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Zápisnica z mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 31. januára 2022 

Prítomní: 8 

Neprítomní: 5 

 

Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. Zasadnutie otvoril a viedol zástupca primátor mesta, Ing. 

Pekara. 

Rokovanie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu: 

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

2. Návrh VZN č. 1/2022 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťaťa a žiaka školského  zariadenia 

3. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2022 

rozpočtovým opatrením č. 2 

4. Prenechanie majetku do výpožičky TSMR s.r.o. “r.s.p.“ – pokračovanie v plnení 

uznesenia MZ č. 105/2021 zo dňa 02.12.2021 

5. Prenechanie majetku do výpožičky TSMR s.r.o. “r.s.p.“ 

 

Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Šupka, p. Matejka, p. Pekara, JUdr. 

Kecerová Veselá, JUDr. Gelatka, p. 

Kavec, Ing. Žideková, Mgr. Augustín 

  

 

Po schválení programu o 16.03 h prišiel PaedDr. 

Mihalec – počet poslancov 9. 

 

Schválené uznesenia: 

1/2022 – VZN č. 1/2022 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka zUŠ, 

dieťa MŠ alebo dieťaťa a žiaka školského zariadenia 

2/2022 – návrh zmeny rozpočtu – RO č. 2/2022 

3/2022 – prenechanie majetku do výpožičky TSMR, s.r.o. “r.s.p.“, pokračovanie v plnení 

uznesenia č. 105/2021 

4/2022 - prenechanie majetku do výpožičky TSMR, s.r.o. “r.s.p.“ 

 

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

Primátor mesta určil za overovateľov zápisnice p. Martina Matejku a Ing. Zuzanu Židekovú. 

Za zapisovateľku určil Alenu Uríkovú. 

 

2. Návrh VZN č. 1/2022 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťaťa a žiaka školského  zariadenia 

Predložený návrh VZN, ktorý poslancom predniesla Ivana Zbýňovcová, bol vypracovaný v 

zmysle zákona č. 507/2021. Mesto je povinné poskytnúť finančné prostriedky na žiakov a deti 

súkromných a cirkevných zriaďovateľov v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na 

žiaka vypočítanej podľa nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z 

príjmov územnej samospráve v platnom znení. Mesto musí uzatvoriť zmluvy o poskytnutí 

finančných prostriedkov so súkromným a cirkevným zriaďovateľom najneskôr do 31.01.2022 

a zároveň musí byť schválená zmena rozpočtu mesta na rok 2022. Navrhovaný dodatok 

prerokovala finančná komisia, ktorá ho odporúča MZ schváliť.   
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Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

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. 

 

Tento návrh bol schválený počtom hlasov: 

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 

  

 

3. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2022 

rozpočtovým opatrením č. 2 

Návrh zmeny rozpočtu predneiesla poslancom Ivana Zbýňovcová, ved. ekonomického odd.  

Rozpočet mesta Rajec na rok 2022 bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný. Na základe 

vývoja potrieb Mesta Rajec bolo navrhnuté jedno rozpočtové opatrenie. Predkladáme 

poslancom MZ na posúdenie a prerokovanie zmenu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým 

opatrením č. 2/2022. Finančná komisia navrhovanú zmenu rozpočtu prerokovala a odporúča ju 

schváliť.     

V diskusii sa Ing. Žideková spýtala, či sa podarilo vyčerpať úver na rekonštrukciu ŠH 

bez sankcií. Primátor odpovedal, že zostatok úveru sa previedol na bežný účet, sankcie nie sú 

a taktiež nie je určené, dokedy treba tento úver vyčerpať. Ďalej sa Ing. Žideková spýtala, kedy 

sa plánuje tento objekt dokončiť. Primátor odpovedal, že stavba by mala byť ukončená 

2.3.2022. 

Ing. Žideková sa informovala, či sa nezmenila výška podielových daní. P. Zbýňovcová 

odpovedala, že výška podielových daní sa zatiaľ nezmenila, mesto čaká na zverejnenie prognóz 

z ministerstva financií. Úprava rozpočtu je naplánovaná na prerokovanie na aprílovom 

zasadnutí MZ. Primátor dodal, že po uzatvorení roka 2021 bude potrebné uvážiť, kde sa 

ušetrené financie použijú. Dodal, že došlo k enornému nárastu cien elektrickej energie a toto 

všetko bude treba zakomponovať do najbližšej úpravy rozpočtu. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje  

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

opatrením č. 2/2022. 

