
 

Uznesenia z rokovania Finančnej komisie zo dňa 15.2.2021 

 
Uznesenie č. 1/2021 

Finančná komisia odporúča  

I.      zobrať na vedomie 

a)  rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 39/2020 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej školy 

b)  rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 40/2020 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec  

c)  rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 45/2020 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej umeleckej 

školy 

d)  rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 46/2020 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec  

e)  rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 47/2020 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej školy 

f)  rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 1/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky 

g)  rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 2/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a Základnej školy 

h)  rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 3/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej umeleckej školy 

i)  rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 4/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec  

j)  rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 6/2021 v príjmovej    

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Základnej školy 
 

Za : 5 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

JUDR. Bohuslav Gelatka, 

Mgr. Peter Hanus, Vladimír 

Rybár, Ing. Zuzana 

Žideková, Dáša Bajzíková 

  

 

Uznesenie č. 2/2021 

Finančná komisia odporúča 

     I.         zobrať na vedomie 

    výšku ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2021 v Domove vďaky vo výške 1 026,31         

€/obyvateľa/mesiac 

 

Za : 4 Proti : 0 Zdržal sa : 1 

JUDR. Bohuslav Gelatka, 

Mgr. Peter Hanus, Vladimír 

Rybár, Ing. Zuzana 

Žideková 

 Dáša Bajzíková 

 



 

 
Uznesenie č. 3/2021 

 Finančná komisia odporúča 

I.         odporúča schváliť  

                  Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2020 o určení výšky finančných  

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec 

 

Za : 3 Proti : 0 Zdržal sa : 2 

JUDR. Bohuslav Gelatka, 

Mgr. Peter Hanus, Vladimír 

Rybár 

 Ing. Zuzana Žideková, Dáša 

Bajzíková 

 

Uznesenie č. 4/2021 

  Finančná komisia odporúča 

I. zobrať na vedomie 

            odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 

na rok 2021 Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 7 

 

      II.   schváliť 

návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2021 Mesta Rajec rozpočtovým 

opatrením č. 7 

      

  Rozpočet Mesta Rajec na rok 2021 - rozpočtové opatrenie č.  7/2021  
Bežný, kapitálový rozpočet - 
sumarizácia Schválený Schválené Návrh Návrh  

  Rozpočet  na 
rok 2021 v EUR 

Rozpočtové 
opatrenie č. 

6/2021 

Zmena v 
EUR 

Rozpočtové 
opatrenie              
č.7/2021 

 

   

Bežné príjmy spolu: 6 019 604 6 026 405 0 6 026 405  

Bežné výdavky spolu: 6 055 512 6 139 790 - 2 907 6 136 883  

Schodok/prebytok          

bežného rozpočtu: - 35 908 - 113 385 2 907 - 110 478  

Kapitálové príjmy spolu: 67 000 67 000 - 25 000 42 000  

Kapitálové výdavky spolu:  877 580 879 135 0  879 135  

Schodok/prebytok          

kapitálového rozpočtu: - 810 580 - 812 135 - 25 000 - 837 135  

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 6 086 604 6 093 405 - 25 000 6 068 405  

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 6 933 092 7 018 925 - 2 907 7 016 018  

Schodok/prebytok - 846 488 - 925 520 - 22 093 - 947 613  

F I N A N Č N É   O P E R Á CI E          

Príjmy 1 132 600 1 211 632 22 093 1 233 725  

Výdavky 286 112 286 112 0 286 112  



Schodok/prebytok 846 488 925 520 22 093 947 613  

Výsledok hospodárenia 0 0 0 0  

      

Za : 4 Proti : 1 Zdržal sa : 0 

JUDR. Bohuslav Gelatka, 

Mgr. Peter Hanus, Vladimír 

Rybár, Dáša Bajzíková 

Ing. Zuzana Žideková  

       
      

Uznesenie č. 5/2021 

  Finančná komisia odporúča 

      I.   schváliť 

             Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o určení výšky príspevku 

a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec. 

