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Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 23. septembra 2021 

 

Uznesenie č. 71/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, 

Mudrochova 930/10, Rajec za školský rok 2020/2021 

2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej 

školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec za školský rok 2020/2021 

3. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledky a podmienky Základnej školy, 

Lipová 2, Rajec za školský rok 2020/2021. 

4. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach Základnej umeleckej školy, 

1.mája 412/1, Rajec za školský rok 2020/2021. 

 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 72/2021 

Mestské zastupiteľstvo:  

I. Schvaľuje 

v súlade s uzavretou Zmluvou o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena č. 2020/294 zo 

dňa 7.10.2020 uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej bude dohoda 

zmluvných strán:  

 

1. zriadiť vecné bremeno na pozemkoch:  

a) KNE parcelu č. 7119, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 20 

576 m2 evidovanú na liste vlastníctva č. 3333 pre kat. územie Rajec, vlastníka Mesto Rajec 

v celosti, v rozsahu uvedenom v geometrickom pláne č. 44221550-22/2020, ktorý vyhotovil 

GEODIX s.r.o., Žilina, IČO: 44221550, overil Okresný úrad Žilina dňa 09.12.2020 pod č. 

G1-2576/2021, kde je zakreslené umiestnenie kanalizačnej prípojky s jej prislúchajúcim 

ochranným pásmom v rámci vybudovanej stavby s názvom „Samoobslužná 

autoumyváreň“, v prospech oprávnenej osoby z vecného bremena spoločnosti CREATIVE 

SAN, s.r.o., Smreková 3094/15, 010 07 Žilina, IČO: 46 961 429, v mene koná samostatne 

Bc. Martin Cibulka, konateľ.  

b) KNC č. 2124/18, druh pozemku ostatná plocha, o celkovej výmere 102 m 2 KNC č. 

2124/409, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 874 m 2 KNC č. 2142/9, druh 

pozemku trvalý trávny porast, o celkovej výmere 537 m2 evidované na liste vlastníctva č. 

1500 pre kat. územie Rajec, vlastníka Mesto Rajec v celosti v rozsahu uvedenom v 

geometrickom plánu č. 44221550-22/2020, ktorý vyhotovil GEODIX s.r.o., Žilina, IČO: 

44221550, overil Okresný úrad Žilina dňa 09.12.2020 pod č. G1- 2576/2021, kde je 

zakreslené umiestnenie kanalizačnej prípojky s jej prislúchajúcim ochranným pásmom v 

rámci vybudovanej stavby s názvom „Samoobslužná autoumyváreň“, v prospech 

oprávnenej osoby z vecného bremena spoločnosti CREATIVE SAN, s.r.o., Smreková 

3094/15, 010 07 Žilina, IČO: 46 961 429, v mene koná samostatne Bc. Martin Cibulka, 

konateľ.  
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2. zriadiť vecné bremeno za podmienok:  

a) Obsahom vecného bremena bude povinnosť vlastníka pozemkov strpieť: - zriadenie, 

uloženie, vedenie a výstavbu kanalizačnej prípojky a kontrolnej šachty na odvedenie 

splaškových vôd zo stavebného objektu „Samoobslužná autoumyváreň“, nad a pod 

povrchom zaťažených pozemkov, - prevádzku a údržbu kanalizačnej prípojky, 

obmedzenie užívania vecným bremenom zaťažených pozemkov aj v rozsahu 

ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov, - vstup osobami a vjazd 

technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na budúce zaťažené pozemky za 

účelom prevádzkovania, užívania, údržby, výmeny, zmien a opráv alebo odstránenia 

kanalizačnej prípojky, - terénne úpravy, úpravy pôdy a jej porastu vykonávané za 

účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie stavby kanalizačnej prípojky, v 

ktoromkoľvek čase a ročnom období - užívanie tejto kanalizačnej prípojky na budúcich 

zaťažených pozemkoch  

b) Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú a to 20 rokov.  

c) Odplata za zriadenie vecného bremena je podľa Znaleckého posudku č. 98/2021 

vypracovaného znalcom Ing. Igor Brezianský, evid. č. 910327, Žilina, zo dňa 13.7.2021, 

jednorazová vo výške 407,94 €, splatná v lehote do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy 

o zriadení vecného bremena.  

d) Poplatky spojené so zriadením vecného bremena, jeho vkladom do katastra 

nehnuteľností a vypracovaním znaleckého posudku bude znášať osoba oprávnená z 

práva vecného bremena. 