 

Tento návrh bol schválený počtom hlasov: 

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 
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4. Prenechanie majetku do výpožičky TSMR s.r.o. “r.s.p.“ – pokračovanie v plnení 

uznesenia MZ č. 105/2021 zo dňa 02.12.2021 

Prenechanie majetku do výpožičky predniesla poslancom Ivana Zbýňovcová, ved. 

ekonomického oddelenia. Predkladaný materiál obsahuje súpis hnuteľných vecí do bezplatného 

užívania formou výpožičky vypožičiavateľovi TSMR, s.r.o. “r.s.p.“ Finančná komisia 

predkladaný súpis hnuteľných vecí prerokovala a odporúča ich MZ schváliť.   

P. Matejka sa spýtal, či sa jedná o výpožičku na dobu určitú. Primátor spolu s p. Zbýňovcovou 

odpovedali, že sa jedná o dobu neurčitú a je taká istá ako pri všetkých ostatných výpožičkách. 

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

 

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.   

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 
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Tento návrh bol schválený počtom hlasov: 

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 

  

 

5. Prenechanie majetku do výpožičky TSMR s.r.o. “r.s.p.“ 

Prenechanie majetku do výpožičky TSMR, s.r.o. “r.s.p.“ predniesla poslancom Ivana 

Zbýňovcová.  

Predkladaný materiál obsahuje hnuteľné veci, súpis ktorých je uvedený v prílohe 1/ tohto 

uznesenia. Finančná komisia uvedený materiál prerokovala a odporúča ho MZ schváliť.   

V diskusii sa Ing. Žideková spýtala, aký vozový park zostane mestu. Primátor odpovedal, že 

mestu zostáva Octavia, Dacia a Toyota. Dodal, že najlepšie riešenie by bolo zakúpenie ďalšieho 

elektromobilu, v tomto roku však mesto na túto kúpu nie je finančne pripravené. 

P. Matejka s Mgr. Šupkom sa spýtali na spätné informácie z TSMR, s.r.o. “r.s.p.“, či bude 

predložená správa. Primátor odpovedal, že riaditeľ TSMR, s.r.o. “r.s.p.“ musí predložiť 

hospodárenie vrátane správy za rok 2021. 

JUDr. Gelatka poukázal na to, že malé auto, ktoré odhŕňalo a posýpalo chodníky, je veľmi 

efektívne, primátor dodal, že chodníky boli túto zimu udržiavané ďaleko lepšie ako to bolo 

v roku 2019. 

Ing. Žideková poukázala, že problém s odhŕňaním snehu je stále na ul. Partizánska aj Kostolná, 

nakoľko po odhrnutí chodníkov na týchto uliciach odhŕňa cestu Slovenská správa ciest 

a odhrnutý sneh sa ocitne opäť na chodníkoch. Primátor odpovedal, že toto mesto nedokáže 

ovplyvniť, nakoľko každá inštitúcia vrátane SSC má svoje predpisy a plán údržby. Mesto má 

svoj operačný plán zimnej údržby, ktorému sa nikto prispôsobovať nebude, nakoľko je to 

zložitý proces. 

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

 

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 

 

 

 

Tento návrh bol schválený počtom hlasov: 

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 
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Týmto bodom bolo ukončené rokovanie mestského zastupiteľstva. Primátor poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie o 16.50 h ukončil. 

 

 

Ing. Milan Lipka 

                      primátor mesta 

 

 

 

               Ing. Ján Jasenovec, PhD. 

                                prednosta MsÚ 

 

 

Overovatelia:  Martin Matejka 

  Ing. Zuzana Žideková 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 

 

Po ukončení rokovania MZ primátor informoval poslancov o potrebnej rekonštrukcii 

kuchyne v kultúrnom dome, o rekonštrukcii ŠH, zvýšení cien elektrickej energie, pripravovanej 

návšteve štátneho tajomníka s cieľom ďalšieho posunu v zámeroch budovania dopravnej 

infraštruktúry v Rajeckej doline, pozemkových úpravách a správe budovy Polikliniky Rajec. 


