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Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 24. júna 2021 

 

Prítomní: 10 

Neprítomní: 3 

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu 

2. Kúpa pozemku KNC parcela č. 1254/7, parcela č. 1254/8 na Športovej ulici, užívaného 

ako predzáhradka rodinného domu 

Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 33/2021 zo dňa 29.04.2021 

3. Prenechanie nebytových priestorov na ul. Sama Chalupku do nájmu formou verejnej 

obchodnej súťaže 

Pokračovanie v plnení Uznesenia MZ č. 35/2021 zo dňa 29.04.2021 

4. Návrh VZN č. 2/2021 o podmienkach a kritériách prideľovania a užívania nájomných 

bytov vo vlastníctve Mesta Rajec 

5. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Vodozádržné opatrenie v meste Rajec“ 

6. Personálne otázky – vyhodnotenie činnosti náčelníka MsP Rajec  

7. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

8. Návrh 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 

9. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z darov účelovo určených pre 

Domov vďaky 

10. Prenechanie majetku do výpožičky TSMR, s.r.o. Rajec 

Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 46/221 zo dňa 26.05.2021 

11. Plnenie uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom 

12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021 

13. Správa o vykonaných kontrolách 

14. Interpelácie 

15. Diskusia 

16. Rôzne 

a) Rozhodnutie jediného spoločníka 

b) Informácia o ukončenom verejnom obstarávaní pre športovú halu 

c) Doplnenie člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v Rajci 

 

Takto prednesený program bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Bc. Repková, 

Mgr. Augustín 

  

 

 

Schválené uznesenia: 

47/2021 – kúpa pozemku – Mgr. Baďura 

48/2021 – prenechanie nebytových priestorov do nájmu (garáže na ul. S.Chalupku) 

49/2021 – VZN č. 2/2021 o podmienkach a kritériách prideľovania a užívania nájomných bytov 

50/2021 – žiadosť o NFP „Vodozádržné opatrenie v meste Rajec“ 

51/2021 – prehodnotenie činnosti náčelníka MsP Rajec 
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52/2021 – rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

53/2021 – 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 

54/2021 – použitie finančných darov – DV 

55/2021 – prenechanie majetku mesta – výpožička majetku pre TSMR, s.r.o. 

56/2021 – prehľad plnenia uznesení 

57/2021 – Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra mesta na II. polrok 2021 

58/2021 – správa o vykonanej kontrole hl. kontrolóra 

59/2021 – doplnenie názvu TMSR, s.r.o. 

60/2021 – menovanie člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  

                 funkcionárov v Rajci 

 

 

R o k o v a n i e : 

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu 

Primátor mesta určil za overovateľov zápisnice Ing. Petra Pekaru a Jána Kavca. Za 

zapisovateľku určuje Alenu Uríkovú. 

 

2. Kúpa pozemku KNC parcela č. 1254/7, parcela č. 1254/8 na Športovej ulici, užívaného 

ako predzáhradka rodinného domu 

Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 33/2021 zo dňa 29.04.2021 

Návrh prevodu majetku mesta predniesla poslancom Ing. Ivana Bahledová, ved. odd. 

investičnej výstavby a ŽP. 

Uznesením MZ č. 33/2021 prijatého dňa 29. apríla 2021 bola schválená prebytočnosť 

majetku, predaj pozemku v k. ú. Rajec, KNC parcely č. 1254/8, druh pozemku zastavané 

plochy o výmere 1 m2, ktorá bola vytvorená odčlenením od KNC parcely č. 1254/6, druh 

pozemku zastavané plochy o výmere 53 m2 za kúpnu cenu 10,00 €/m2,  do vlastníctva 

manželov Baďura Vladimír, Mgr. a Baďurová Mária, Mgr., ..................., 015 01  Rajec, podľa  

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ďalej bolo uložené, aby mesto zabezpečilo zverejnenie 

zámeru predaja časti pozemku z dôvodu osobitného zreteľa. 

Na základe uvedeného bol spracovaný zámer prevodu majetku mesta predajom, ktorý bol 

zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle mesta a ústrednom portáli verejnej správy 

www.slovensko.sk dňa 09.06.2021. 

Odpredaj pozemku v k. ú. Rajec, KNC parcely č. 1254/8 boli prerokované vo finančnej komisii 

ako aj v komisii výstavby a ŽP, ktoré odporúčajú predmetný predaj schváliť. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

1. Berie na vedomie 

a) stanovisko Finančnej komisie, ktorá odporučila predaj pozemku v k. ú. Rajec, KNC 

parcelné č. 1254/8, druh pozemku zastavané plochy o výmere 1 m2. 

b) stanovisko (Uznesenie č. 15/2021) Komisie výstavby a životného prostredia, ktorá 

odporučila predaj pozemku v k. ú. Rajec, KNC parcelné č. 1254/8, druh pozemku 

zastavané plochy o výmere 1 m2. 