 

Za : 4 Proti : 0 Zdržal sa : 1 

JUDR. Bohuslav Gelatka, 

Mgr. Peter Hanus, Vladimír 

Rybár, Ing. Zuzana Žideková 

 Dáša Bajzíková 

 

Uznesenie č. 6/2021 

  Finančná komisia odporúča 

      I.   schváliť 

             Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021 

 

Za : 5 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

JUDR. Bohuslav Gelatka, 

Mgr. Peter Hanus, Vladimír 

Rybár, Ing. Zuzana 

Žideková, Dáša Bajzíková 

  

 

Uznesenie č. 7/2021 

  Finančná komisia odporúča 

      I.   schváliť 

           Zásady poskytovania jednorazovej hmotnej podpory pri narodení dieťaťa s účinnosťou 

od 1.3.2021 

 

Za : 5 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

JUDR. Bohuslav Gelatka, 

Mgr. Peter Hanus, Vladimír 

Rybár, Ing. Zuzana 

Žideková, Dáša Bajzíková 

  



 

 

 

Uznesenie č. 8/2021 

 Finančná komisia  

     I. prerokovala  

       žiadosť o súhlasné stanovisko k zriadeniu a zaradeniu Elokovaného pracoviska, Nám.  

Andreja Škrábika 5, 015 01 Rajec ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej školy, Nová 

cesta 361, Bobrov do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2021  

 

      II.  odporúča schváliť 

       zaradenie Elokovaného pracoviska, Nám. Andreja Škrábika 5, 015 01 Rajec ako súčasť  

Súkromnej základnej umeleckej školy, Nová  cesta 361, Bobrov do siete škôl a školských 

zariadení k 01.09.2021  

 

Za : 3 Proti : 2 Zdržal sa : 0 

JUDR. Bohuslav Gelatka,  

Ing. Zuzana Žideková, Dáša 

Bajzíková 

Mgr. Peter Hanus, Vladimír 

Rybár, 

 

 

Uznesenie č. 9/2021 

 Finančná komisia odporúča 

      I. schváliť  

         v  súlade s prijatým uznesením  MZ v Rajci č. 110/2020 zo dňa 03. decembra 2020  

prenechanie nebytového priestoru č. P 02 – sklad o výmere 16,14 m2 v suteréne Kultúrneho 

domu súp. č. 412 na Ul. 1. mája v Rajci, evidovaného na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v 

celosti, do nájmu Jozefovi Smieškovi, nar. 28.09.1955, bytom Obrancov mieru 362/13, 015 01  

Rajec, z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ustanovenia  §9a, ods. 9, písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za podmienok: 

a) Cena nájmu:........... €/m2/rok + každoročná miera inflácie  

b) Doba nájmu: dva roky 

Dôvod hodný osobitného zreteľa, je daný tým, že  Jozef Smieško je členom hudobnej 

skupiny „Rytmus z Rajeckej doliny“, ktorá sa aktívne podieľa na rôznych kultúrnych 

podujatiach a tiež slúži pre potreby občanov pri rôznych spoločenských podujatiach ako 

sú svadby, jubileá, či iné akcie. Jozef Smieško má predmetný priestor v nájme od 

1.1.2019 na účel skladovania hudobných nástrojov a aparatúry. Tento účel využitia ostane 

zachovaný. 

 

II.  konštatovať 

      a) že žiadateľ predložil čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti nemá žiadne 

záväzky voči Mestu Rajec po lehote splatnosti.  
            b) že zámer prenechania nebytového priestoru č. P 02 – sklad o výmere 16,14 m2 

v suteréne Kultúrneho domu súp. č. 412 na Ul. 1. mája v Rajci, evidovaného na LV č. 1500 

vlastníka Mesto Rajec v celosti, 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,  webovom sídle mesta a na Ústrednom portáli verejnej 

správy www.slovensko.sk od 09.02.2021. 

http://www.slovensko.sk/


III. poveriť  

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

mene Mesta Rajec Zmluvu o nájme nebytového priestoru. 

 

Za : 5 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

JUDR. Bohuslav Gelatka, 

Mgr. Peter Hanus, Vladimír 

Rybár, Ing. Zuzana 

Žideková, Dáša Bajzíková 

  

 

Uznesenie č. 10/2021 

 Finančná komisia odporúča 

I. zobrať na vedomie 

žiadosť zaevidovanú pod č. 172/2021 zo dňa 15.01.2021, podanú Jozefína Kollárová – 

RAJKA, IČO: 33 353 352, so sídlom Ul. 1. mája č. 412/1, 015 01  Rajec vo veci 

prenechanie nebytového priestoru - kuchyne a jedálne s príslušenstvom vrátane 

hnuteľných vecí o celkovej výmere 182,23 m2 v Kultúrnom dome súp. č. 412 na Ul. 1. 

mája v Rajci, evidovaného na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec, do nájmu.  

