa k 31.12.2020
d) predloženie správy nezávislého audítora pre štatutárny orgán a zriaďovateľa
rozpočtovej organizácie Domov vďaky za rok 2020
4. Výsledok hospodárenia rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 2020
5. Záverečné správy a návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za
rok 2020
a) Inventarizácia k 31.12.2020 - správa UIK
b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za r. 2020
c) Poznámky 31.12.2020
d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2020
e) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta
Rajec
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 2020
6. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením
č. 12/2021
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu na rok 2021 - RO č. 12/2021
7. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec
8. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným - Technické služby mesta Rajec, s. r. o.
9. Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
10. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od
03. decembra 2020 do 25. marca 2021
11. Kúpa časti pozemkov KNC p.č. 1393/2 a p.č. 1393/3 na ul. Nádražnej z dôvodu
doplnenia oplotenia pozemku žiadateľa
Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 108/2020 zo dňa 03.12.2020
12. Prenechanie nebytového priestoru - kuchyne v Kultúrnom dome do nájmu
Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 3/2021 zo dňa 25.02.2021
13. Interpelácie
14. Diskusia
15. Rôzne
a) Návrh na umiestnenie pamätnej tabule obetiam holokaustu na mieste bývalej
synagógy
b) Kúpa pozemkov na rozšírenie areálu TSMR
Takto pozmenený a navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
proti: 0
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, Ing.
Žideková

zdržal sa: 0
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Schválené
16/2021 17/2021 18/2021 19/2021 20/2021 21/2021 22/2021 23/2021 24/2021 25/2021 26/2021 27/2021 28/2021 29/2021 -

uznesenia
rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
výsledok hospodárenia DV
výsledok hospodárenia ZŠ a ZUŠ
správa UIK, správa o plnení rozpočtu za rok 2020
Záverečný účet mesta za rok 2020
použitie zdrojov z finančných operácií
návrh zmeny rozpočtu mesta na rok 2021 - RO 12/2021
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec
zriadenie TSMR, s.r.o.
prehľad plnenia uznesení
správ hl. kontrolórky o výsledku uskutočnených kontrol
odpredaj parcely - Patrik Pastorek
prenájom - Jozefína Kollárová - RAJKA
kúpa pozemkov - rozšírenie areálu TSMR, s.r.o.

Rokovanie:
1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
Primátor mesta určil za overovateľov zápisnice Jána Kavca a Ing. Petra Pekaru. Za
zapisovateľku určil Alenu Uríkovú.

2. 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.
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. 8/2021 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej školy
b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 9/2021 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec
c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 10/2020 v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej
umeleckej školy
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, Ing.
Žideková

proti: 0

zdržal sa: 0

3. Účtovná závierka a výročná správa Domova vďaky k 31.12.2020
Výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov vďaky predniesla poslancom Ivana
Zbýňovcová, ved. ekonomického odd. Finančná komisia tento výsledok prerokovala
a odporúča ho MZ zobrať na vedomie.
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Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a zriaďovateľa
organizácie Domov vďaky za rok 2020
b) výsledok hospodárenia v Domove vďaky za rok 2020 vo výške 10,08 €.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, Ing.
Žideková

proti: 0

rozpočtovej

zdržal sa: 0

4.

Výsledok hospodárenia rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 2020
Výsledok hospodárenia rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 2020 prednesie
poslancom Ivana Zbýňovcová. Finančná komisia tento výsledok hospodárenia prerokovala
a odporúča ho MZ zobrať na vedomie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
a) výsledok hospodárenia Základnej školy za rok 2020 vo výške 0,00 €
b) výsledok hospodárenia Základnej umeleckej školy za rok 2020 vo výške 62,07 €.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, Ing.
Žideková