2. Schvaľuje 

http://www.slovensko.sk/
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v nadväznosti na  Uznesenie  MZ v Rajci č. 33/2021 zo dňa 29. apríla 2021, prevod  majetku 

mesta,  a to pozemku v k. ú. Rajec, KNC parcelné č. 1254/8, druh pozemku zastavané plochy 

o výmere 1 m2, ktorý bol vytvorený odčlenením od KNC parcely č. 1254/6, druh pozemku 

zastavané plochy o výmere 53 m2 evidovanej na liste vlastníctva č. 3333 pre k.ú. Rajec, v celosti 

vo vlastníctve Mesta Rajec, podľa geometrického plánu č. 43432611-165/2020, ktorý vyhotovil 

Ing. Radomír Blažek – Geodetic, Rajec, IČO: 43432611, overil Okresný  úrad Žilina dňa 

02.10.2020 pod č. G1-2004/2020, predajom majetku mesta v celosti do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Mgr. Baďuru Vladimíra, nar. ..................... a Mgr. Márie Baďurovej 

rod. ................, nar. ..................., obaja trvale bytom ....................., 015 01  Rajec, za kúpnu 

cenu 10,00 Eur/m2, celkom vo výške  10,00 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 hranicu s pozemkom v k. ú. Rajec, KNC parcelné číslo 

č. 1254/7, druh pozemku zastavané plochy o výmere 37 m2, ktorá bola vytvorená odčlenením 

od KNE parcely č. 7100/2,   geometrickým plánom č.  G1-2004/2020, zámer predaja ktorého 

je v súlade s Uznesením MZ č. 33/2021 zo dňa 29.04.2021, nakoľko tento pozemok užívajú 

žiadatelia ako časť prístupovej komunikácie  k rodinnému domu súp. č. 297, ktorý vlastnia 

v celosti, s tým, že predmetný pozemok v rovnakom rozsahu užívali aj právni predchodcovia 

žiadateľov. Pozemok je pre mesto neupotrebiteľným, je malej výmery a svojim umiestnením 

a rozmerom nie je využiteľný pre mesto ani iné osoby. 

Kupujúci sú povinní zaplatiť všetky poplatky spojené s prevodom vlastníctva súvisiace. 

3. 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 09.06.2021. 

4. Poveruje 

primátora mesta, aby s kupujúcimi dohodol zmluvné podmienky, uzavrel a podpísal v mene 

Mesta Rajec Kúpnu zmluvu. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Bc. Repková, 

Mgr. Augustín 

  

 

3. Prenechanie nebytových priestorov na ul. Sama Chalupku do nájmu formou verejnej 

obchodnej súťaže 

Pokračovanie v plnení Uznesenia MZ č. 35/2021 zo dňa 29.04.2021 

Návrh prenechania nebytových priestorov na ul. S. Chalupku predniesla poslancom Ing. 

Ivana Bahledová. 

Mesto Rajec je vlastníkom štyroch nebytových priestorov – garáži nachádzajúcich sa 

v bytovom dome súp. číslo 1089/34 na ul. Sama Chalupku, Rajec. Tieto priestoru sú určené na 

nájom pre obyvateľov predmetného bytového domu. Aktuálne dva z týchto priestorov sú voľné, 

neprenajaté, a to: 

a/  garáž č. 3 o výmere 20,37 m2 

b/  garáž č. 4 o výmere 20,11 m2 

V zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, §9a, ods. (1) písm. a) je možné 

prenechať takéto nebytové priestory do nájmu formou verejnej obchodnej súťaže. 

http://www.slovensko.sk/
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Predmetom obchodnej verejnej súťaže  je nájom jedného nebytového priestoru jednému 

uchádzačovi – nájomcovi.  

Užívanie nebytového priestoru – garáže bude slúžiť výlučne len na garážovanie  motorového 

vozidla a  na uskladňovanie príslušenstva vozidla.  

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby – nájomcovia bytov bytového domu súp. číslo 

1089/34 s platnou Zmluvou o nájme bytu.   

Vyhlasovateľ zriadi na účel otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej 

trojčlennú komisiu menovanú primátorom mesta.  

Poslancom boli predložené Podmienky verejnej obchodnej súťaže ako aj návrh Zmluvy 

o nájme nebytového priestoru. 

Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia ponúknutá cena za 1 

m2/rok, pričom najnižšia hodnota predmetu súťaže je určená  20,00 € m2/rok.  