 

II. schváliť 

           a) prebytočnosť majetku, nebytového priestoru - kuchyne a jedálne s príslušenstvom 

vrátane hnuteľných vecí o celkovej výmere 182,23 m2 v Kultúrnom dome súp. č. 412 na 

Ul. 1. mája v Rajci, evidovaného na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v celosti 

 

           b) spôsob prenechania nebytového priestoru - kuchyne a jedálne s príslušenstvom:  

- Nebytový priestor č. 1.01 – sklad o výmere 9,25 m2 

- Nebytový priestor č. 1.02 – sklad o výmere 7,05 m2 

- Nebytový priestor č. 1.03 – chodba o výmere 6,61 m2 

- Nebytový priestor č. 1.04 – WC o výmere 1,85 m2 

- Nebytový priestor č. 1.05 – sklad o výmere 16,39 m2 

- Nebytový priestor č. 1.06 – kuchyňa o výmere 65,11 m2 

- Nebytový priestor č. 1.07 – sklad o výmere 6,05 m2 

- Nebytový priestor č. 1.16 – jedáleň o výmere 69,92 m2 

ďalej hnuteľných vecí – technologických zariadení: 

- Elektrická pec TE31 – 1 ks 

- Miešací stroj – 1 ks  

- Váha stolová kuchynská – 1 ks  

- Panvica kuchynská – 1 ks  

- Elektrický kotol kuchynský – 1 ks   

- Univerzálny kuchynský stroj – 1 ks  

- Prietokový ohrievač PROTHERM – 1 ks  

- Kombinovaný sporák FAGOR CGI – 1 ks 

- Umývačka riadu – 1 ks 

nachádzajúcich sa v Kultúrnom dome súp. č. 412 na Ul. 1. mája v Rajci, evidovaného na 

LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v celosti, do nájmu Jozefína Kollárová – RAJKA, IČO: 

33 353 352, so sídlom Ul. 1. mája č. 412/1, 015 01  Rajec, 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 Jozefína Kollárová – RAJKA popri 

podnikateľskej činnosti vykonávanej v predmetných priestoroch poskytuje tieto Mestu Rajec 



na kultúrne, spoločenské, rodinné, firemné, občianske podujatia organizované Mestom Rajec 

a to bezplatne. Jozefína Kollárová - RAJKA má predmetné priestory a technologické 

zariadenia v nájme od 1.8.2011 na účel prevádzkovania kuchyne a jedálne s príslušenstvom. 

Tento účel využitia ostane zachovaný, 

 

      c) aby žiadateľ predložil čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky 

voči Mestu Rajec po lehote splatnosti, resp. ak ich má, uvedie výšku záväzku a stručné 

odôvodnenie záväzku. Zároveň, aby žiadateľ predložil čestné vyhlásenie, že v čase podania 

žiadosti nemajú žiadne záväzky voči Mestu Rajec po lehote splatnosti ani právnické osoby, 

ktorých je konateľom alebo spoluvlastníkom, 

      d) zverejnenie zámeru prenechania nebytového priestoru - kuchyne a jedálne 

s príslušenstvom vrátane hnuteľných vecí o celkovej výmere 182,23 m2 v Kultúrnom dome súp. 

č. 412 na Ul. 1. mája v Rajci, evidovaného na LV č. 1500 vlastníka Mesto Rajec v celosti, 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 : 3 Proti : 2 Zdržal sa : 0 

Mgr. Peter Hanus, Vladimír 

Rybár, Dáša Bajzíková 

JUDr. Buhuslav Gelatka, 

Ing, Zuzana Židkeová, 

 

 

Uznesenie č. 11/2021 

Finančná komisia odporúča 

   I. schváliť 

a) predloženie Žiadosti o  príspevok z Fondu na podporu športu, na základe Výzvy č. 

2020/001 v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry“,  pre projekt s názvom „Mesto Rajec – rekonštrukcia športového areálu 

pri ZŠ Lipová – 1.etapa“, 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku , 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

z rozpočtu mesta  vo výške minimálne 50 % z celkových oprávnených nákladov na  

projekt v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku, t. j.  v maximálnej výške 

72.000,00 EUR. 

Za : 3 Proti : 1 Zdržal sa : 1 

JUDR. Bohuslav Gelatka, 

Mgr. Peter Hanus, Vladimír 

Rybár 

Ing. Zuzana Žideková Dáša Bajzíková 

 

Uznesenie č. 12/2021 

      Finančná komisia odporúča 

         I. schváliť 

             ukončenie členstva Mesta Rajec v združení Región Beskydy na základe 

dobrovoľného vystúpenia z členstva. 

 



Za : 4 Proti : 0 Zdržal sa : 1 

JUDR. Bohuslav Gelatka, 

Mgr. Peter Hanus, Vladimír 

Rybár, Ing. Zuzana 

Žideková 

 Dáša Bajzíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