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Záverečné správy a návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie
za rok 2020
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok
2020
Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 predniesla
poslancom Ivana Zbýňovcová. Finančná komisia tento návrh prerokovala a odporúča ho MZ
schváliť.
Počas rokovania o 16.14 h prišiel
JUDr. Gelatka a PaedDr. Mihalec počet poslancov 9.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec poslanci
obdržali písomne, ústne ho na rokovaní predniesla Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná kontrolórka
mesta.
V diskusii sa Ing. Žideková spýtala k úverovému zaťaženiu mesta. Ing. Sekáčová
odpovedala, že mesto má priaznivé úverové zaťaženie, mesto je ekonomicky zdravé.
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Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrhy uznesení:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Správu UIK
2. Správu o plnení rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec za rok 2020
3. Poznámky k 31.12.2020.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, Ing.
Žideková, JUDr. Gelatka, PaedDr.
Mihalec

proti: 0

zdržal sa: 0

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
1. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta
Rajec.
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu Mesta Rajec za
rok 2020
3. Výsledok hospodárenia Mesta Rajec za rok 2020
II. schvaľuje
1. Záverečný účet Mesta Rajec za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr.
Gelatka, PaedDr. Mihalec

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. Žideková

Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
1. Použitie zdrojov z finančných operácií vo výške 178 812,00 € na transakcie
verejného dlhu - splácanie dlhodobých istín z úverov Mesta Rajec.
2. Použitie výsledku rozpočtového hospodárenia vo výške 168 759,16 € na kapitálové
výdavky Mesta Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr.
Gelatka, PaedDr. Mihalec

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. Žideková
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6. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021 — RO č.
12/2021
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
mesta k návrhu zmeny
rozpočtu
a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2021 — RO č. 12/2021
Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu predniesla poslancom Ivana
Zbýňovcová. Finančná komisia tento návrh prerokovala a odporúča ho MZ schváliť.
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny rozpočtu bol poslancom
predložený písomne, ústne ho na rokovaní prezentovala hlavná kontrolórka mesta, Ing. Bibiana
Sekáčová.
V diskusii Ing. Žideková upozornila na zvýšené náklady rozpočtu, podľa nej rozpočet
nie je vyrovnaný. Vidí tam riziká, pretože podielové dane sa môžu ešte v tomto roku znížiť, nie
je tu žiadna rezerva. Hlavná kontrolórka mesta jej vysvetlila tvorbu rozpočtu a uviedla, že
rozpočet je vyrovnaný. Dodala, že osobitosť rozpočtového hospodárenia v tejto mimoriadnej
situácii sa odráža od novely zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá bola schvaľovaná v roku
2020. Rezervu vidí v rezervnom fonde, kde bolo schválených 140.tis. € na posilnenie bežného
rozpočtu. Čo sa týka kapitálových výdavkov, tieto má mesto kryté a postupuje v súlade so
zákonom.
Primátor uviedol, že návrh rozpočtu bol s dostatočným predstihom predložený na finančnú
komisiu, taktiež na rokovanie MZ.
JUDr. Gelatka požiadal primátora, aby poslancov bližšie oboznámil s prácami na klientskom
centre, ako aj knižnici.
Primátor odpovedal, že budovanie klientskeho centra podrobne popísal v mesačníku Rajčan.
Bude sa tam nachádzať podateľňa, pokladňa, matrika, stavebný úrad, ÚPSVaR, na ktorý a vráti
posudkové pracovisko, ktoré posudzuje ŤZP.
Ďalšou kanceláriou bude pracovisko vydávania dokladov. Čo sa týka knižnice - tá bude
v doterajších priestoroch. Bude tam nový nábytok, mobiliár, sedačky, koberce a pod.
V súčasnosti z fondu na podporu umenia mesto dostalo 23.tis. €.
Ing. Pekara uviedol, že na začiatku volebného obdobia sa poslanci dohodli na tom, aby sa
zrekonštruovala športová hala na čo najzmysluplnejšiu budovu, že sa budú snažiť opraviť čo
najviac chodníkov a aby sa aj pre občanov sprístupnilo čo najviac služieb. V týchto intenciách
by mestské zastupiteľstvo malo pokračovať a vedenie mesta sa snaží, aby to išlo čo najlepšie.
Taktiež je tu hlavná kontrolórka, ktorá dáva pozor, aby sa postupovalo v zmysle zákona.
PaedDr. Mihalec sa spýtal na passport zelene a parkovania. Primátor odpovedal, že prednosta
MsÚ je v kontakte s prof. Čelkom ohľadom dopravnej situácie v meste, robili sa rôzne analýzy.
Čo sa týka zelene - je veľmi potrebné, aby sa laicky neupravovala zeleň. Minulý týždeň bola
pozvaná na konzultáciu pamiatkarka z Krajského pamiatkového úradu, nakoľko mesto sa chce
zapojiť do výzvy týkajúcej sa rekonštrukcie Trojičného stĺpa. Tá okrem iného uviedla, že v
minulosti zeleň nebola ošetrená odborne.
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. 12/2021
II.
schvaľuje
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021 rozpočtovým
opatrením č. 12/2021.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr.
Gelatka, PaedDr. Mihalec