Prenechanie nebytových priestorov na Ul. Sama Chalupku 1089/34 do nájmu formou verejnej 

obchodnej súťaže bolo prerokované vo finančnej komisii a v komisii výstavby a ŽP, ktoré 

odporúčajú schváliť podmienky verejnej obchodnej súťaže. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo: 

1. Berie na vedomie 

a) stanovisko (Uznesenie č.17/2021) Komisie výstavby a životného prostredia, ktorá 

odporučila schváliť prenechanie nebytových priestorov na Ul. Sama Chalupku 1089/34 

v Rajci na KN parc. č. 2158/29 do nájmu formou verejnej obchodnej súťaže  

b) stanovisko Finančnej komisie, ktorá odporučila schváliť prenechanie nebytových 

priestorov na Ul. Sama Chalupku 1089/34 v Rajci na KN parc. č. 2158/29 do nájmu 

formou verejnej obchodnej súťaže 

2. Schvaľuje  

v nadväznosti na  Uznesenie  MZ v Rajci č. 35/2021 zo dňa 29. apríla 2021 podmienky verejnej 

obchodnej súťaže podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí na 

nájom nebytových priestorov – garáž č. 3 o výmere 20,37 m2 a nebytový priestor – garáž č. 4 

o výmere 20,11 m2 nachádzajúce sa v bytovom dome súp. číslo 1089/34 postavenom na KN 

parc. č. 2158/29 na Ul. Sama Chalupku v k. ú. Rajec, evidovanom na liste vlastníctve č. 1500, 

vo vlastníctve Mesta Rajec v celosti. 

3. Zriaďuje 

na účel otvárania obálok a vyhodnotenie ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu 

menovanú primátorom mesta. 

4. Poveruje 

primátora mesta, aby s nájomcom bytov bytového domu súp. číslo 1089/34, ktorý navrhne 

najvyššiu ponúknutú cenu  uzavrel a podpísal v mene Mesta Rajec Zmluvu o nájme nebytového 

priestoru. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Bc. Repková, 

Mgr. Augustín 
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4. Návrh VZN č. 2/2021 o podmienkach a kritériách prideľovania a užívania 

nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Rajec 

Návrh VZN č. 2/2021 o podmienkach a kritériách prideľovania a užívania nájomných 

bytov vo vlastníctve Mesta Rajec predniesla poslancom Ing. Ivana Bahledová, ved. odd. IV 

a ŽP. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o podmienkach a kritériách 

prideľovania a užívania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Rajec je spracovaný z dôvodu 

aktualizácie a zosúladenia návrhu VZN s platnou legislatívou, súčasťou ktorého je 6 Príloh. 

V uvedených Prílohách je určená výška nájomného v jednotlivých bytových domoch, ktorá sa 

stanovuje v zmysle Opatrenia  MF SR č. 01/R/2008 v znení opatrení č. 02/R/2008 a č. 

01/R/2011,  nesmie prekročiť 5 % z obstarávacej ceny bytu. Výška nájomného sa v Prílohách 

nemení, naďalej zostáva ponechaná vo všetkých bytových domoch tak ako doteraz.  

Návrh VZN 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 v Rajci 

I. schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o podmienkach a kritériách prideľovania a užívania 

nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Rajec. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Bc. Repková, 

Mgr. Augustín 

  

 

5. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Vodozádržné opatrenie v meste Rajec“ 

Návrh predloženia Žiadosti o NFP predniesla poslancom Ing. Ivana Bahledová, ved. odd. 

IV a ŽP. 

Mesto Rajec plánuje predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s 

názvom „Vodozádržné opatrenie v meste Rajec“ 

Projekt rieši vybudovanie odvodnenia areálu Základnej školy na Lipovej ulici v Rajci (strechy 

a spevnené plochy) formou vybudovania nových zaústení strešných zvodov do nádrží na 

polievanie a v prípade školy aj do dažďovej záhrady koncipovanej ako jednoduchá terénna 

depresia s vhodnou rastlinnou výsadbou a prípadne vodným prvkom (jazierko alebo kaskáda 

menších jazierok s núteným obehom vody). Ďalším prvkom bude riešenie ohradenia časti 

školského pozemku pri prechodovej chodbe k telocvični formou zelenej vertikálnej steny 

(oplotenie s popínavou výsadbou a závlahovým systémom), ktorý by sa následne mohol 

využívať ako priestor pre „záhradné práce“, prípadne inú výučbovú aktivitu podobného typu. 

V prípade materských škôl v meste Rajec (ulica Obrancov mieru a Mudrochova ulica) ide o 

prebudovanie zaústenia dažďových zvodov do nádrže na polievanie a spätnú úpravu povrchu 

(asfaltový chodník) a nahradenie asfaltovej plochy zatrávňovacou dlažbou. Všetky navrhované 

opatrenia majú riešené prepady do jestvujúceho odvodnenia, aby mala voda v prípade 

intenzívnych zrážok a po naplnení retenčnej kapacity priestor na odtekanie. 

