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PRIMÁTOR MESTA RAJEC 

 
 

     V Rajci dňa 26. novembra 2021 

 

POZVÁNKA 

 
V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

zvolávam zasadnutie 

 

mestského zastupiteľstva, 

 

ktoré sa uskutoční dňa 02. decembra 2021 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec. 

 

Návrh programu: 

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

2. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec 

3. Žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností pod stavbou „Nová skládka odpadov 

Rajec – Šuja“ 

4. Výzva na uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam, pozemky na ul. Vojtova 

5. Žiadosť o zmenu nájomcu Zmluvy o nájme pozemkov pod garážou č. 6 na sídlisku Juh 

6. Prenechanie nebytových priestorov v budove MsÚ v Rajci do nájmu 

Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 79/2021 zo dňa 23.9.2021 

7. Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Rajec – začatie obstarávania, žiadosť o dotáciu 

na spracovanie dokumentácie 

8. Návrh na zrušenie Denného stacionára pre seniorov v Domove vďaky Rajec 

9. Návrh VZN č. 5/2021 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, 

dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia 

10. Návrh VZN č. 6/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole 

11. Návrh VZN č. 7/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach „Trhový poriadok“ 

12. Návrh VZN č. 8/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva 

13. Návrh VZN č. 9/2021 o dani z ubytovania 

14. Návrh VZN č. 10/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na kalendárny rok 2022 

15. Prenechanie majetku do výpožičky TSMR, s.r.o. “r.s.p.“ 

16. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením 

17. Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2022 – 2024 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta Rajec na 

roky 2022 – 2024 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 

18. Plnenie uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom 

19. Správa o vykonanej kontrole č. 5 

20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022 

21. Návrh harmonogramu riadnych zasadnutí MZ na rok 2022 

22. Interpelácie 

23. Diskusia 

24. Rôzne 

 
Ing. Milan Lipka  

      primátor mesta 


