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Uznesenia schválené na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 31. januára 2022 

 

 

Uznesenie č. 1/2022 

Mestské zastupiteľstvo: 

I. schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka školského zariadenia. 

 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Šupka, p. Matejka, p. Pekara, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. Augustín, 

PaedDr. Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 2/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2022 Mesta Rajec rozpočtovým 

opatrením č. 2/2022. 

 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 1 

Mgr. Šupka, p. Matejka, p. Pekara, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Mgr. Augustín, PaedDr. 

Mihalec 

 Ing. Žideková 

 

Uznesenie č. 3/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

v nadväznosti na Uznesenie MZ Mesta Rajec č. 105/2021 zo dňa 02. decembra 2021, 

prenechanie majetku mesta: 

a) 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 Dodatku č. ...... k Zmluve o 

výpožičke. 
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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 14.01.2022. 

III. poveruje 

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

Mesta Rajec Zmluvu o výpožičke. 

 

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 

 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Šupka, p. Matejka, p. Pekara, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. Augustín, 

PaedDr. Mihalec 

  

 

Uznesenie č. 4/2022 

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 

III. schvaľuje 

spôsob prenechania majetku mesta 
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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. 6-04/03557 Elektromobil Nissan typ N1 35 682,00 1 35 682,00 

 

 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Šupka, p. Matejka, p. Pekara, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Kavec, JUDr. 

Gelatka, Ing. Žideková, Mgr. Augustín, 

PaedDr. Mihalec 

  

 

 

 

Ing. Milan   Lipka  

     primátor mesta 