proti: 1
Ing. Žideková

zdržal sa: 0

7. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec
Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec predniesla poslancom
Ivana Zbýňovcová, ved. ekonomického odd.
Doteraz platné Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec boli
schválené MZ dňa 15.11.2012, ich dodatok bol schválený dňa 15.12.2016 s účinnosťou od
1.1.2017. Návrh nových Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec je
predložený z dôvodu novelizácie zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí s účinnosťou od
1.9.2019 a zámeru mesta Rajec - zriadenie Technických služieb mesta Rajec s.r.o. Súčasťou
týchto zásad je aj príloha, v ktorej sú určené ceny za krátkodobý nájom nebytových priestorov
a hnuteľného majetku mesta Rajec.
Finančná komisia navrhované zásady prerokovala a odporučila ich MZ schváliť.
Ing. Žideková mala výhrady voči zverovaniu majetku organizácii primátorom mesta. Navrhla,
aby každé zverenie majetku odsúhlasovalo mestské zastupiteľstvo. JUDr. Gelatka uviedol, že
toto je len zverenie majetku do správy. To nie je zbavovanie sa majetku alebo prenájom majetku
iným cudzím subjektom. Jedná sa len o správu majetku, nie prevod.
Primátor uviedol ako príklad rampu, ktorú mesto vybudovalo pri ZŠ na ul. Lipovej vybudovalo ju mesto, ale zveruje ju do správy ZŠ. Návrh zásad prerokovali komisie, ktoré ich
odporučili schváliť. Aplikovať zmeny po prerokovaní materiálu v komisiách sa mu nezdá
správne.
Hlavná kontrolórka uviedla, že sa jedná o správu, majetok zostáva mestu, nie rozpočtovej
organizácii.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr.
Gelatka, PaedDr. Mihalec

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. Žideková

8. Založenie mestského podniku Technické služby mesta Rajec, s. r. o.
Založenie mestského podniku Technické služby mesta Rajec, s. r. o. predniesol
poslancom Ing. Ján Jasenovec, PhD., prednosta MsÚ.
Dňa 28.9.2020 bolo uznesením MZ v Rajci prijaté odporúčanie pokračovať v príprave
založenia spoločnosti pod obchodným menom Technické služby mesta Rajec, s.r.o. Obsah
predkladanej Zakladateľskej listiny vyplýva z ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka a Zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.
Finančná komisia navrhovanú zakladateľskú listinu prerokovala a odporúča schválenie
mestského podniku.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
1. založenie spoločnosti s ručením obmedzeným so 100% majetkovou účasťou Mesta
Rajec, podľa ustanovení § 105 nasl. Obchodného zákonníka a v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 112/2018 z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 112/2018 Z. z.)
2. zakladateľskú listinu spoločnosti s ručením obmedzeným, zakladanej Mestom Rajec
ako jediným spoločníkom, pod obchodným menom: Technické služby mesta Rajec, s.
r. o., so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, Slovenská republika,
3. vloženie nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti s ručením
obmedzeným Technické služby mesta Rajec, s. r. o., predmet ktorého tvorí
nehnuteľnosť v celosti v majetku mesta, nachádzajúca sa v katastrálnom území Rajec,
pozemok, parcela registra C KN, parcelné číslo 2124/593 o výmere 1296 m2 , druh
pozemku: orná pôda, ktorý bol zameraný a vytvorený geometrickým plánom č.
43432611-020/2021 zo dňa 11.02.2021, vyhotoveným Ing. Radomírom Blažekom Geodetic, úradne overeným Okresným úradom Žilina dňa 01.03.2021, pod číslom G1263/2021, v hodnote 19.700,- Eur (slovom: devätnásťtisíc sedemsto eur), ktorá je určená
znaleckým posudkom č. 31/2021 zo dňa 15.03.2021, vyhotoveným Ing. Igorom
Brezianským, znalcom z odboru Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad
hodnoty nehnuteľností, ev. číslo znalca 910327
4. menovanie Ing. Petra Kardoša, narodeného
, rodné číslo
,
trvale bytom
, Rajec 01501, do funkcie prvého konateľa spoločnosti
Technické služby mesta Rajec, s. r. o.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr.
Gelatka, PaedDr. Mihalec

