Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci
konaného dňa 26.05.2021
Prítomní: 8
Neprítomní: 4
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 schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Mesto Rajec – revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry
na ul. 1. mája“
3. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Mesto Rajec – revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry
na sídlisku Sever“
4. VZN o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu Mesta Rajec
Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 46/2019 zo dňa 23.05.2019
5. Prenechanie majetku do výpožičky TSMR, s.r.o. Rajec
Takto navrhnutý program bol schválený počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, Ing. Pekara, p.
Kavec, p. Kardoš, Ing. Žideková, Bc.
Repková, Mgr. Augustín

zdržal sa: 0

Schválené uznesenia:
43/2021 – žiadosť o NFP „Mesto Rajec – revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami
zelenej infraštruktúry na ul. 1. mája“
44/2021 – žiadosť o NFP „Mesto Rajec – revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami
zelenej infraštruktúry na sídlisku Sever“
45/2021 – VZN o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu Mesta Rajec
46/2021 – prenechanie majetku do výpožičky TSMR, s.r.o. Rajec
Rokovanie:
1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
Primátor mesta určil za overovateľov zápisnice Ing. Zuzanu Židekovú a Mgr. Petra Hanusa.
Za zapisovateľku určil Alenu Uríkovú.
2. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Mesto Rajec – revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry
na ul. 1. mája“
Návrh na schválenie predloženia uvedenej žiadosti predniesla poslancom Ing. Ivana
Bahledová, ved. odd. výstavby a ŽP.

1

Riadiaci orgán IROP v 03/2021 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na
dopytovo orientované projekty so zameraním na zlepšenie environmentálnych aspektov v
mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a
adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov
znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Podaná žiadosť o NFP bude obsahovať výdavky na stavebné práce revitalizácie vnútrobloku,
stanovené na základe rozpočtu z realizačnej projektovej dokumentácie od autorizovaného
projektanta. Realizačná PD bola vypracovaná v roku 2021. V rámci plánovaných oprávnených
výdavkov sú zahrnuté aj možné nepredvídateľné stavebné práce v oprávnenej výške do 2,5%.
Povinné spolufinancovanie mesta je 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Parcely riešeného územia sú vo vlastníctve mesta, na stavebné objekty bude vydané stavebné
povolenie. Aktuálne je v procese vybavovania.
Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP „Mesto Rajec - revitalizácia verejných
priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na ul. 1. mája“ bol prerokovaný vo finančnej
komisii a v komisii výstavby a ŽP, ktoré ho odporúčajú schváliť.
Počas rokovania o 16.04 h prišiel
JUDr. Gelatka – počet poslancov 9.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Mesto Rajec - revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry
na Ul. 1. mája“ realizovaného v rámci výzvy na zlepšenie environmentálnych aspektov
v mestách a mestských oblastiach, s kódom výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Rajec a platným
programom rozvoja mesta Rajec a ďalšími strategickými dokumentmi mesta Rajec;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) výšku oprávnených výdavkov projektu: 197 600,00 €;
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške minimálne 9 900,00 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Rajec
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, Ing. Pekara, p.
Kavec, p. Kardoš, Ing. Žideková, Bc.
Repková, Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka

proti: 0

zdržal sa: 0

3. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Mesto Rajec – revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry
na sídlisku Sever“
Návrh na schválenie predloženia uvedenej žiadosti predniesla poslancom Ing. Ivana
Bahledová, ved. odd. výstavby a ŽP.
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Riadiaci orgán IROP v 03/2021 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na
dopytovo orientované projekty so zameraním na zlepšenie environmentálnych aspektov v
mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a
adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov
znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Podaná žiadosť o NFP bude obsahovať výdavky na stavebné práce revitalizácie vnútrobloku,
stanovené na základe rozpočtu z realizačnej projektovej dokumentácie od autorizovaného
projektanta. Realizačná PD bola vypracovaná v roku 2021. V rámci plánovaných oprávnených
výdavkov sú zahrnuté aj možné nepredvídateľné stavebné práce v oprávnenej výške do 2,5%.
Povinné spolufinancovanie mesta je 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Parcely riešeného územia sú vo vlastníctve mesta, na stavebné objekty bude vydané stavebné
povolenie. Aktuálne je v procese vybavovania.
Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP „Mesto Rajec - revitalizácia verejných
priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na sídlisku Sever“ bol prerokovaný vo finančnej
komisii a v komisii výstavby a ŽP, ktoré ho odporúčajú schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. Schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Mesto Rajec - revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry
na sídlisku Sever“ realizovaného v rámci výzvy na zlepšenie environmentálnych
aspektov v mestách a mestských oblastiach, s kódom výzvy IROP-PO4-SC431-202165, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Rajec a platným
programom rozvoja mesta Rajec a ďalšími strategickými dokumentmi mesta Rajec;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) výšku oprávnených výdavkov projektu: 145 100,00 €;
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške minimálne 7 300,00 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, Ing. Pekara, p.
Kavec, p. Kardoš, Ing. Žideková, Bc.
Repková, Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka

proti: 0

zdržal sa: 0

4. VZN o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu Mesta Rajec
Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 46/2019 zo dňa 23.05.2019
Návrh na schválenie predloženia uvedenej žiadosti predniesla poslancom Ing. Ivana
Bahledová, ved. odd. výstavby a ŽP.
Uznesením MZ č. 46/2019 prijatého dňa 23. mája 2019 bolo schválené začatie obstarania
Zmien a doplnku č. 2 Územného plánu mesta Rajec. Formou výzvy na úradnej tabuli a
webovom sídle mesta boli oslovení občania, aby podávali svoje návrhy a pripomienky k návrhu
Zmien a doplnku č. 2 ÚP Mesta Rajec. Zároveň boli oslovené komisie pri MZ. Predložené
návrhy a pripomienky sa zapracovali do celkového prehľadu navrhovaných zmien.
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Finančná komisia a komisia výstavby a ŽP prerokovala návrh VZN o záväznej časti Zmien
a doplnkov č. 2 k Územnému plánu Mesta Rajec a odporúčajú ho schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rajci
1. Konštatuje, že
a) Návrh Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Rajec bol po dobu viac ako 30
dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými orgánmi
štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanovením
§ 22 stavebného zákona
b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy,
právnických a fyzických osôb sú zapracované v Zmenách a Doplnkoch č. 2 Územného
plánu mesta Rajec, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania ďalších stupňov
územnoplánovacej a projektovej dokumentácie
c) Okresný úrad, Odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline preskúmal návrh Zmien a
Doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Rajec podľa § 25 stavebného zákona a vydal k
nemu súhlasné stanovisko listom č. OÚ-ZA-OVBP1-2021/021719/TOM zo dňa
18.05.2021 s odporúčaním Mestskému zastupiteľstvu v Rajci schváliť predmetné
zmeny a doplnky územného plánu
2. Súhlasí
a) S vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a
právnických osôb k Návrhu Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Rajec
b) S Vyhodnotením pripomienok fyzických osôb k Návrhu Zmien a Doplnkov č. 2
Územného plánu mesta Rajec
3. Schvaľuje
a) Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu mesta Rajec podľa ustanovenia § 26, ods. 3)
stavebného zákona
b) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 2
Územného plánu mesta Rajec podľa ustanovenia § 27, ods. 3) stavebného zákona
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, Ing. Pekara, p.
Kavec, p. Kardoš, Ing. Žideková, Bc.
Repková, Mgr. Augustín, JUDr. Gelatka

