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Uznesenia schválené na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 02. decembra 2021 

 

 

Uznesenie č. 92/2021 

Mestské zastupiteľstvo: 

I. Berie na vedomie 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Rajec.  

 

II. Schvaľuje 

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

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec.  

 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

Uznesenie č. 93/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Berie na vedomie  

žiadosť doručenú dňa 13.10.2021 pod č. 5091/2021 a jej doplnenie zo dňa 26.11.2021, 

ktorú podalo združenie Skládka odpadov Rajeckého regiónu, IČO: 31930387, Nám. 

SNP 18/18, 015 01  Rajec, v zastúpení Mgr. Anna Paulinyová, predseda združenia 

SORR Rajec, vo veci majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľností pod stavbou 

s názvom „Nová skládka odpadov Rajec – Šuja. 

 

II. Schvaľuje 

prebytočnosť  majetku  mesta a to pozemkov v k.ú. Rajec: 

- KNC parcela č. 2672/41, druh pozemku ostatná plocha o výmere 13 m2, vedená na 

LV č. 1500 vo výlučnom vlastníctve Mesta Rajec 

- KNC parcela č. 2672/43, druh pozemku ostatná plocha o výmere 708 m2, vedená 

na LV č. 3333 vo výlučnom vlastníctve Mesta Rajec 

- KNC parcela č. 2672/46, druh pozemku ostatná plocha o výmere 18 m2, vedená na 

LV č. 3333 vo výlučnom vlastníctve Mesta Rajec 

 

III. Schvaľuje 

spôsob prevodu majetku mesta a to predaj pozemkov v k.ú. Rajec: 

- KNC parcela č. 2672/41, druh pozemku ostatná plocha o výmere 13 m2, vedená na 

LV č. 1500 vo výlučnom vlastníctve Mesta Rajec 

- KNC parcela č. 2672/43, druh pozemku ostatná plocha o výmere 708 m2, vedená 

na LV č. 3333 vo výlučnom vlastníctve Mesta Rajec 

- KNC parcela č. 2672/46, druh pozemku ostatná plocha o výmere 18 m2, vedená na 

LV č. 3333 vo výlučnom vlastníctve Mesta Rajec 
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do vlastníctva združenia Skládka odpadov Rajeckého regiónu, IČO: 31930387, Nám. 

SNP 18/18, 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,  ktorý je daný 

tým, že  stavba „Nová skládka odpadov Rajec – Šuja“ je verejnoprospešnou stavbou 

zakotvenou aj v Územnom pláne Mesta Rajec. 

 

IV. Schvaľuje, 

aby žiadateľ na svoje náklady zabezpečili  vyhotovenie  znaleckého posudku, odborne 

spôsobilou osobou, pre účely stanovenia kúpnej ceny. 

 

V. Schvaľuje 

zverejnenie zámeru mesta o prevode majetku mesta, predaji pozemkov v k.ú. Rajec, 

parcely KNC č. 2672/41, KNC č. 2672/43 a KNC č. 2672/46 podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa. 

 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 1 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Kavec, JUDr. Gelatka, p. Kardoš, Bc. 

Repková, Ing. Žideková, Mgr. Augustín 

 p. Matejka 

 

Uznesenie č. 94/2021 

Mestské zastupiteľstvo: 

I. Berie na vedomie 

žiadosť p. Anny Rúčkovej, bytom ......................... Rajec, doručenú dňa 08.01.2021 

zaevidovanú pod č. 79/2021  vo veci zmeny nájomcu v Zmluve o nájme pozemku č. 2016/319, 

ktorej predmetom je nájom pozemkov v katastrálnom území Rajec a to KNC parcela č. 

2156/46, druh pozemku  trvalý trávnatý porast o výmere 8 m2 a KNC parcela č. 467/37, druh 

pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2 z dôvodu úmrtia nájomcu Františka 

Rúčku, ktorý bol manželom žiadateľky.  