Návrh predloženia žiadosti o NFP bol prerokovaný vo finančnej komisii, ako aj v komisii 

výstavby a ŽP, ktoré ho odporúčajú schváliť. 
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Počas rokovania o 15.12 h odišiel JUDr. 

Gelatka – počet poslancov 9. 

 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného 

prostredia, vyhlásenej 27.04.2020, Kód výzvy: OPKZP- PO2 – SC211- 2020- 62, na 

realizáciu projektu: Vodozádržné opatrenie v meste Rajec, ktorý bude realizovaný 

Mestom Rajec  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu 

11.250,00 €. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, Ing. 

Žideková, Bc. Repková, Mgr. Augustín 

  

 

6. Personálne otázky – vyhodnotenie činnosti náčelníka MsP Rajec  

Uznesením MZ v Rajci č. 64/2020 zo dňa 4. júna 2020 bol do funkcie náčelníka Mestskej 

polície v Rajci menovaný Mgr. Adrian Begáň. V zápisnici z rokovania MZ zo dňa 4.6.2020 je 

uvedené, že po roku  činnosti vo funkcii náčelníka MsP mestské zastupiteľstvo prehodnotí 

pôsobenie nového náčelníka MsP a jeho činnosť.  

 

Počas rokovania o 15.14 h prišiel JUDr. 

Gelatka – počet poslancov 10. 

 

Primátor uviedol, že osobne je spokojný s prácou náčelníka MsP, Mgr. Begáňa. Je stotožnený 

s jeho prácou ako aj s jeho postupmi. Určite by ho po roku činnosti vo funkcii potvrdil. 

P. Kavec uviedol, že výsledok práce MsP je lepší ako bol doposiaľ, osobne si myslí, že je tu 

práce viacej ako dosť. 

Ing. Židekovej sa zdá, že sa všetko vracia do starých koľají a práca MsP stagnovala. Navrhla 

predĺžiť pracovnú zmluvu Mgr. Begáňovi opäť o rok a až potom mu dať dobu neurčitú. Taktiež 

navrhla stretnutie poslancov, kde by si toto prediskutovali. 

Primátor odpovedal, že stretnutie kvôli tomuto neplánoval robiť. Je potrebné zvážiť, že mestskú 

políciu tvoria štyria členovia a jeden náčelník. Robia aj nočné služby, nie je však v ich silách 

obsiahnuť celé mesto, v jednom období sa nedá pokryť celý Rajec. Pred mesiacom pri 

predkladaní správy o činnosti MsP za I. štvrťrok 2021 na túto skutočnosť upozorňoval samotný 

náčelník MsP. 

Počas rokovania o 15.19 h prišiel PaedDr. 

Mihalec – počet poslancov 11. 

 

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

prehodnotenie činnosti Mgr. Adriana Begáňa vo funkcii náčelníka MsP v Rajci. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr. 

Gelatka, Bc. Repková, Mgr. Augustín, 

PaedDr. Mihalec 

 Ing. Žideková 

 

7. 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. 15/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec  

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 16/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej 

umeleckej školy 

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 17/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky 

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 18/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej 

školy 

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 19/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

f) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 21/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového Domova vďaky 

g) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 22/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového Mesta Rajec a Základnej umeleckej 

školy. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Bc. Repková, 

Mgr. Augustín, PaedDr. Mihalec 

  

 

8. Návrh 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 

Návrh VZN č. 3/2021 predniesla poslancom Ivana Zbýňovcová, ved. ekonom. 

oddelenia. 
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Tento návrh VZN 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. 

Ďalej rieši výšku príspevku na nákup potravín a réžiu na základe novely zákona v oblasti 

poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia“) 

účinnej od 1.8.2021. 

Návrh VZN bol prerokovaný vo finančnej komisii, ktorá ho odporúča schváliť. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo  

I. schvaľuje 

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  

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Bc. Repková, 

Mgr. Augustín, PaedDr. Mihalec 

  

 

9. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z darov účelovo určených pre 

Domov vďaky 

Návrh na schválenie použitia fin. prostriedkov predniesla poslancom Ivana 

Zbýňovcová, ved. ekonom. odd. 

Rozpočtová organizácia Mesta Rajec - Domov vďaky, prehodnotila svoj schválený 

rozpočet na rok 2021, stav jeho čerpania. 

Prevažná väčšina príjmov zariadenia plynie z pravidelných mesačných platieb od 

klientov, ktoré sú len v zákonom stanovenej výške. Ďalší zdroj príjmu je štátny príspevok 

a príspevok od zriaďovateľa – Mesta Rajec.   