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. Žideková

9. Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
Prehľad plnenia uznesení schválených MZ Rajec predniesla poslancom hlavná
kontrolórka mesta, Ing. Bibiana Sekáčová.
Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
1. Prehľad plnenia uznesení č. 1 - 15/2021, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ
25. februára 2021.
2. Prehľad plnenia uznesení, ktoré neboli splnené do 25. februára 2021.

dňa
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr.
Gelatka,
PaedDr.
Mihalec,
Ing.
Žideková

proti: 0

zdržal sa: 0

10. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od
03. decembra 2020 do 25. marca 2021
Na zasadnutí MZ hlavná kontrolórka mesta predniesla Správu o výsledku kontrol
uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta za obdobie od 03.12.2020 do 25.03.2021.
Po krátkej diskusii, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Správu hl. kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od
03. decembra 2020 do 25. marca 2021.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr.
Gelatka,
PaedDr.
Mihalec,
Ing.
Žideková

proti: 0

zdržal sa: 0

11. Kúpa časti pozemkov KNC p.č. 1393/2 a p.č. 1393/3 na ul. Nádražnej z dôvodu
doplnenia oplotenia pozemku žiadateľa
Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 108/2020 zo dňa 03.12.2020
Žiadosť p. Patrika Pastoreka predniesla poslancom Ing. Ivana Bahledová, ved. odd.
výstavby a ŽP.
P. Patrik Pastorek podal dňa 27.5.2020 žiadosť o odkúpenie časti pozemku KNC
parcela č. 1393/2, druh pozemku trvalý trávny porast o celkovej výmere 1299 m a KNC parcela
č. 1393/3, druh pozemku trvalý trávny porast o celkovej výmere 19 m , za účelom doplnenia
oplotenia pozemku žiadateľa.
Uznesením MZ č. 108/2020 schváleným dňa 03. decembra 2020 bola schválená prebytočnosť
majetku, zámer predaja pozemku v majetku mesta, k. ú. Rajec, KNC parcely č. 1393/3, druh
pozemku trvalý trávny porast o výmere 19 m , v časti, ktorá bude zameraná geometrickým
plánom, za kúpnu cenu 20,00 Eur/m do vlastníctva Patrika Pastoreka. Ďalej bolo uložené, aby
žiadateľ na svoje náklady zabezpečil vyhotovenie GP a mesto zabezpečilo zverejnenie zámeru
predaja pozemku. P. Pastorek dňa 24.2.2021 doručil GP, následne bol spracovaný zámer
prevodu majetku mesta, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle mesta
a ústrednom portáli verejnej správy.
Komisia výstavby a ŽP túto žiadosť prerokovala a odporúča ju schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
2

2

2

2
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Mestské zastupiteľstvo
1. Berie na vedomie
a) stanovisko Finančnej komisie, ktorá odporučila predaj pozemku KNC parcelné č.
1393/3, druh pozemku trvalý trávny porast o celkovej výmere 19 m v kat. úz. Rajec.
b) stanovisko (Uznesenie č. 4/2021) Komisie výstavby a životného prostredia, ktorá
odporučila predaj pozemku KNC parcela č. 1393/3, druh pozemku trvalý trávny porast
o celkovej výmere 19 m , v kat. úz. Rajec.
2

