Zápisnica z mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci
konaného dňa 05. augusta 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
Uprázdnenie mandátu poslanca MZ
Sľub poslanca MZ
Overenie zloženia sľubu poslanca a správa mandátovej komisie
Doplnenie mandátovej a volebnej komisie
Doplnenie Rady školy pri ZŠ na ul. Lipová
Odvolanie a doplnenie člena komisie výstavby a životného prostredia
Odvolanie a doplnenie člena finančnej komisie
Odvolanie a doplnenie člena Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej
činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
10. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt
s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci“
11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Rajec
12. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021
rozpočtovým opatrením č. 31
Takto prednesený program bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka,
Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, Mgr.
Augustín, Ing. Žideková

zdržal sa: 0

Schválené uznesenia:
61/2021 – vyhlásenie nastúpenia náhradníka poslanca MZ
62/2021 – zloženie sľubu poslanca MZ
63/2021 – zmena člena v mandátovej a volebnej komisii
64/2021 – zmena člena v Rade školy pri ZŠ na ul. Lipová Rajec
65/2021 – zmena člena v komisii výstavby a ŽP
66/2021 – zmena člena vo finančnej komisii
67/2021 – zmena člena v Komisii na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov
mesta a zamestnancov mesta
68/2021 – žiadosť o NFP „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci“
69/2021 – Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021
70/2021 – zmena rozpočtu mesta na rok 2021 – RO č. 31/2021
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Rokovanie:
1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
Primátor mesta určil za overovateľov zápisnice Martina Matejku a Lumíra Kardoša. Za
zapisovateľku určuje Alenu Uríkovú.
2. Uprázdnenie mandátu poslanca MZ
V zmysle § 25 ods. 2 písmena c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení sa poslanec za volebný obvod 03, Vladimír Rybár písomne vzdal poslaneckého mandátu.
V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ak zanikol mandát poslanca mestského
zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov
vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.
Podľa zápisnice Mestskej volebnej komisie v Rajci o výsledku volieb do orgánov samosprávy
miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, náhradníkom do mestského zastupiteľstva za
volebný obvod 03 sa stala JUDr. Anna Kecerová Veselá.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
konštatuje,
že Vladimír Rybár sa dňom 19.07.2021 písomne vzdal poslaneckého mandátu.
II.
berie na vedomie
uprázdnenie mandátu poslanca MZ v Rajci Vladimíra Rybára, zvoleného vo volebnom obvode
č. 03
III.
vyhlasuje
nastúpenie náhradníčky JUDr. Anny Kecerovej Veselej za poslanca MZ vo volebnom obvode
č. 03.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka,
Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, Mgr.
Augustín, Ing. Žideková

proti: 0

zdržal sa: 0

3. Sľub poslanca MZ
Na rokovanie mestského zastupiteľstva bude pozvaná náhradníčka za poslanca, JUDr. Anna
Kecerová Veselá.
JUDr. Kecerová Veselá sa dostavila na zasadnutie MZ, kde zložila zákonom predpísaný sľub
poslanca MZ. Tento sľub potvrdila vlastnoručným podpisom.
Následne predniesla Čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcií, ktoré taktiež potvrdila svojím
podpisom.
Po zložení sľubu poslanca sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 9 poslancov.
Počas rokovania o 16.05 h prišiel JUDr.
Gelatka – počet poslancov 10.
4. Overenie zloženia sľubu poslanca a správa mandátovej komisie
Mandátová a volebná komisia overila zloženie sľubu poslankyne JUDr. Anny Kecerovej
Veselej a taktiež ňou podpísané čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcií.
Následne primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I.
konštatuje, že
1. zvolená poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Rajci, JUDr. Anna Kecerová Veselá
zložila zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.
2. zvolená poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Rajci, JUDr. Anna Kecerová Veselá
podpísala čestné prehlásenie o tom, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou
poslanca mestského zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka,
Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, Mgr.
Augustín, JUDr. Kecerová Veselá,
JUDr. Gelatka

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. Žideková

Následne primátor vyhlásil 10-minútovú prestávku (od 16.10 do 16.20 h). Po prestávke sa
v rokovacej miestnosti nachádzalo 10 poslancov.
5. Doplnenie mandátovej a volebnej komisie
Vzhľadom k tomu, že Vladimír Rybár bol uznesením MZ č. 3/2020 zo dňa 30.01.2020
zvolený do mandátovej komisie a do volebnej komisie, uprázdnením poslaneckého mandátu je
potrebné Vladimíra Rybára z týchto komisií odvolať a zvoliť nového člena.
Mandátová komisia má za úlohu overiť doklady o zložení sľubu poslanca a zistiť, či
nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca, a to na základe predloženého a
vlastnoručne podpísaného čestného vyhlásenia a podať o výsledku svojich zistení správu
zasadnutiu MZ. Volebná komisia dohliada na priebeh voľby členov MR a členov komisií. V
prípade tajného hlasovania vykonáva sčítanie hlasov a podáva správu MZ o výsledku volieb.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
odvoláva
Vladimíra Rybára z členstva:
1. v mandátovej komisii, do ktorej bol zvolený uznesením MZ č. 3/2020 dňa 30.01.2020
2. vo volebnej komisii, do ktorej bol zvolený uznesením MZ č. 3/2020 dňa 30.01.2020
II.
volí
1. JUDr. Annu Kecerovú Veselú za člena mandátovej komisie v zmysle uznesenia MZ č.
110/2018 zo dňa 10.12.2018
2. JUDr. Annu Kecerovú Veselú za člena volebnej komisie v zmysle uznesenia MZ č.
111/2018 zo dňa 10.12.2018.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka,
Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, Mgr.
Augustín, Ing. Žideková, JUDr.
Kecerová Veselá, JUDr. Gelatka