 

3. zriadiť vecné bremeno za podmienok: 

a) Obsahom vecného bremena bude povinnosť vlastníka pozemkov strpieť prechod a 

prejazd cez pozemky v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 2124/18 a KNC č. 2124/409 v 

ktoromkoľvek čase a ročnom období.  

b) Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú a to 20 rokov.  

c) Odplata za zriadenie vecného bremena je podľa Znaleckého posudku č. 98/2021 

vypracovaného znalcom Ing. Igor Brezianský, evid. č. 910327, Žilina, zo dňa 13.7.2021, 

jednorazová vo výške 530,88 €, splatná v lehote do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy 

o zriadení vecného bremena. 

d) Poplatky spojené so zriadením vecného bremena, jeho vkladom do katastra 

nehnuteľností a vypracovaním znaleckého posudku bude znášať osoba oprávnená z 

práva vecného bremena. 

 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 73/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Schvaľuje 

uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej bude dohoda zmluvných 

strán: 
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1. zriadiť vecné bremeno na pozemkoch: 

a) KNE parcelu č. 7087, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 5 899 m² 

evidovanú na liste vlastníctva č. 3333 pre kat. územie Rajec, vlastníka Mesto Rajec v 

celosti, v rozsahu uvedenom v geometrickom plánu č. 2/2021, k.ú. Rajec „na vyznačenie 

práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch E-KN p.č. 708/71 a C-KN p.č. 914/3, 

907/2 a 934/1“, vypracovaným BV PLAN, spol. s r.o., Fačkov, IČO: 43901140, 

overeným katastrálnym odborom Okresného úradu v Žiline dňa 27.1.2021 pod č. G1-

97/2021, kde je zakreslené umiestnenie vodovodnej prípojky s jej prislúchajúcim 

ochranným pásmom v rámci vybudovanej stavby, ktorá bola daná do užívania 

Kolaudačným rozhodnutím č. 01/85/2020/KR/03-Ďu zo dňa 28.1.2020 v prospech 

oprávnenej osoby z vecného bremena Špánik Matej, nar. ......, bytom ................., 015 

01 Rajec.  

b) KNC parcelu č. 914/3, druh pozemku zastavaná plocha o celkovej výmere 1 139 m² 

evidovanú na liste vlastníctva č. 1500 pre kat. územie Rajec, vlastníka Mesto Rajec v 

celosti v rozsahu uvedenom v geometrickom plánu č. 2/2021, k.ú. Rajec „na vyznačenie 

práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch E-KN p.č. 708/71 a C-KN p.č. 914/3, 

907/2 a 934/1“, vypracovaným BV PLAN, spol. s r.o., Fačkov, IČO: 43901140, 

overeným katastrálnym odborom Okresného úradu v Žiline dňa 27.1.2021 pod č. G1-

97/2021, kde je zakreslené umiestnenie vodovodnej prípojky s jej prislúchajúcim 

ochranným pásmom v rámci vybudovanej stavby, ktorá bola daná do užívania 

Kolaudačným rozhodnutím č. 01/85/2020/KR/03-Ďu zo dňa 28.1.2020 v prospech 

oprávnenej osoby z vecného bremena Špánik Matej, nar. ......, bytom ................, 015 01 

Rajec.  

2. zriadiť vecné bremeno za podmienok:  

a) Obsahom vecného bremena bude povinnosť vlastníka pozemkov strpieť uloženie, 

užívanie, údržbu a príp. opravy, rekonštrukciu alebo odstránenie inžinierskej siete 

(vodovodnej prípojky) v ktoromkoľvek čase a ročnom období.  

b) Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú a to 20 rokov. 

c) Odplata za zriadenie vecného bremena je podľa Znaleckého posudku č. 99/2021 

vypracovaného znalcom Ing. Igor Brezianský, evid. č. 910327, Žilina, zo dňa 13.7.2021, 

jednorazová vo výške 278,02 €, splatná v lehote do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy 

o zriadení vecného bremena. d) Poplatky spojené so zriadením vecného bremena, jeho 

vkladom do katastra nehnuteľností a vypracovaním znaleckého posudku bude znášať 

osoba oprávnená z práva vecného bremena. 