2

2. Schvaľuje
v nadväznosti na Uznesenie MZ Mesta Rajec č. 108/2020 zo dňa 03. decembra 2020, prevod
majetku mesta, pozemku v katastrálnom území Rajec, KNC parcelné číslo 1393/3, druh
pozemku trvalý trávny porast, o výmere 19 m , ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č.
43432611-022/2, vyhotoveným Ing. Radomírom Blažekom - Geodetic, Rajec, IČO: 43432611,
overeným Okresným úradom Žilina dňa 22.02.2021 pod č. G1-245/2021, odčlenením od
pozemku KNE parcelné číslo 7105, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1433 m ,
evidovaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Žiline, na liste vlastníctva č. 3333
vedenom pre katastrálne územie Rajec, obec Rajec, Okres Žilina, v celosti vo vlastníctve Mesta
Rajec, predajom do vlastníctva kupujúceho Patrika Pastoreka, bytom
,
Považská Bystrica, za kúpnu cenu 20,00 Eur/m , celkom vo výške 380,00 Eur, podľa § 9a,
ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemok má spoločnú susednú hranicu
s pozemkom KNC parcelné č. 1385/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej
výmere 811 m , zapísaným na liste vlastníctva č. 4375 vedenom pre k. ú. Rajec, ktorý v celosti
vlastní žiadateľ o kúpu Pastorek Patrik, ktorý predmetný pozemok na účel prevádzkovania
podnikateľskej činnosti v oblasti výkupu druhotných surovín. Predajom pozemku z majetku
mesta dôjde k rozšíreniu výmery pozemku, ktorý kupujúci využíva na skladovanie vykúpených
druhotných surovín a účelnejšiemu využitiu plochy scelených pozemkov na uvedený účel.
Pozemok svojim umiestnením a rozmerom nie je využiteľný pre Mesto Rajec ani iné osoby.
Kupujúcemu bude zmluvne uložená povinnosť, aby zaplatil všetky výdavky a poplatky
spojené s prevodom vlastníctva pozemku.
2

2

2

2

3. Konštatuje,
že žiadateľ na svoje náklady zabezpečil vyhotovenie geometrického plánu č. 43432611 022/2021 vyhotoveného Ing. Radomír Blažek - Geodetic, Rajec, IČO: 43432611, overeného
Okresným úradom Žilina dňa 22.02.2021 pod č. G1-245/2021, ktorým bol určený predávaný
pozemok KNC parcelné číslo 1393/3 v kat. úz. Rajec, druh pozemku trvalý trávny porast
o výmere 19 m , odčlenením od pozemku KNE parcely č. 7105, druh pozemku ostatné plochy
o výmere 1433 m evidovaná na liste vlastníctva č. 3333 pre k.ú. Rajec vlastníka Mesto Rajec
v celosti.
2

2

4. Konštatuje,
že zámer prevodu pozemku mesta predajom, z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a, ods. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol
zverejnený na úradnej tabuli mesta, webovom sídle mesta a ústrednom portáli verejnej správy
www.slovensko.sk dňa 09.03.2021.
5. Poveruje
primátora mesta, aby s kupujúcim dohodol zmluvné podmienky, uzavrel a podpísal v mene
Mesta Rajec Kúpnu zmluvu.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr.
Gelatka,
PaedDr.
Mihalec,
Ing.
Žideková

proti: 0

zdržal sa: 0

12. Prenechanie nebytového priestoru č. P 02 v Kultúrnom dome do nájmu
Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 3/2021 zo dňa 25.02.2021
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. Uznesením MZ č. 3/2021 prijatým dňa 25. februára 2021 bola schválená
prebytočnosť majetku, prenechanie nebytového priestoru - kuchyňa a jedáleň s príslušenstvom
a ďalej hnuteľných vecí - technologických zariadení nachádzajúcich sa v Kultúrnom dome súp.
č. 412 na Ul. 1. mája v Rajci, do nájmu nájomcovi Jozefína Kollárová - RAJKA. Ďalej bolo
schválené, aby žiadateľ predložil čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti nemá žiadne
záväzky voči Mestu Rajec po lehote splatnosti. Po doručení tohto čestného vyhlásenia bol
spracovaný zámer prenechania nebytového priestoru - kuchyne a jedálne s príslušenstvom do
nájmu a tento zámer bol zverejnený v zmysle zákona.
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 Finančnej komisie, ktorá odporučila schválenie prenechania majetku mesta,
nebytových priestorov - kuchyne a jedálne s príslušenstvom o celkovej výmere 182,23 m
vrátane hnuteľných vecí, nachádzajúcich sa v stavbe Kultúrneho domu súp. č. 412, ktorý je
postavený na pozemku CKN prc. č. 1900/1 v kat. úz. Rajec, na ul. 1. mája, evidovanej
v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore, na LV č. 1500,
v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec, 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. 5/2021) Komisie výstavby a životného prostredia, ktorá odporučila
schválenie prenechania majetku mesta nebytových priestorov - kuchyne a jedálne
s príslušenstvom o celkovej výmere 182,23 m vrátane hnuteľných vecí, nachádzajúcich sa
v stavbe Kultúrneho domu súp. č. 412, ktorý je postavený na pozemku CKN prc. č. 1900/1
v kat. úz. Rajec, na ul. 1. mája, evidovanej v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Žilina,
katastrálnom odbore, na LV č. 1500, v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec, 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.