Zariadenie zo svojich príjmov nemá možnosť vytvárať finančné rezervy, ktoré by mohli 

byť použité na materiálny nadštandard, či financovanie mimoriadnych výdavkov.   

Z toho dôvodu vedenie Domova vďaky spolu s vedením mesta prehodnotilo stav 

rozpočtu, ako aj možnosť posilnenia rozpočtu bežných výdavkov zo získaných finančných 

v súlade s ustanovením článku II. bodu 1.c) darovacej zmluvy.  

Riaditeľka DV doručila zriaďovateľovi žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 

z darov na vykrytie výdavkov vo výške 4 500,00 € na rekonštrukciu sprchového kúta a toaliet 

v zariadená DV. 

Finančná komisia túto žiadosť prerokovala a odporúča ju schváliť. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

použitie  finančných darov účelovo určených pre Domov vďaky v sume 4 500,00 € na bežné 

výdavky Domova vďaky. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Bc. Repková, 

Mgr. Augustín, PaedDr. Mihalec 

  

 

10. Prenechanie majetku do výpožičky TSMR, s.r.o. Rajec 

Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 46/221 zo dňa 26.05.2021 

Návrh prenechania majetku do výpožičky TSMR, s.r.o. Rajec predniesla poslancom 

Ivana Zbýňovcová. 

Uznesením MZ č. 46/2021 zo dňa 25. mája 2021 bola schválená prebytočnosť majetku, 

spôsob prenechania majetku mesta a zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta 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. 

Zámer prenechania majetku mesta do bezplatného užívania formou výpožičky  v zmysle § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod 

hodný osobitného zreteľa, bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle mesta a ústrednom 

portáli verejnej správy www.slovensko.sk dňa 08.06.2021. 

Finančná komisia túto výpožičku prerokovala, dvaja členovia boli za jej schválenie a dvaja 

členovia sa hlasovania zdržali. 

JUDr. Gelatka uviedol, že na finančnej komisii boli zo strany niektorých jej členov 

rôzne otázky, o tejto výpožičke diskutovali. Apeloval na poslancov, aby podporili toto 

uznesenie, aby TSMR, s.r.o. mohli začať plnohodnotne vykonávať svoju činnosť. Dodal, že na 

prijatie uznesenia bude potrebná 3/5 väčšina poslancov, t.z., že 8 poslancov musí byť za prijatie 

tohto uznesenia, aby bolo prijaté. 

Zároveň požiadal prednostu o stanovisko ohľadom čistiaceho vozidla. 

Prednosta následne informoval, že bola odsúhlasená prevádzková zmluva, ktorá bola 

spracovaná právnikom, taktiež bola odoslaná a zverejnená. 

Ing. Žideková považuje TSMR za správne rozhodnutie a mesto ich potrebuje, ale pre ňu je to 

neštandardný postup, keď MZ je od začiatku informované len ústne a ani tá novovzniknutá 

spoločnosť podľa Ing. Židekovej nevie, čo bude robiť od 1.7.2021. Informovala, že sa opätovne 

hlasovania zdrží. Riaditeľ TSMR, s.r.o., Ing. Kardoš uviedol, že on presne vie, aké činnosti 

bude od 1.7.2021 vykonávať. 

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

v nadväznosti na Uznesenie MZ Mesta Rajec č. 46/2021 zo dňa 25. mája 2021, prenechanie 

majetku mesta:  

a) hnuteľných vecí, súpis ktorých je uvedený v prílohe 1/ tohto uznesenia, v celosti vo 

vlastníctve Mesta Rajec,  

b) 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), 

c) 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, 

http://www.slovensko.sk/
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d) 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. 

II. konštatuje, 

že zámer prenechania majetku mesta do bezplatného užívania formou výpožičky  v zmysle § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – dôvod 

hodný osobitného zreteľa, bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle mesta a ústrednom 

portáli verejnej správy www.slovensko.sk dňa 08.06.2021. 

 

III. poveruje, 

primátora mesta, aby s kupujúcim dohodol zmluvné podmienky, uzavrel a podpísal v mene 

Mesta Rajec Zmluvu o výpožičke. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 1 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr. 

Gelatka, Bc. Repková, Mgr. Augustín, 

PaedDr. Mihalec 

 Ing. Žideková 

 

11. Plnenie uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom 

Prehľad plnenia uznesení schválených MZ Rajec predložila poslancom hlavná 

kontrolórka mesta, Mgr. Jarmila Šutá. 

Ing. Žideková mala otázku k plneniu uzn. č. 83/2015 – projekt jednoduchých 

pozemkových úprav.  