proti: 0

zdržal sa: 0
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6. Doplnenie Rady školy pri ZŠ na ul. Lipová
Uznesením č. 13/2016 zo dňa 25.2.2016 bol do Rady školy pri ZŠ na ul. Lipová v Rajci
delegovaný Ing. Gustáv Mucha ako zástupca zriaďovateľa. Uprázdnením poslaneckého
mandátu po Ing. Gustávovi Muchovi bol uznesením MZ č. 4/2020 zo dňa 30.01.2020
delegovaný do tejto rady školy Vladimír Rybár. Uprázdnením poslaneckého mandátu po
Vladimírovi Rybárovi je potrebné delegovať nového člena do Rady školy pri ZŠ na ul. Lipová
ako zástupcu zriaďovateľa. Primátor mesta navrhuje delegovať do rady školy JUDr. Annu
Kecerovú Veselú.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
odvoláva
Vladimíra Rybára z členstva Rady školy pri ZŠ na ul. Lipová ako zástupcu zriaďovateľa.
II.
deleguje
JUDr. Annu Kecerovú Veselú za členku Rady školy pri ZŠ na ul. Lipová ako zástupcu
zriaďovateľa.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka,
Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, Mgr.
Augustín, Ing. Žideková, JUDr.
Kecerová Veselá, JUDr. Gelatka

proti: 0

zdržal sa: 0

7. Odvolanie a doplnenie člena komisie výstavby a životného prostredia
Vladimír Rybár bol členom komisie výstavby a životného prostredia, vzdaním sa funkcie
poslanca ako aj člena komisií je potrebné ho z tejto komisie odvolať a doplniť túto komisiu
novým členom.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
odvoláva
Vladimíra Rybára z členstva v komisii výstavby a životného prostredia.
II.
volí
JUDr. Annu Kecerovú Veselú, Ing. Juraja Šimku a Jána Kavca za člena komisie výstavby
a životného prostredia.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka,
Ing. Pekara, p. Kardoš, Mgr. Augustín,
Ing. Žideková, JUDr. Kecerová Veselá,
JUDr. Gelatka

proti: 0

zdržal sa: 1
p. Kavec

8. Odvolanie a doplnenie člena finančnej komisie
Vladimír Rybár bol členom finančnej komisie, vzdaním sa funkcie poslanca ako aj člena
komisií je potrebné ho z tejto komisie odvolať a doplniť túto komisiu novým členom.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I.
odvoláva
Vladimíra Rybára z členstva vo finančnej komisii.
II.
volí
Ing. Andreu Kubačákovú a JUDr. Annu Kecerovú Veselú za člena finančnej komisie.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka,
Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, Mgr.
Augustín, Ing. Žideková, JUDr.
Kecerová Veselá, JUDr. Gelatka

proti: 0

zdržal sa: 0

9. Odvolanie a doplnenie člena Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej
činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
Vladimír Rybár bol členom Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti
orgánov mesta a zamestnancov mesta, je potrebné doplniť túto komisiu o nového člena.
Primátor navrhol doplniť túto komisiu o JUDr. Annu Kecerovú Veselú.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
odvoláva
Vladimíra Rybára z členstva v Komisii na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti
orgánov mesta a zamestnancov mesta.
II.
volí
JUDr. Annu Kecerovú Veselú za člena Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej
činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka,
Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, Mgr.
Augustín, Ing. Žideková, JUDr.
Kecerová Veselá, JUDr. Gelatka