 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 74/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Schvaľuje 

vytvorenie parcely v k.ú. Rajec KNC č. 1411/3, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 17 

m2 , odčlenením z parcely v k.ú. Rajec KNE č. 7106, ostatná plocha o výmere 299 m2 , 

zapísanej na LV č. 3333 vo výlučnom vlastníctve Mesta Rajec, geometrickým plánom č. 

43432611-026/2021, ktorý vyhotovil Ing. Radomír Blažek – Geodetic, Rajec, IČO: 4343611, 

overil Okresný úrad Žilina dňa 22.02.2021 pod č. G1-260/2021. II. Schvaľuje uzavretie Zmluvy 

o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej bude dohoda zmluvných strán: 
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1. zriadiť vecné bremeno na pozemku KNC č. 1411/3, druh pozemku zastavaná plocha o 

výmere 17 m2, ktorá bola vytvorená odčlenením z parcely v k.ú. Rajec KNE č. 7106, 

ostatná plocha o výmere 299 m2 , zapísanej na LV č. 3333 vo výlučnom vlastníctve 

Mesta Rajec, v rozsahu uvedenom v geometrickom pláne č. 43432611-026/2021, k.ú. 

Rajec „na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 1411/1, 1411/2 a 1411/3“, 

overeným katastrálnym odborom Okresného úradu v Žiline dňa 22.2.2021 pod č. G1-

260/2021, v prospech oprávnenej osoby z vecného bremena Stránsky Zdeněk nar. ...... 

a manželka Stránska Milena, rod. ..............., nar. ......, obaja trvale bytom .............., 015 

01 Rajec. 

2. zriadiť vecné bremeno za podmienok: 

a) Obsahom vecného bremena bude povinnosť vlastníka pozemkov strpieť prechod a 

prejazd cez pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období.  

b) Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú a to 20 rokov.  

c) Odplata za zriadenie vecného bremena je podľa Znaleckého posudku č. 97/2021 

vypracovaného znalcom Ing. Igor Brezianský, evid. č. 910327, Žilina, zo dňa 13.7.2021, 

jednorazová vo výške 61,47 €, splatná v lehote do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o 

zriadení vecného bremena. 

d) Poplatky spojené so zriadením vecného bremena, jeho vkladom do katastra 

nehnuteľností a vypracovaním znaleckého posudku bude znášať osoba oprávnená z 

práva vecného bremena. 

 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 75/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

1. Schvaľuje 

v nadväznosti na Uznesenie MZ v Rajci č. 70/2020 zo dňa 13. augusta 2020 podmienky verejnej 

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

predaj pozemku v k.ú. Rajec, KNC parcela č. 1104/72, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 19 m2 , evidovaného na liste vlastníctva č. 1500, vo vlastníctve Mesta Rajec 

v celosti.  

2. Zriaďuje 

na účel otvárania obálok a vyhodnotenie ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu 

menovanú primátorom mesta.  

3. Poveruje 

primátora mesta, aby s kupujúcim pozemku v k.ú. Rajec parcela KNC č. 1104/72, ktorý navrhne 

najvyššiu ponúknutú cenu uzavrel a podpísal v mene Mesta Rajec kúpnu zmluvu. 
 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 
 



5 
 

Uznesenie č. 76/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje  

Dodatok č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 3/2020 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec. 

 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 77/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie 

stanovisko Jána Fabanu, bytom Janka Kráľa 767/6, Rajec, doručené dňa 10.6.2021 k ponuke 

od Mesta Rajec na kúpu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 3/16 pozemku v katastrálnom 

území Rajec EKN parcelné číslo 3731 o výmere 59 m2, druh pozemku: orná pôda, v ktorom 

navrhol odpredaj za trhovú cenu 30 eur/m2. 

II. Schvaľuje  

v nadväznosti na uznesenie MZ č. 29/2021 zo dňa 25.3.2021 kúpu spoluvlastníckeho podielu o 

veľkosti 3/16 pozemku v k.ú. Rajec, parcely KNE č. 3731 o celkovej výmere 59 m2 , druh 

pozemku: orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č. 3731, od vlastníka Jána Fabanu, nar. ......., 

bytom Janka Kráľa 767/6, Rajec do majetku mesta Rajec za kúpnu cenu 30 eur/m2. 