Primátor odpovedal, že sa uskutočnilo zasadnutie prípravného výboru 16.6.2021, za 

účasti p. Štrajchera a zhotoviteľa. Toto je teraz prípravná fáza a po rozhodnutí OÚ môžu začať 

samotné jednoduché pozemkové úpravy. Samotný proces začal ihneď po schválení doplnku 

k Územnému plánu mesta. Časový horizont však upresniť nevie. 

 

Ing. Žideková sa spýtala k plneniu uzn. 118/2020 – spracovanie žiadosti NFP na 

vybavenie kompostárne. Materiál bol odovzdaný hlavnej kontrolórke 15.4.2021. 

Primátor odpovedal, že bývalá hlavná kontrolórka, Ing. Sekáčová v tom čase ešte bola 

vo funkcii, boli jej odovzdané materiály, ale primátor nevie bližšie špecifikovať, čo jej bolo 

odovzdané. 

 

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

 

http://www.slovensko.sk/
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Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia unesení č. 32 - 42/2021, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ  dňa             

29. apríla 2021. 

2. Prehľad plnenia uznesení č. 43 – 46/2021, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa           

26. mája 2021. 

3. Prehľad plnenia uznesení, ktoré neboli splnené do 29. apríla 2021. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr. 

Gelatka, Bc. Repková, Mgr. Augustín, 

PaedDr. Mihalec, Ing. Žideková 

  

 

12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021 

Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Jarmila Šutá predložila mestskému zastupiteľstvu návrh 

Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021. 

Ing. Žideková požiadala doplnenie tohto plánu o ďalšie dve kontroly, a to: 

- Kontrola súladu predkladaných rozpočtových opatrení mesta, týkajúcich sa zmien 

schváleného rozpočtu a programového rozpočtu, s legislatívou SR    

- Kontrolu prideľovania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na mzdy a prevádzku 

na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia zriadeného na území mesta Rajec.  

Ing. Žideková ďalej dodala, že si nemyslí, že všetky tieto kontroly hlavná kontrolórka 

zvládne ale ak by niečo nestihla, môžu sa tieto kontroly presunúť do ďalšieho obdobia. 

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021 tak ako bol predložený 

a doplnený. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 7 proti: 1 zdržal sa: 3 

p. Kavec, p. Kardoš, JUDr. Gelatka, Bc. 

Repková, Mgr. Augustín, PaedDr. 

Mihalec, Ing. Žideková 

p. Matejka Ing. Pekara, Mgr. Hanus, 

Mgr. Šupka 

 

13. Správa o vykonaných kontrolách 

Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Šutá predniesla poslancom Správu o vykonanej kontrole, 

ktorá sa týkala použitia sociálneho fondu. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o vykonanej kontrole č. 1. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr. 

Gelatka, Bc. Repková, Mgr. Augustín, 

PaedDr. Mihalec, Ing. Žideková 

  

 

14. Interpelácie 

Bc. Repková sa spýtala, aká je situácia so zubnými ambulanciami na Pk Rajec 

a navrhla, aby sa oslovil VÚC, aby sem poslali zubárov. 

Ďalej sa spýtala na možnosť orezania stromov na Fullovej ulici, či je tento orez 

naplánovaný. 

Primátor odpovedal, že orez na Fullovej ulici mesto zaradí do plánu. Dodal, že námetov 

a podnetov na orezy je veľmi veľa. Teraz sa robia len naliehavé veci, rezať sa bude mimo 

vegetačného obdobia. 

 

Bc. Repková sa spýtala na umiestnenie VOK. 

Primátor odpovedal, že mesto plánuje veľkoobjemový zber, ale pri umiestnených VOK 

bude určitý dohľad, aby tam nekončili veci, ktoré tam nemajú čo robiť. Ing. Bahledová 

informovala o možnosti voziť nadrozmerný odpad do zberného dvora. Pokiaľ sa umiestni 

VOK bez dohľadu, v noci budú veľmi rýchlo zaplnené. 

 

Ing. Žideková sa informovala o situácii na skládke. 

Primátor odpovedal, že schválením doplnku k Územnému plánu mesta sa začal proces 

výberového konania na prekládkovú stanicu. Momentálne mesto čaká zrýchlené verejné 

obstarávanie, momentálne prebieha územné konanie. Časový horizont nevie presne určiť, 

nakoľko sa jedná o neštandardný proces aj z pohľadu úradov, tu sa nedá predpokladať, 

kedy to bude. Prekládková stanica je plánovaná v existujúcej skládke. 

 

Ing. Žideková sa spýtala na vývoz kuchynského odpadu. 

Primátor odpovedal, že náklady na tento vývoz budú veľké, od júla to však mesto musí 

začať zvážať. Mesto bude musieť osadiť nádoby na tento zvoz, musí to byť kontajner 

s minimálne dvoma vrstvami. Ale aj pri vybudovaní kompostárne to bude obdobný 

problém. Je to zložitá téma, mesto toto musí momentálne robiť dodávateľsky, nakoľko mu 

to prikazuje zákon. 