2

2

2. Schvaľuje
v nadväznosti na Uznesenie MZ v Rajci č. 3/2021 zo dňa 25. februára 2021, prenechanie
majetku mesta a to
Nebytových priestorov kuchyne a jedálne s príslušenstvom:
• Nebytový priestor č. 1.01 - sklad o výmere 9,25 m
2
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2

• Nebytový priestor č. 1.02 - sklad o výmere 7,05 m
• Nebytový priestor č. 1.03 - chodba o výmere 6,61 m
• Nebytový priestor č. 1.04 - WC o výmere 1,85 m
• Nebytový priestor č. 1.05 - sklad o výmere 16,39 m
• Nebytový priestor č. 1.06 - kuchyňa o výmere 65,11 m
• Nebytový priestor č. 1.07 - sklad o výmere 6,05 m
• Nebytový priestor č. 1.16 - jedáleň o výmere 69,92 m
- 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 stavbe Kultúrneho domu súp. č. 412, ktorý je postavený na pozemku CKN
prc. č. 1900/1 v kat. úz. Rajec, na ul. 1. mája, evidovanej v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade Žilina, katastrálnom odbore, na LV č. 1500, v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec, 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. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov za podmienok:
a) Cena nájmu: 570,18 €/mesiac
b) Doba nájmu: 5 mesiacov
c) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že Jozefína Kollárová RAJKA, dlhodobo užíva predmetné nebytové priestory s príslušenstvom a hnuteľnými
vecami na základe Zmluvy o nájme uzavretej s Mestom Rajec, ktorej platnosť končí
31.07.2021, v súvislosti s čím požiadala Mesto Rajec o predĺženie nájmu do
31.12.2021 z dôvodu pretrvávajúcej, vládou Slovenskej republiky vyhlásenej
mimoriadnej situácie a núdzového stavu na území SR v súvislosti s pandémiou
COVID-19 a s tým súvisiacich obmedzení prevádzkovania činnosti nájomcu, ktoré
pretrvávajú už od roku 2020. Jozefína Kollárová - RAJKA užíva predmetné priestory
a technologické zariadenia titulom nájmu od 01.08.2011, na účel prevádzkovania
kuchyne a jedálne s príslušenstvom. Tento účel využitia zostane zachovaný.
d) Nájomca je oprávnený užívať na účel prístupu k predmetu nájmu vchod zo zadnej časti
domu súp. č. 412 so vstupom cez chodbu priamo do priestorov kuchyne.
e) Nájomca je oprávnený užívať na účel zásobovania prevádzky pozemky nachádzajúce
sa v zadnej časti domu súp. č. 412, v kat. úz. Rajec, a to pozemky parcelné číslo
1900/16 a 1900/7 s tým, že uvedené pozemky je oprávnený užívať len na účel prejazdu
a prechodu k predmetu nájmu, naloženie a vyloženie tovaru určeného na zásobovanie
prevádzky a na parkovanie jedného osobného motorového vozidla nájomcu.
2

2

2

2

2

2

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 a hnuteľných vecí 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 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
09.03.2021.
5. Poveruje
primátora mesta, aby s nájomcom dohodol zmluvné podmienky, uzavrel a podpísal v mene
Mesta Rajec Zmluvu o nájme nebytových priestorov a hnuteľných vecí.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr.
Gelatka,
PaedDr.
Mihalec,
Ing.
Žideková

proti: 0

zdržal sa: 0

13. 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. Na interpelácie im bude odpovedané písomne.
Ing. Žideková uviedla, že tento bod je riadnym bodom rokovania MZ - schválený
v programe. Myslím si, že by sa interpelácie mali ústne podávať na rokovaní MZ, pretože
v Rokovacom poriadku nie je schválené, že interpelácie sa dávajú písomne. Taktiež
predložené interpelácie by mali byť súčasťou zápisnice.
Primátor odpovedal, že MZ môžu zmeniť rokovací poriadok, v ktorom sa nepočítalo
so situáciou, aká tu teraz je. Tento bod nebol nikdy z rokovania vynechaný.
Ing. Žideková písomne predložila interpelácie, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.