 

II. Schvaľuje 

prebytočnosť majetku, pozemkov v katastrálnom území Rajec: 

- KNC parcela č. 2156/46, druh pozemku  trvalý trávnatý porast o výmere 8 m2, 

evidovaný na LV č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1  

- KNC parcela č. 467/37, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, 

evidovaný na LV č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1 

na ktorých je postavená garáž č. 6 vo vlastníctve p. Anny Rúčkovej.   

 

III. Schvaľuje 

spôsob prenechania pozemkov v k.ú. Rajec: 

- KNC parcela č. 2156/46, druh pozemku  trvalý trávnatý porast o výmere 8 m2, 

evidovaný na LV č. 3333 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1  

- KNC parcela č. 467/37, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, 

evidovaný na LV č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1, 

na ktorých je postavená garáž č. 6 vo vlastníctve p. Anny Rúčkovej, do nájmu s uplatnením 

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

predpisov – dôvod hodný osobitného zreteľa.    

Dôvod hodný osobitného zreteľa je  daný tým, že na pozemkoch v k.ú. Rajec KNC parcela č. 

2156/46 a KNC parcela č. 467/37 je postavená garáž vo vlastníctve žiadateľky. 
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IV. Schvaľuje 

zverejnenie zámeru prenechania pozemkov 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: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

Uznesenie č. 95/2021 

Mestské zastupiteľstvo: 

I. Schvaľuje 

v nadväznosti na Uznesenie MZ v Rajci č. 79/2021 zo dňa 23. septembra 2021, prenechanie 

majetku mesta a to: 

- 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 

nachádzajúce sa v budove MsÚ, súp. č. 2,  postavenej 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. Anne Kecerovej Veselej, advokátka, zapísaná v zozname advokátov 

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

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

predpisov za podmienok: 

a) Cena nájmu: 1.750,44 eur ročne 

b) Poplatky za služby s nájmom spojené: 670,00 eur ročne 

c) Doba nájmu: neurčitá 

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané 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. 
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II. Konštatuje, 

že zámer prenechania majetku mesta, a to nebytových kancelárskych priestorov, skladových 

priestorov, spoločných priestorov a sociálneho zariadenia nachádzajúcich sa v budove MsÚ 

v Rajci súp. č. 2, postavenej 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  z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 pís. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov je zverejnený na úradnej tabuli  mesta a na ústrednom portáli verejnej 

správy www.slovensko.sk od 15.11.2021 a na webovom sídle mesta od 16.11.2021. 

 

III.  Poveruje 

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

Mesta Rajec Zmluvu o nájme nebytových priestorov. 

 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 1 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Mgr. Augustín 

 Ing. Žideková 

 

Uznesenie č. 96/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Schvaľuje 

začatie obstarávania Zmien a Doplnkov č. 3 Územného plánu Mesta Rajec. 

 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 1 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Mgr. Augustín 

 Ing. Žideková 

 

Uznesenie č. 97/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Súhlasí,  

že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny  a Doplnky 

č. 3 Územného plánu Mesta Rajec,  potrvá  najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí 

dotácie medzi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Mestom Rajec. 

 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 1 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Mgr. Augustín 

 Ing. Žideková 

 

Uznesenie č. 98/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Schvaľuje 

a) zrušenie Denného stacionára pre seniorov v Domove vďaky Rajec 

b) Dodatok č. 2 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Domova 

vďaky zo dňa 16.8.2013 

 

 

 

http://www.slovensko.sk/
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II. Poveruje 

Primátora mesta požiadať o výmaz zariadenia sociálnych služieb – Denný stacionár v Domove 

vďaky z registra poskytovateľov sociálnych služieb. 

 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

Uznesenie č. 99/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

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

materskej školy a dieťa školského zariadenia. 

 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

Uznesenie č. 100/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

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

v základnej škole. 

 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

Uznesenie č. 101/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

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

„Trhový poriadok“. 

 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

Uznesenie č. 102/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

VZN mesta Rajec č. 8/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva. 
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za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

Uznesenie č. 103/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

VZN Mesta Rajec č. 9/2021 o dani za ubytovanie 

 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

Uznesenie č. 104/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

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

kalendárny rok 2022. 