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Prenechanie majetku do výpožičky TSMR, s.r.o. Rajec
Návrh prenechania majetku do výpožičky TSMR, s.r.o. Rajec predniesla poslancom
Ivana Zbýňovcová, ved. ekonomického odd.
Predkladaný materiál výpožičky majetku Mesta Rajec obchodnej spoločnosti Technické
služby mesta Rajec, s. r. o. nadväzuje na plnenie uznesenia MZ Rajec č.94/2020 a uznesenia
č.23/2021 súvisiacich so založením obchodnej spoločnosti a predmetom jej činnosti.
Navrhovaný prenájom vychádza z ustanovenia §9a, ods.9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanovením § 659 a nasl. Občianskeho
zákonníka, do bezplatného užívania formou výpožičky, z dôvodov hodných osobitného
zreteľa, ktoré sú dané tým, že spoločnosť s ručením obmedzeným bude založená, ako
integračný sociálny podnik zameraný na zamestnávanie zdravotne znevýhodnených
a zraniteľných osôb, na vykonávanie spoločensky prospešných služieb a verejnoprospešných
prác pre objednávateľa Mesto Rajec.
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Finančná komisia prerokovala návrh uvedenej výpožičky, dvaja členovia boli za jeho prijatie
a dvaja sa hlasovania zdržali.
Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
Berie na vedomie
a) Založenie integračného sociálneho podniku formou spoločnosti s ručením
obmedzeným, s obchodným menom Technické služby mesta Rajec, s. r. o., so 100%
majetkovou účasťou Mesta Rajec, zameraného na zamestnávanie zdravotne
znevýhodnených a zraniteľných osôb, na vykonávanie spoločensky prospešných
služieb a verejnoprospešných prác pre objednávateľa Mesto Rajec, v rozsahu činností
uvedených v Osvedčení o živnostenskom oprávnení, vydanom Okresným úradom
Žilina, odborom živnostenského podnikania dňa 06.04.2021.
b) stanovisko Finančnej komisie, ktorá neodporučila schválenie prenechania majetku
mesta:
1. hnuteľných vecí, súpis ktorých je uvedený v prílohe 1/ tohto uznesenia, v celosti vo
vlastníctve Mesta Rajec,
2. nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 3. n. p. v administratívnej budove súp. č.
2 postavenej na pozemku CKN parc. č. 84/5 v katastrálnom území a obci Rajec, a to
nebytového priestoru č.212 o výmere podlahovej plochy 16,6 m2, nebytového priestoru
č.213 o výmere podlahovej plochy 16,6 m2, nebytového priestoru č.221 o výmere
podlahovej plochy 16,6 m2 ( LV č. 1500),
3. nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na prízemní v prístavbe administratívnej
budovy súp. č. 2 postavenej na pozemku CKN parc. č. 84/5 v katastrálnom území
a obci Rajec, dielne MsÚ o výmere podlahovej plochy 218 m2, garáž o výmere 32m2,
4. spevnené parkovacie plochy nachádzajúce sa v kat. úz. Rajec, na pozemku CKN
parcelné číslo 84/5 o výmere 82m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v počte
4 parkovacích miest, podľa nákresu ktorý je prílohou č.2/ tohto uznesenia,
do výpožičky vypožičiavateľovi Technické služby mesta Rajec, s. r. o., IČO 53 708 725, so
sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, podľa ustanovenia §9a, ods.9, písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb.
c) stanovisko Komisie výstavby a životného prostredia, ktorá odporučila schválenie
prenechania majetku mesta:
1. hnuteľných vecí, súpis ktorých je uvedený v prílohe 1/ tohto uznesenia, v celosti vo
vlastníctve Mesta Rajec,
2. nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 3. n. p. v administratívnej budove súp. č.
2 postavenej na pozemku CKN parc. č. 84/5 v katastrálnom území a obci Rajec, a to
nebytového priestoru č.212 o výmere podlahovej plochy 16,6 m2, nebytového priestoru
č.213 o výmere podlahovej plochy 16,6 m2, nebytového priestoru č.221 o výmere
podlahovej plochy 16,6 m2 ( LV č. 1500),
3. nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na prízemní v prístavbe administratívnej
budovy súp. č. 2 postavenej na pozemku CKN parc. č. 84/5 v katastrálnom území
a obci Rajec, dielne MsÚ o výmere podlahovej plochy 218 m2, garáž o výmere 32m2,
4. spevnené parkovacie plochy nachádzajúce sa v kat. úz. Rajec, na pozemku CKN
parcelné číslo 84/5 o výmere 82m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v počte
4 parkovacích miest, podľa nákresu ktorý je prílohou č.2/ tohto uznesenia,
do výpožičky vypožičiavateľovi Technické služby mesta Rajec, s. r. o., IČO 53 708 725, so
sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, podľa ustanovenia §9a, ods.9, písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb.
II.
Schvaľuje
5