III. Schvaľuje, 

že náklady spojené s prevodom vlastníctva v plnom rozsahu hradí mesto. 

IV. Poveruje 

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

Mesta Rajec Kúpnu zmluvu. 
 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 78/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie 

„Odpoveď na list zo dňa 11.5.2021, značka AK14/2021-3“ zo dňa 26.7.2021 od Eleny 

Baránkovej, bytom Sládkovičova 684/11, Rajec, k ponuke od Mesta Rajec na kúpu 

spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 3/16 pozemku v katastrálnom území Rajec EKN parcelné 

číslo 3731 o výmere 59 m2, druh pozemku: orná pôda, v ktorom navrhla odpredaj za cenu 35 

eur/m2. 

II. Schvaľuje 

v nadväznosti na uznesenie MZ č. 29/2021 zo dňa 25.3.2021 kúpu spoluvlastníckeho podielu o 

veľkosti 3/16 pozemku v k.ú. Rajec, parcely KNE č. 3731 o celkovej výmere 59 m2 , druh 

pozemku: orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č. 3731, vlastníka Elena Baránková, nar. ......., 

bytom ................., Rajec do majetku mesta Rajec za kúpnu cenu 35 eur/m2. 
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III. Schvaľuje, 

že náklady spojené s prevodom vlastníctva v plnom rozsahu hradí mesto.  

IV. Poveruje 

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

Mesta Rajec Kúpnu zmluvu. 

 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 79/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie 

žiadosť podanú JUDr. Annou Kecerovou Veselou, advokátka, zapísaná v zozname 

advokátov Slovenskej advokátskej komory v Bratislave pod rad. č. 1964, IČO 37 908 928, 

dňa 5.8.2021 o opätovné prenechanie nebytových priestorov do nájmu a uzavretie nájomnej 

zmluvy na dobu neurčitú. 

II. Schvaľuje 

prebytočnosť majetku mesta a to: 

- nebytové priestory nachádzajúce sa v dome súp. č. 2, postavenom na pozemku CKN 

parcelné č. 84/5 o výmere 2675 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v 

katastrálnom území a obci Rajec na Námestí SNP, vedené na LV č. 1500, vo výlučnom 

vlastníctve Mesta Rajec, konkrétne: 

o kancelária č. 227 o výmere 32,20 m2 (vykurovaná plocha 32,20 m2) na II. 

poschodí č. 10/II  

o kancelária č. 226 o výmere 16,56 m2 (vykurovaná plocha 16,56 m2) na II. 

poschodí č. 11/II  

o kancelária č. 228 o výmere 16,32 m2 (vykurovaná plocha 16,32 m2) na II. 

poschodí č. 9/II  

 

- nebytové (skladové) priestory o výmere 12 m2 , nachádzajúce sa v suterénnych 

priestoroch domu súp. č. 2 (pivnica) 

- spoločné priestory o výmere 13,05 m2 (vykurovaná plocha 0 m2) na II. poschodí 

- sociálne zariadenie o výmere 6,38 m2 (vykurovaná plocha 3,04 m2) na II. poschodí. 

 

III. Schvaľuje 

spôsob prenechania priestorov v budove MsÚ v Rajci: 

- nebytové priestory na II. poschodí:  

o kancelária č. 227 o výmere 32,20 m2 (vykurovaná plocha 32,20 m2) na II. 

poschodí č. 10/II 

o kancelária č. 226 o výmere 16,56 m2 (vykurovaná plocha 16,56 m2) na II. 

poschodí č. 11/II 

o kancelária č. 228 o výmere 16,32 m2 (vykurovaná plocha 16,32 m2) na II. 

poschodí č. 9/II 

- nebytové (skladové) priestory o výmere 12 m2, nachádzajúce sa v suterénnych 

priestoroch domu súp. č. 2 (pivnica) 

- spoločné priestory o výmere 13,05 m2 (vykurovaná plocha 0 m2) na II. poschodí  

- sociálne zariadenie o výmere 6,38 m2 (vykurovaná plocha 3,04 m2) na II. poschodí  
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nachádzajúce sa v dome súp. č. 2, postavenom na pozemku CKN parcelné č. 84/5 o výmere 

2675 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území a obci Rajec na 

Námestí SNP, vedené na LV č. 1500, vo výlučnom vlastníctve Mesta Rajec, do nájmu JUDr. 