 

Mgr. Šupka sa spýtal, kedy sa občania dozvedia výsledky výzvy na kompostáreň. 

Primátor odpovedal, že najskôr sa musí zmeniť Územný plán mesta. Náklady do konca 

roka budú cca 17.tis. €.  

 

Ing. Žideková sa spýtala na rekonštrukciu knižnice. 

Primátor s Ing. Bahledovou odpovedali, že sa jedná o dve fázy rekonštrukcie. Jedna fáza 

sú samotné úpravy a druhá obstaranie nábytku. Samotné stavebné úpravy budú cca 6 

týždňov. 

Primátor dodal, že momentálne je nedostatok materiálu, ale verí, že do septembra sa 

rekonštrukcia podarí uskutočniť. 

 

Ing. Žideková požiadala o informáciu k požadovaným verejným WC. 
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Primátor odpovedal, že tzv. „suché WC“ od firmy TOI-TOI mesto osadiť nemôže, v blízkej 

dobe však bude sprístupnené WC pri klientskom centre. Kým však mesto nepreberie 

stavbu, je to stále stavenisko. 

Podľa Ing. Židekovej je klientske centrum v podstate hotové a WC sú pri tom klientskom 

centre. 

Primátor odpovedal, že stále sa jedná o stavbu ako celok. Momentálne sa ešte ako celok. 

Momentálne sa ešte čaká na dodávku dvier, nakoľko sú atypické. Knižnica sa bude 

realizovať samostatne. 

Ing. Pekara dodal, že dlhé trvanie práce nie je zapríčinené zlou organizáciou mesta, je 

problém so stavebným materiálom. A toto je situácia vo všeobecnosti v rámci celého 

Slovenska. 

 

Ing. Žideková požiadala o vyhlásenie možnosti prihlásenia sa jubilantov na 

stretnutie s vedením mesta.  

Primátor prisľúbil dať vyhlásiť aj túto informáciu. 

 

Ing. Žideková požiadala hlavnú kontrolórku, aby sa mohla s poslancami stretnúť. 

Ďalej sa jej spýtala, ak budú mať poslanci otázky, akým spôsobom môžu kontaktovať 

hlavnú kontrolórku. 

Hlavná kontrolórka, Mgr. Šutá odpovedala, že kontaktovať ju môžu telefonicky alebo 

mailom. Otázky jej môžu klásť taktiež telefonicky alebo mailom s tým, že taktiež potrebuje 

určitý čas na preštudovanie zákonov. 

 

P. Matejka informoval, že na ulici Janka Kráľa je poškodený asfalt na chodníku. 

Primátor odpovedal, že mesto o tomto probléme nevie, ale preverí to. 

 

Mgr. Šupka sa spýtal, kto rozhoduje o rozmiestnení separačných nádob v meste, 

pretože pred Medikou nie je umiestnená separačná nádoba na papier. 

Primátor odpovedal, že o rozmiestnení nerozhoduje mesto. Separovaný zber zabezpečuje 

Združenie obcí Rajecká dolina, a to v tých intenciách, ako im dovolí výrobca – v našom 

prípade NaturPack. Keď je niečo preplnené alebo vedľa kontajnerov, tak mesto tam posiela 

pracovníkov údržby, ktorí odpad mimo nádob zbierajú. 

Mesto sa o to stará, sú to náklady naviac, ale primárne to zabezpečuje združenie. 

 

P. Kardoš sa spýtal na možnosť rekonštrukcie cesty na ul. Fučíkova (pokračovanie 

cesty vedúcej do KFTS). Vedenie spoločnosti KFTS komunikovalo tento problém 

s mestom, či sa pristúpi k rekonštrukcii. 

Primátor odpovedal, že to, čo bolo možné, sa urobilo. Nebola prisľúbená celková 

rekonštrukcia, len vyspravenie výtlkov. 

P. Kardoš taktiež poukázal na zlé osvetlenie tejto ulice. Lampy verejného osvetlenia sú 

obrastené tujami do takej výšky, že zabraňujú svetlu – požiadal o ošetrenie týchto svetiel. 

Primátor prisľúbil, že tam bude vyslaný zodpovedný pracovník. 

 

P. Matejka poďakoval vedeniu mesta a poslancom za vykonanie výrezu v koryte 

Rajčanky.  

 

Ing. Žideková požiadala, aby boli občania vyzvaní do zapojenia sa do ankety ohľadom 

parkovania. 
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Primátor sa k výzve pripojil. Dodal, že parkovanie vnímajú ľudia ako problém, ale keď 

mesto potrebuje, aby sa do dotazníkovej formy verejnosť zapojila, tak badám na sociálnych 

sieťach nie až taký záujem, aký očakával. 