prebytočnosť majetku:
1. hnuteľných vecí, súpis ktorých je uvedený v prílohe 1/ tohto uznesenia, v celosti vo
vlastníctve Mesta Rajec,
2. nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 3. n. p. v administratívnej budove súp. č.
2 postavenej na pozemku CKN parc. č. 84/5 v katastrálnom území a obci Rajec, a to
nebytového priestoru č.212 o výmere podlahovej plochy 16,6 m2, nebytového priestoru
č.213 o výmere podlahovej plochy 16,6 m2, nebytového priestoru č.221 o výmere
podlahovej plochy 16,6 m2 ( LV č. 1500),
3. nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na prízemní v prístavbe administratívnej
budovy súp. č. 2 postavenej na pozemku CKN parc. č. 84/5 v katastrálnom území
a obci Rajec, dielne MsÚ o výmere podlahovej plochy 218 m2, garáž o výmere 32m2,
4. spevnené parkovacie plochy nachádzajúce sa v kat. úz. Rajec, na pozemku CKN
parcelné číslo 84/5 o výmere 82m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v počte
4 parkovacích miest, podľa nákresu ktorý je prílohou č.2/ tohto uznesenia,
III.
Schvaľuje
Spôsob prenechania majetku mesta
1. hnuteľných vecí, súpis ktorých je uvedený v prílohe 1/ tohto uznesenia, v celosti vo
vlastníctve Mesta Rajec,
2. nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 3. n. p. v administratívnej budove súp. č.
2 postavenej na pozemku CKN parc. č. 84/5 v katastrálnom území a obci Rajec, a to
nebytového priestoru č.212 o výmere podlahovej plochy 16,6 m2, nebytového priestoru
č.213 o výmere podlahovej plochy 16,6 m2, nebytového priestoru č.221 o výmere
podlahovej plochy 16,6 m2 ( LV č. 1500),
3. nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na prízemní v prístavbe administratívnej
budovy súp. č. 2 postavenej na pozemku CKN parc. č. 84/5 v katastrálnom území
a obci Rajec, dielne MsÚ o výmere podlahovej plochy 218 m2, garáž o výmere 32m2,
4. spevnené parkovacie plochy nachádzajúce sa v kat. úz. Rajec, na pozemku CKN
parcelné číslo 84/5 o výmere 82m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v počte
4 parkovacích miest, podľa nákresu ktorý je prílohou č.2/ tohto uznesenia,
analogicky, podľa ustanovenia §9a, ods.9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, v spojení s ustanovením § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka,
do bezplatného užívania formou výpožičky, vypožičiavateľovi Technické služby mesta Rajec,
s. r. o., IČO 53 708 725, so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená
ako integračný sociálny podnik zameraný na zamestnávanie zdravotne znevýhodnených
a zraniteľných osôb, na vykonávanie spoločensky prospešných služieb a verejnoprospešných
prác pre objednávateľa Mesto Rajec, najmä v oblasti letnej a zimnej údržby verejných
priestranstiev mesta, údržby a opráv bytového a nebytového fondu a pod. s tým, že mesto
poskytne spoločnosti s ohľadom na jej zameranie a prevádzkovanie činnosti majetok na tento
účel potrebný, na dobu neurčitú, za podmienok dohodnutých v Zmluve o výpožičke.
IV.
schvaľuje
zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta:
1. hnuteľných vecí, súpis ktorých je uvedený v prílohe 1/ tohto uznesenia, v celosti vo
vlastníctve Mesta Rajec,
2. nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 3. n. p. v administratívnej budove súp. č.
2 postavenej na pozemku CKN parc. č. 84/5 v katastrálnom území a obci Rajec, a to
nebytového priestoru č.212 o výmere podlahovej plochy 16,6 m2, nebytového priestoru
č.213 o výmere podlahovej plochy 16,6 m2, nebytového priestoru č.221 o výmere
podlahovej plochy 16,6 m2 ( LV č. 1500),
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3. nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na prízemní v prístavbe administratívnej
budovy súp. č. 2 postavenej na pozemku CKN parc. č. 84/5 v katastrálnom území
a obci Rajec, dielne MsÚ o výmere podlahovej plochy 218 m2, garáž o výmere 32m2,
4. spevnené parkovacie plochy nachádzajúce sa v kat. úz. Rajec, na pozemku CKN
parcelné číslo 84/5 o výmere 82m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v počte
4 parkovacích miest, podľa nákresu ktorý je prílohou č.2/ tohto uznesenia,
analogicky, podľa ustanovenia §9a, ods.9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, v spojení s ustanovením § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka,
do bezplatného užívania formou výpožičky, vypožičiavateľovi Technické služby mesta Rajec,
s. r. o., IČO 53 708 725, so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená
ako integračný sociálny podnik zameraný na zamestnávanie zdravotne znevýhodnených
a zraniteľných osôb, na vykonávanie spoločensky prospešných služieb a verejnoprospešných
prác pre objednávateľa Mesto Rajec, najmä v oblasti letnej a zimnej údržby verejných
priestranstiev mesta, údržby a opráv bytového a nebytového fondu a pod. s tým, že mesto
poskytne spoločnosti s ohľadom na jej zameranie a prevádzkovanie činnosti majetok na tento
účel potrebný.
Príloha č. 1
k uzneseniu
46/2021
Drobný nehmotný majetok - licencie, programy
P.č.