Annou Kecerovou Veselou, advokátka, zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej 

komory v Bratislave pod rad. č. 1964, IČO 37 908 928, z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

podľa ustanovenia §9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. Dôvod hodný osobitného zreteľa, je daný tým, že nebytové priestory 

užíva JUDr. Anna Kecerová Veselá na účel prevádzkovania advokátskej kancelárie, výkon 

advokátskeho povolania pre občanov mesta do roku 1992 a tiež na účel poskytovania právnych 

služieb Mestu Rajec, ktoré služby poskytuje mestu nepretržite od roku 1998. Prevádzka 

advokátskej kancelárie priamo v budove Mestského úradu Rajec je strategická najmä pre 

flexibilné poskytovanie právnych služieb Mestu Rajec a jeho zamestnancom, ktoré služby 

poskytuje mestu na zmluvnom základe. Osobitný zreteľ je daný aj tým, že z dôvodu umiestnenia 

prevádzky advokátskej kancelárie v budove MsÚ sú právne služby dostupné pre zamestnancov 

mesta neodkladne, kedykoľvek počas pracovných dní a pracovného času. Tento účel využitia 

nájmu zostane zachovaný. 

IV. Schvaľuje 

zverejnenie zámeru prenechania priestorov 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. 
 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 80/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

VZN č. 4/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec. 

 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 81/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 27/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec  

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 29/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 30/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej 

školy 
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d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 32/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej 

umeleckej školy 

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 33/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej 

školy 

f) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 38/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky 

g) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 39/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej 

umeleckej školy. 

 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 82/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Dodatok č. 2 k 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. 

 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 83/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

použitie finančných darov účelovo určených pre  Domov vďaky v sume 3025,- € na bežné 

výdavky Domova vďaky. 

 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 84/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. hospodárenie Mesta Rajec za I. polrok 2021, ktoré bolo podľa členenia finančného 

rozpočtu nasledovné: 
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• príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 3 242 747,70 € pri plnení na 52,41% 

k upravenému  rozpočtu 6 186 966,00 € a výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo 

výške 2 500 312,96 € pri plnení na 39,94 % k upravenému rozpočtu 6 260 041 €, 

s výsledkom hospodárenia  + 742 434,74 € 

• príjmy kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 2 125,00 € pri plnení na 4,86% 

k upravenému  rozpočtu 43 745,00 € a výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo 

výške 521 979,54 € pri plnení na 41,18 % k upravenému rozpočtu 1 267 480,00 €, 

s výsledkom hospodárenia  - 519 854,54 € 

• príjmové finančné operácie boli realizované v čiastke 764 557,54 € pri plnení na 46,42% 

k upravenému rozpočtu 1 646 922,00 €, výdavkové finančné operácie vo výške 

141 239,05 € pri plnení na 49,36 % k upravenému rozpočtu 286 112,00 €. 

2. monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec k 30.6.2021. 

 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 85/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

správu náčelníka MsP o činnosti Mestskej polície Rajec za obdobie január – august 2021. 

 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 86/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

vstup Mesta Rajec za člena Únie miest Slovenska. 

 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 87/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení č. 47 - 60/2021, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ  dňa             

24.6.2021. 

2. Prehľad plnenia uznesení č. 60 – 67/2021, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 

5.8.2021.           

3. Prehľad plnenia uznesení, ktoré neboli splnené do 24.6.2021. 

 



10 
 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 88/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o vykonanej kontrole č. 3. 