 

15. Diskusia 

 

16. Rôzne 

a) Rozhodnutie jediného spoločníka 

Primátor informoval o potrebe zápisu do Obchodného registra dovetok, že TSMR, s.r.o. sú 

ako registrovaný sociálny podnik. JUDr. Kecerová Veselá o tejto potrebe informovala 

detailnejšie. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

 Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec v súlade s ustanovením  článku  7 ods. 4.1. písm. s) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktoré nadobudli účinnosť 25. marca 2021,  

 

schvaľuje:  

 

 Rozhodnutie Mesta Rajec zo dňa 21. júna 2021 vydané primátorom mesta pri výkone 

pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Technické služby mesta Rajec, s. r. o., IČO 

53 708 725, so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec,  ktorej jediným spoločníkom so 100% 

majetkovou účasťou je Mesto Rajec, ktorým rozhodlo :  

- o zmene obchodného mena spoločnosti na : Technické služby mesta Rajec, s. r. o., “r. s. p.“,  

- o zrušení predmetu činnosti spoločnosti:  „poskytovanie sociálnych služieb“  

- o zmene zakladateľskej listiny spoločnosti Technické služby mesta Rajec, s. r. o. zo dňa   

01. apríla 2021, v znení :   

 

ČASŤ I. 

Základné ustanovenia 

Článok I. 

Obchodné meno a sídlo spoločnosti  

1.1.Spoločnosť bude vystupovať v právnych vzťahoch pod obchodným menom :  

 Technické služby mesta Rajec, s. r. o.  “r. s. p.“ 

 

Článok III. 

Predmet činnosti spoločnosti  

3.1. Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie činností v súlade s platným 

podnikateľským oprávnením:  

a) čistiace a upratovacie služby, 

b) správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 

c) oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, 

d) sťahovacie služby,  

e) poskytovanie služieb osobného charakteru, 

f) organizovanie  športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

g) poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, 

h) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 

i) uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 

j) prípravné práce k realizácii stavby, 

k) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

l) prenájom hnuteľných vecí, 
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m) podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, 

n) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živností /( veľkoobchod) 

o) skladovanie a pomocné činnosti v doprave 

p) prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 

r) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve  a záhradníctve, 

s) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, 

t) administratívne služby, 

u) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,  

v) správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 

 

ČASŤ VI. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

Článok XXI. 

Záverečné ustanovenia 

Dopĺňa sa ods. 21.8. 

Zmena zakladateľskej listiny je dôsledkom Rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti zo 

dňa 21. júna 2021,  schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Rajec zo dňa       

24. júna 2021 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 1 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, JUDr. 

Gelatka, Bc. Repková, Mgr. Augustín, 

PaedDr. Mihalec 

 Ing. Žideková 

 

b) Ukončenie verejného obstarávania pre ŠH 

Primátor informoval o ukončenom verejnom obstarávaní pre rekonštrukciu športovej haly. 

Vysúťažená výsledná suma je 565 609,43 €. 

Je to jediná ponuka pod predpokladanou hodnotou zákazky. Značí to vývoj trhu, aký tu je. Ceny 

stavebného materiálu veľmi rýchlo stúpajú.  

Na júl plánuje zvolať mimoriadne zasadnutie MZ s bodom programu presun finančných 

prostriedkov na dokončenie ŠH.  

 

c) Doplnenie člena Komisie na ochranu verejného záujmu 

Uznesením č. 119/2018 zo dňa 10.12.2018 boli menovaní dvaja členovia do uvedenej 

komisie. Komisia má za úlohu preveriť podané majetkové priznania poslancov MZ a hlavného 

kontrolóra mesta. 

Novelou zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v platnom znení je však potrebné, aby bola táto komisia trojčlenná. 

Preto je potrebné menovať tretieho člena komisie. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. menuje 

JUDr. Bohuslava Gelatku za člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných  
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 1 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

Ing. Pekara, p. Kavec, p. Kardoš, Bc. 

Repková, Mgr. Augustín, PaedDr. 

Mihalec, Ing. Žideková 

 JUDr. Gelatka 

 

V závere rokovania primátor pozval poslancov na obnovu tradície – zapálenie Jánskej vatry – 

o 19.00 h pod Dubovou. 

Od tejto akcie na všetkých podujatiach sa bude občerstvenie podávať vo vratných nádobách 

(poplatok za zálohovanie pohára je 2,- €). 

 

Týmto bodom bol vyčerpaný program zasadnutia MZ. Primátor poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie o 16.22 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:  Ing. Peter Pekara 

  Ján Kavec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