Inv. číslo

1.

8-04/00045

Názov
OS Windows 7/32-bit
profesional

ks
1

Drobný hmotný majetok - výpočtová technika. mobily
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Inv. číslo
7012
8-04/07120
8-04/07121
8-04/07195
8-04/07293
8-04/07373
8-04/07395
8-04/07445
8-04/07481
8-04/07576
8-04/07577

Názov
PC zostava (bez monitora) (Albert)
Monitor ASUS (Uhlárik)
Monitor ASUS (Albert)
PC Pentium (Windovs, Office) (Uhlárik)
Tablet Lenovo A10-30 (Albert)
Telefón LG K4 2017 titan (Jančík)
Telefón Nokia 3310 Grey (Jančík)
PC zostava Intel Core (Jančík)
Telefón mobilný - Nokia (Uhlárik)
Telefón Huawei Y5p black (P. Pekara)
Telefón Huawei Y5p black (Š. Albert)

ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Drobný hmotný majetok - interiérové vybavenie
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Inv. číslo
8-04/07306
1041
1281
1284
1285
3489
8-04/07305
8-04/07321
8-04/07322
8-04/07323
8-04/07324
8-04/07342

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

8-04/07289
1080
1220
2917
3035
3484
2948
3062
3063
3064
3065
3066

Názov
Kancelárske kreslo/Tabarez
Drevený regál
Drevený regál
Skriňa jednodverová
Skriňa dvojdverová
Skrinka univerzal police + zatvorená
Kreslo kancelárske/Tabarez
Kancelársky stôl 120 cm
Stôl písací kancelársky 150 cm
Stôl písací kancelársky 150 cm
Stôl písací kancelársky 150 cm
Kontajner na zámok
Kancelársky nábytok zostava
Skriňa bledá dvojdverová
Stôl pracovný + prídavný
Regále pivnica
Regále 3 ks
Stôl zasadací z polikliniky
Stoličky 4ks
Šatník kovový kuchynský
Šatník kovový kuchynský
Šatník kovový kuchynský
Šatník kovový kuchynský
Šatník kovový kuchynský

ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Drobný hmotný majetok - rôzne
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inv. číslo
8-04/07247
8-04/07272
8-04/07273
8-04/07276
8-04/07285
8-04/07375

Názov
Profesionálny merač vzdialenosti
Fotografický prístroj NIKON
Brašna na fotoaparát NIKON
SD karta 64 GB
Elektrický ohrievač vody
Bicykel horský

ks
1
1
1
1
1
1
8

7.
8.
9.

8-05/07156
8-05/07157
8-04/07102

Nádoba na zimný posyp 550l
Nádoba na zímný posyp 750l
Nádoba na zimný posyp SBA

1
1
1

Názov
Peugeot
Mercedes Benz Unimog U400
Mercedes Benz ATEGO 1524
Elektromobil Nissan typ N1
Traktor s čelným nakladačom
Traktorvý náves
Bio rezací a miešaci voz SEKO
Traktorový náves s nosičom kontajnerov
Čistiace vozdilo MULTIHOG CV
Kontajner vaňový 2,8 m3
Kontajner vaňový 5,5 m3

ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3

Názov
Žací stroj STARJET
Žací stroj STARJET AJ102
Žací stroj Seco STARJET EXCLUSIVE
Traktorová kosačka
Snehová fréza
Malý vozík
Fúrik
Rebrík hliníkový
Krovinorez FS 450
Rebrík drevený 10 PR
Rýľ FISKARS
Krovinorez Stihl FS 410C
Rýľ FISKARS
Mikrovlnná rúra SENCOR
Rýľ Fiskars
Motorová píla STIHL MS 251
Zdvihák reťazový - 1t
Krovinorez FS 410 C-E Stihl
Vozík Transport 250

ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Automobily +
príslušenstvo
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Inv. číslo
3552
6-04/03554
6-04/03555
6-04/03557
6-04/03559
6-04/03560
6-04/03561
6-04/03562
6-04/03563
3-05/03393
3-05/03394

Stroje, pracovné
nástroje
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Inv. číslo
3-04/03461
3-04/03469
3-04/03475
3-04-03476
3-04/03479
3545
3546
3549
8-04/07154
8-04/07188
8-04/07192
8-04/07194
8-04/07196
8-04/07201
8-04/07204
8-04/07237
8-04/07270
8-04/07274
8-04/07283

9

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
58.
59.
60.

8-04/07291
8-04/07295
8-04/07296
8-04/07310
8-04/07352
8-04/07365
8-04/07376
8-04/07377
8-04/07378
8-04/07444
8-04/07500
8-04/07507
8-04/07451
8-04/07452
8-04/07453
8-04/07455
8-04/07534
8-04/07539
8-04/07545
8-04/07563
8-04/07564
8-04/07565
8-57/00001
2916
3380
8-05/07142
1590
3446
3540
3542
8-04/07143
8-04/07149
8-04/07193
8-04/07208
8-04/07223
8-04/07259
8-04/07299
8-04/07300
8-04/07301
8-04/07346
8-04/07358
8-04/07477

Krovinorez FS 410 C-E Stihl
Krovinorez FS 460
Kosačka benzínová 4700 BR-H
Kára dvojkolesová
Nožnice HS 45/600
Chrbtový fúkač STIHL BR 200-D
Chrbtový fúkač STIHL BR 200-D
Krovinorez STIHL FS 311
Motorová píla STIHL MS 150 T
Chrbtový fúkač STIHL BR 200-D
Kompresor olej 24l
Vyvetvovač HTA 85 AKU
Posýpací vozík HECHT 256
Posýpací vozík HECHT 229
Rozmetač WERCO
Posýpač chodníkový ťahaný
Píla akumulátorová STIHL MSA
Snehová fréza ALKO 620E
Postrekovač STIHL SR 430
Krovinorez FS 460
Krovinorez FS 460
Nožnice HS 45/600
Kára - vozík transport 250
Vozík Velorex
Elektrocentrála s motorom
Fúrik CARGO
Zváračka - horák
Kombinované kladivo BX1101
Píla
Hoblík Makita
Vŕtačka stojanová HT 1440 AP
Kombinované kladivo BX 700
Uťahovačka Makita
Čerpadlo Kal 120
Kompresor PROMO
Skrutkovač akumulátorový AKU
Gola kľúče - sada
Zváračka INVERTOR GAMA 166
Paletový vozík
Rudla sklopná RU6 s dušovými kolesami
Brúska uhlová 230 GA9050R Makita
Brúska uhlová

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

61.
62.

8-04/07499
1729

Brúska AKU uhlová WORCR
Zverák

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, Ing. Pekara, p.
Kavec, p. Kardoš, Mgr. Augustín, JUDr.
Gelatka

proti: 0

1
1
zdržal sa: 2
Ing. Žideková, Bc. Repková

V závere rokovania primátor oboznámil poslancov s oživením tradície varenia piva a predstavil
poslancom nové rajecké pivo, ktoré v prípade záujmu zo strany občanov bude distribuované do
vybraných predajní.

Týmto bodom bol vyčerpaný program zasadnutia MZ. Primátor poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie o 16.25 h ukončil.

Ing. Milan Lipka
primátor mesta

Ing. Ján Jasenovec, PhD.
prednosta MsÚ
Overovatelia: Mgr. Peter Hanus
Ing. Zuzana Žideková
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