14. Diskusia
JUDr. Gelatka požiadal primátora o informáciu zo stretnutia na ministerstve dopravy.
Primátor odpovedal, že na ministerstve dopravy riešil so štátnym tajomníkom obchvat mesta.
Dva roky dozadu sa vypracovávala štúdia uskutočniteľnosti celého úseku 105 km ciest Žilina
- Topoľčany, súčasťou ktorého je aj obchvat Kľače - Rajec - Šuja. Štúdia išla ešte na ďalšie
posúdenie. Je zrealizovaná projektová dokumentácia, sú tam vyčíslené náklady. Následne
predniesol stanovisko štátneho tajomníka. Informoval sa aj o ďalšom úseku cesty - privádzač
z Rajeckej doliny do Lietavskej Lúčky. Taktiež sa zaujímal o podporu bytovej výstavby,
nakoľko bola upravená legislatíva čo sa týka ŠFRB.
Primátor podal poslancom stručnú informáciu ohľadom bytovej výstavby - mesto dalo
vypracovať štúdiu - jediný vhodný pozemok na bytovú výstavbu sa nachádza pod Dubovou.
Žiadny iný vhodný pozemok mesto už nemá. Je spracovaná štúdia, geometrické zameranie
a keď budú všetky podklady pripravené, budú primátorom predložené na rokovanie. Taktiež
bude treba urobiť zmenu a doplnok ÚP.
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Ďalej primátor informoval o rekonštrukcii cesty I. triedy od ul. Kostolnej po Rajeckú Lesnú.
P. Kavec sa spýtal, či sa táto rekonštrukcia začne realizovať v tomto roku. Primátor odpovedal,
že od tohto roku sa bude rekonštrukcia uskutočňovať po jednotlivých etapách. P. Kavec
upozornil, že je plánovaná akcia Rajecký maratón v úseku, kde má rekonštrukcia prebiehať.

15. Rôzne
a) Návrh na umiestnenie pamätnej tabule obetiam holokaustu na mieste bývalej
Ó2
Primátor informoval poslancov o zámere osadenia pamätnej tabule obetiam holokaustu.
Táto tabuľa by bola umiestnená na stene, ktorá zostala po bývalej synagóge, resp. sýpke. .
Navrhol, aby sa na aprílovom alebo júnovom MZ pouvažovalo nad týmto návrhom.
synag

y

b) Kúpa pozemkov na rozšírenie areálu TSMR, s.r.o.
Primátor informoval o katastrálnej mape pozemku, kde budú umiestnené TSMR,
s.r.o. Navrhol vykúpiť dva pozemky, nakoľko miestny podnikateľ začal prikupovať
podiely pozemkov v okolí areálu patriacemu mestu. Mesto má spracovaný znalecký
posudok a na rozšírenie areálu by mestu pomohlo odkúpenie troch parciel o rozlohe spolu
cca 268 m2.
Podľa Ing. Židekovej sa o tomto bode nemôže rokovať, pretože materiály neboli
poslancom doručené 6 dní vopred. Taktiež musí byť odsúhlasené, že o tomto bode sa
rokovať bude.
Primátor vysvetlil Ing. Židekovej, že materiál k tomuto bodu nemohol byť zaslaný
v uvedenej lehote, nakoľko sa vedenie mesta o skutočnosti odkupovania pozemkov
dozvedelo len cca tri dni pred zasadnutím MZ.
Ing. Pekara dodal, že v rámci bodu „Rôzne" bol primátorom predložený bod b) Kúpa
pozemkov na rozšírenie areálu TSMR, s.r.o. a takto predložený a doplnený program bol aj
riadne schválený.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
usporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom v katastrálnom území Rajec:
- pozemku KNE parcelné číslo 3731 - orná pôda o výmere 59 m (LV č. 3763),
- pozemku KNE parcelné číslo 3732 - orná pôda o výmere 78 m (LV č. 3764),
- pozemku KNC parcelné číslo 2124/527 - orná pôda o výmere 131 m (LV č. 2970),
ktoré majú spoločnú hranicu s pozemkom CKN 2124/593 - orná pôda o výmere 1296 m ,
( nepeňažný vklad do základného imania Technické služby mesta Rajec, s. r. o.) na účel
plánovaného rozšírenia areálu spoločnosti s ručením obmedzeným Technické služby mesta
Rajec, s. r. o.:
a) kúpou spoluvlastníckych podielov do majetku mesta od vlastníkov zapísaných v katastri
nehnuteľností na listoch vlastníctva, na ktorých sú evidované pozemky, ktoré sú predmetom
usporiadania vlastníctva, maximálne za kúpnu cenu, ktorá bude vypočítaná z všeobecnej
hodnoty pozemkov stanovenej pre účely prevodu vlastníctva znaleckým posudkom číslo
30/2021, vyhotoveným Ing. Igorom Brezianským, znalcom zapísaným v zozname znalcov,
ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo, odvetvie:
Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností, ev. číslo znalca 910327
2