 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 89/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Memorandum o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci 

výzvy Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike s týmito podstatnými 

náležitosťami: 

a) zmluvné strany: Mesto Žilina, so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 

Žilina, IČO: 00321796 a Mesto Rajec, so sídlom: Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec, 

IČO: 00321 575 

(ďalej ako „mesto“), 

 

b) predmet memoranda: návrh spolupráce pri príprave kandidatúry a programu 

mesta Žilina do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 spoločne 

s partnerskými mestami a obcami regiónu pod spoločným názvom Žilina Beskydy 

2026 a v prípade víťazstva realizácia plánovaných investičných a kultúrnych 

aktivít, 

 

c) záväzky vyplývajúce zmluvným stranám v prípade, že mesto Žilina bude 

komisiou vyhlásené za víťaza súťaže o Európske hlavné mesto kultúry 2026 v SR 

(EHMK):  

 

1. mesto Žilina sa zaväzuje: 

▪ poskytovať mestu všetky informácie potrebné pre spoluprácu a súčinnosť v 

rámci pripravovaných projektových návrhov; 

▪ poveriť konkrétneho zamestnanca ako kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie 

úloh v súvislosti so spoluprácou a koordináciou spoločných aktivít; 

▪ pripraviť prihlášku do súťaže zahrňujúc kultúrne aktivity na území Obce/mesta 

s prípadným zapojením lokálnych kultúrnych operátorov do tvorby programu; 

▪ propagovať počas kandidátskeho procesu región, do ktorého Obec/mesto spadá. 

 

V prípade víťazstva mesta Žilina v súťaži o titul EHMK 2026: 

▪ zahrnúť mesto do realizačných aktivít a podporovať partnerskú samosprávu v 

realizácii plánovaných aktivít EHMK na jej území, 
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▪ poskytnúť mobilný kultúrny program k realizácii na území Obce/mesta v 

celkovej hodnote rovnajúcej sa minimálne trojnásobku celkového príspevku 

Obce/mesta do spoločného rozpočtu projektu, 

▪ zapojiť mesto a miestne organizácie do rozvojového programu s cieľom 

posilnenia spolupráce medzi kultúrnymi operátormi oboch samospráv, 

▪ pripraviť budúcu zmluvu o spolupráci vrátane návrhu programu a finančných 

rámcov v priebehu roka 2022,  

▪ propagovať mesto, destináciu Beskydy a región zapojený do projektu Žilina 

Beskydy 2026 na európskej úrovni v rámci vytvorenej marketingovej koalície. 

 

2. Mesto sa zaväzuje: 

▪ poskytovať všetky informácie mestu Žilina, resp. osobe poverenej mestom 

Žilina, potrebné pre spoluprácu a súčinnosť v rámci plánovaných projektových 

návrhov, 

▪ poveriť konkrétneho zamestnanca ako kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie 

úloh v súvislosti so spoluprácou a koordináciou spoločných aktivít, 

▪ poskytnúť pomoc a informácie pri identifikovaní aktuálnych tém a potrieb 

samosprávy v kultúrnej oblasti, ako aj lokálnych kultúrnych operátorov za 

účelom nadviazania spolupráce pri plánovaných projektoch kultúrno-

umeleckého programu EHMK. 

 

V prípade víťazstva mesta Žilina v súťaži o titul EHMK 2026: 

▪ byť súčasťou projektu Žilina Beskydy 2026 ako partnerská samospráva, 

▪ umožniť realizovanie mobilného kultúrneho programu na svojom území v 

zmysle spoločnej dohody, 

▪ poskytnúť súčinnosť a všetky potrebné informácie na zabezpečenie turistickej 

propagácie destinácie mesta, 

▪ participovať na spoločnom rozpočte spolufinancovaním bežných výdavkov 

projektu vo výške 1€ na obyvateľa v každom z rokov 2024, 2025 a 2026, pričom 

uvedený príspevok bude použitý na administratívu, marketing a propagáciu 

regiónu a kultúrny program projektu, 

▪ aktívne sa zúčastňovať propagácie plánovaných projektových aktivít a 

zodpovedne realizovať spoločné akcie v rámci projektu EHMK a aktuálnej 

ponuky mobilného kultúrneho programu, 

▪ podpísať vzájomnú dohodu o spolupráci ako partnerské samosprávy vrátane 

programu a finančných rámcov v priebehu roka 2022. 

 

d) platnosť memoranda: memorandum sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2021.  

 

II. poveruje 

primátora mesta podpísaním Memoranda o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Žilina 

Beskydy 2026 v rámci výzvy Európske hlavné mesto kultúry 2026. 
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za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Matejka, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

 

 

 

 

Ing. Milan Lipka 

  primátor mesta 