proti: 0

zdržal sa: 0

10. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt
s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci“
Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila dňa 13.7.2021 výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Operačného programu Kvalita
životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného
riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach,
vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ: 4.3.1., Zameranie: Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov.
Mesto Rajec je oprávneným žiadateľom a zámer zníženia energetickej náročnosti
administratívnej budovy mestského úradu je oprávneným projektom.
Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom
„Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci“ bol prerokovaný v komisii výstavby
a životného prostredia, ktorá odporúča uvedenú schváliť predloženie žiadosti.
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Podľa Ing. Židekovej pri rekonštrukcii verejných budov musí byť dodržaná úplná
bezbariérovosť, to znamená až na horné poschodia budovy. Ing. Bahledová jej vysvetlila, že
postačí splniť podmienku bezbariérovosti len pri vstupe do budovy. Túto informáciu potvrdil
aj primátor mesta.
P. Kavec uviedol, že kompletne vybudovaným klientskym centrom a vybudovaním
bezbariérového vstupu do budovy mesta bude bezproblémový prístup občanov k drvivej
väčšine služieb.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. Prerokovalo:
a) Možnosť predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: ,,Zníženie
energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci“.
b) Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
uvedeného v EUR z celkových oprávnených výdavkov uvedených v EUR, ako aj výšku
neoprávnených výdavkov o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených
výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie a/alebo vytvorenia
čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom
finančnej analýzy projektu.
c) Výšku neoprávnených výdavkov projektu na stavebné práce, ktoré budú hradené z
prostriedkov mesta.
d) Podpis Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vrátane podpísania
prípadných dodatkov, v prípade schválenia predmetnej žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku s názvom: ,,Zníženie energetickej náročnosti
budovy MsÚ v Rajci“.
2. Schvaľuje:
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: ,,Zníženie
energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci“ v rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC4312021-68 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Operačného
programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora
energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z
obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v
sektore bývania, Špecifický cieľ : 4.3.1., Zameranie: Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov.
b) Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa – 47
500 EUR, t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov vo výške 950 000 EUR, ako aj
výšku neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených
výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie a/alebo vytvorenia
čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom
finančnej analýzy projektu.
c) Výšku neoprávnených výdavkov projektu na stavebné práce, ktoré budú hradené z
prostriedkov mesta – 37 000 EUR.
d) Podpis Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vrátane podpísania
prípadných dodatkov, v prípade schválenia predmetnej žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku s názvom: ,,Zníženie energetickej náročnosti
budovy MsÚ v Rajci“.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka,
Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, Mgr.
Augustín, Ing. Žideková, JUDr.
Kecerová Veselá, JUDr. Gelatka

proti: 0

zdržal sa: 0

11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Rajec
VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec rieši
úpravu výšky finančného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a bolo schválené na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva dňa 24.6.2021 uznesením č. 53/2021.
Návrhom Dodatku č. 1 k VZN sa rozširuje okruh skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie
dotácie.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Rajec.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka,
Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, Mgr.
Augustín, Ing. Žideková, JUDr.
Kecerová Veselá, JUDr. Gelatka

proti: 0

zdržal sa: 0

12. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021
rozpočtovým opatrením č. 31
Mesto Rajec prehodnotilo položky rozpočtu a programového rozpočtu a navrhlo zmeny
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, pričom sa rešpektuje novela zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách v z.n.p a zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID19 v z.n.p.. Základom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta bola analýza možností
reálnych príjmov. Do návrhu boli zapracované zmeny a podnety navrhnuté na porade primátora,
prednostu a vedúcich oddelení.
V diskusii sa Ing. Žideková, JUDr. Gelatka a p. Kavec spýtali na rozpočtované položky
kapitoly odpadové hospodárstvo, konkrétne vývoz kuchynského odpadu. Na ich otázky im
podrobne odpovedala Ing. Bahledová spolu s primátorom mesta.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021 rozpočtovým
opatrením č. 31/2021.
Rozpočet Mesta Rajec na rok 2021 - rozpočtové opatrenie č. 31/2021
Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia

Schválený

Schválené

Návrh

Návrh

Rozpočet na
rok 2021 v
EUR

Rozpočtové
opatrenie č.
30/2021

Zmena v
EUR

Rozpočtové
opatrenie
č.31/2021

Bežné príjmy spolu:

6 019 604

6 194 502

- 130

6 194 372

Bežné výdavky spolu:

6 055 512

6 267 577

- 34 750

6 232 827

-35 908

- 73 075

34 620

- 38 455

67 000

43 745

380

44 125

877 580

1 267 480

99 000

1 366 480

kapitálového rozpočtu:

- 810 580

-1 223 735

- 98 620

- 1 322 355

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):

6 086 604

6 238 247

250

6 238 497

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):

6 933 092

7 535 057

64 250

7 599 307

Schodok/prebytok

- 846 488

-1 296 810

- 64 000

- 1 360 810

1 132 600

1 646 922

0

1 646 922

Výdavky

286 112

286 112

0

286 112

Schodok/prebytok

846 488

1 360 810

0

1 360 810

0

64 000

- 64 000

0

Schodok/prebytok
bežného rozpočtu:
Kapitálové príjmy spolu:
Kapitálové výdavky spolu:
Schodok/prebytok

FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmy

Výsledok hospodárenia

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka,
Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, Mgr.
Augustín, JUDr. Kecerová Veselá,
JUDr. Gelatka

proti: 0

zdržal sa: 1
Ing. Žideková
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Týmto bodom bol vyčerpaný program zasadnutia MZ. Primátor poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie o 17.10 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: Martin Matejka
Lumír Kardoš
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