2

2

2
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b) zrušením a vyporiadaním podielového spoluvlastníctva súdom podľa § 142 od. 1/
Občianskeho zákonníka v prípadoch, v ktorých bude Mesto Rajec spoluvlastníkom pozemku
a nedôjde k dohode s ostatnými spoluvlastníkmi o usporiadaní vlastníckych práv v prospech
Mesta Rajec v celosti s tým, že návrh na príslušný súd podá Mesto Rajec
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Pekara, Ing.
Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr.
Gelatka, PaedDr. Mihalec

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. Žideková

Týmto bodom bolo ukončené rokovanie mestského zastupiteľstva. Primátor poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie o 18.15 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: Ján Kavec
Ing. Peter Pekara

Zapisovateľka: Alena Uríková
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Interpelácie, MZ dňa 25.3.2021, Ing. Zuzana Žideková:
V Súlade sčl. 12, bod 6 Rokovacieho poriadku MZ v Rajci Vás, pán primátor, žiadam o odpovede na
moje nasledovné písomné interpelácie:
1. V súlade s akou legislatívou sú odmeňované učiteľky v MŠ? Konkrétne v MŠ Mudrochova majú
vraj učiteľky, ktoré sú v karanténe, pandemickú PN - čo je vraj len 50% z platu a učiteľky, ktoré
sú doma z dôvodu zatvorenia MŠ majú nárok na 80% z platu. Samozrejme, že tie čo sú na PN
sa cítia ukrivdené, tak prosím o vysvetlenie, aby som vedela argumentovať.
2. Na MŠ Mudrochovej je potrebné oprava interaktívnej tabule a počítača používaných pre pre
predškolákov a dorobiť miestnosť pre riaditeľku.
3. Nový chodník na ulici J.Kráľa - občania ulice nie sú spokojní s kvalitou prevádzaných prác.
Jedná sa o obrubníky, v rozpočte je ich plánovaných 160 kusov, ale na chodníku zostávajú aj
staré obrubníky - nie sú v rovnakej výške s tými novými, ako podklad bola použitá nejaká
odpadová suť s rôznou veľkosťou kameňa, nie štrk, ktorý je nacenený v rozpočte projektu.
Výška podkladu tiež nie je rovnaká, obyvatelia sa obávajú postupného prepadu chodníka a
následných rekonštrukcií v blízkej dobe. Prosím stanovisko stavebného dozora a vedúcej
oddelenia výstavby.
4. V rozpočte na rok 2021 je plánovaných 15 000 eur na nákup odpadových nádob pre
domácnosti. S akým počtom a pre ktoré časti Rajca je to plánované, lebo napr. v obvode 4
máme 248 RD. Keď som počítala 15 tis./25 eur (jedna nádoba), vyšlo mi z toho 600 kusov.
5. Popri ceste od Krivína smerom do Porubskej a Kamennej Poruby sú vyhodené staré
pneumatiky a ďalší odpad. V prípade, že to nie je úlohou mesta, prosím o oslovenie majiteľa
cesty alebo priľahlých pozemkov, aby to vyčistili.
6. Na konci ulice Sama Chalúpku za bytovkami, popri asfaltovej ceste (po jej koniec) je tiež
neporiadok. Je možné, aby to tam mesto upravilo - vyhrabanie neporiadku a ostrihanie kríkov?
7. V ktorom programe a položke rozpočtu za rok 2020 je zahrnutá suma za splácanie istiny
bytového domu Hollého 2, za obdobie od začiatku roka do nasťahovania nájomníkov a aká je
výška tejto sumy?
Ďakujem Vám za odpovede,

V Rajci, 24.3.2021
Ing. Zuzana Žideková, v.r.