 

za: 9 proti: 1 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, 

p. Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, 

Bc. Repková, Ing. Žideková, Mgr. 

Augustín 

p. Kardoš  

 

Uznesenie č. 105/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) stanovisko Finančnej komisie, ktorá odporučila schválenie prenechania majetku mesta: 

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

vlastníctve Mesta Rajec, do výpožičky vypožičiavateľovi Technické služby mesta 

Rajec, s.r.o. “r.s.p.“, IČO: 53708725 so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec, podľa 

ustanovenia §9a ods. 9 písm. c/ Zákona č. 138/1991 Zb. 

b) 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, do výpožičky vypožičiavateľovi Technické služby mesta 

Rajec, s.r.o. “r.s.p.“, IČO: 53708725 so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec, podľa 

ustanovenia §9a ods. 9 písm. c/ Zákona č. 138/1991 Zb. 

 

II. schvaľuje 

Prebytočnosť majetku: 

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

vlastníctve Mesta Rajec 
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III. schvaľuje 

Spôsob prenechania majetku mesta 

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

vlastníctve Mesta Rajec, 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. “r.s.p.“, IČO: 53708725 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. 

 

2. schvaľuje 

zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta: 

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

vlastníctve Mesta Rajec, 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. “r.s.p.“, IČO: 53708725 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 

 

Súpis hnuteľných vecí 

P.č. Inv. č. Názov Cena za ks  

v € 

Počet 

kusov 

Spolu 

1. 8-04/07602 Vysávač s drviacim zariadením 

HECHT 8574 

990,00 1 990,00 

2. 8-04/07601 Vysávač STIHL SH 86  420,00 1 420,00 

3. 1728 Skrinka kovová 82,99 1 82,99 
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za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

Uznesenie č. 106/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 44/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec  a Základnej 

školy 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 45/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec 

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 46/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Domova 

vďaky 

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 47/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky 

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 49/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky 

f) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 51/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej 

školy 

g) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 52/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec. 

 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

Uznesenie č. 107/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta 

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

2. Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2022 - 

2024 

II. schvaľuje 

rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na rok 2022. 
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  Rozpočet Mesta Rajec na rok 2022            

 

Bežný, kapit. rozpočet - sumarizácia 

Rozpočet na 

rok 2022 

Bežné príjmy spolu: 6 272 328 

Bežné výdavky spolu: 6 042 816 

Schodok/prebytok   

bežného rozpočtu: 229 512 

Kapitálové príjmy spolu: 115 000 

Kapitálové výdavky spolu:  377 000 

Schodok/prebytok   

kapitálového rozpočtu: -262 000 

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 6 387 328 

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 6 419 816 

Schodok/prebytok -32 488 

F I N A N Č N É   O P E R Á CI E *   

Príjmy 318 600 

Výdavky 286 112 

Schodok/prebytok 32 488 

Výsledok hospodárenia 0 

  
za: 9 proti: 0 zdržal sa: 1 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Mgr. Augustín 

 Ing. Žideková 

 

Uznesenie č. 108/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

1. Prehľad plnenia uznesení č. 71 - 89/2021, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ  dňa             

23.9.2021. 

2. Prehľad plnenia uznesení č. 90 – 91/2021, ktoré boli prijaté na zasadnutí MZ dňa 

14.10.2021.           

3. Prehľad plnenia uznesení, ktoré neboli splnené do 23.9.2021. 

 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 
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Uznesenie č. 109/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Správu o vykonanej kontrole č. 5. 

 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

Uznesenie č. 110/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022. 

 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

Uznesenie č. 111/2021 

Mestské zastupiteľstvo 

I. Schvaľuje 

termíny riadnych zasadnutí MZ na rok 2022: 

24.2., 28.4., 23.6., 22.9., 24.11. 

 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. 

Matejka, p. Kavec, JUDr. Gelatka, p. 

Kardoš, Bc. Repková, Ing. Žideková, 

Mgr. Augustín 

  

 

 

 

Ing. Milan Lipka 

                      primátor mesta 

 

 

 

 


