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Zápisnica z mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 31. augusta 2022 

Prítomní: 8 

Neprítomní: 5 

 

Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo 

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

Rokovanie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu: 

 

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

2. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 8/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva 

3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

4. Návrh na schválenie investičného úveru 

Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Rajec k prijatiu návratných zdrojov financovania 

(úveru) 

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

rozpočtovým opatrením č. 32 

6. Zmena zakladateľskej listiny – doplnenie činnosti TSMR, s.r.o. “r.s.p.“ 

 

Primátor mesta predniesol na návrh Mgr. Róberta Augustína doplňujúci návrh programu o bod 

č. 7: 

7. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu o zaradenie MŠ pri Katolíckej škole Andreja Škrábika      

č. 5. Rajec. 

Materiál vypracovala Ivana Zbýňovcová, ved. ekonomického odd. 

Ing. Žideková navrhla ponechať v návrhu programu body č. 1, 2, 3 a č. 6, podľa nej nie sú 

predkladané body programu č. 4, 5 a č. 6 v súlade s Rokovacím poriadkom MZ, nakoľko tieto 

body neboli prerokované v komisiách. 

Primátor odpovedal, že materiál o doplnení zakladateľskej listiny, kde sa rozširuje činnosť 

TSMR je prospešná vec – aktivity, ktoré mesto a TSMR robilo dodávateľky, si môžu vykonávať 

sami. Dodal, že zvolaných poslaneckých stretnutí, ktoré zvolal primátor mesta, sa zúčastnili len 

niektorí poslanci. Taktiež zvolané komisie finančná a komisia výstavby a ŽP neboli 

uznášaniaschopné. 

JUDr. Gelatka súhlasil s primátorom mesta, všetky materiály nepredkladajú zamestnanci MsÚ, 

ale primátor mesta, resp. prednosta a hlavný kontrolór. 

Následne dal primátor hlasovať o pozmenenom návrhu programu, ktorý predložila Ing. 

Žideková. 

 

Program navrhnutý Ing. Židekovou nebol prijatý počtom hlasov: 

za: 1 proti: 5 zdržal sa: 3 

Ing. Žideková p. Kavec p. Pekara, JUDr. 

Kecerová Veselá, Bc. 

Repková 

JUDr. Gelatka, Mgr. 

Augustín, PaedDr. Mihalec 

 

Primátor dal teda hlasovať o pôvodnom návrhu programu doplnený o bod č. 7. 

 

Takto navrhnutý a doplnený program bol prijatý počtom hlasov: 
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za: 7 proti: 1 zdržal sa: 0 

p. Pekara, JUDr. Kecerová Veselá, p. 

Kavec, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Mgr. Augustín, PaedDr. Mihalec 

Ing. Žideková  

 

Schválené uznesenia: 

48/2022 – Dodatok č. 2 k VZN č. 8/2021 

49/2022 – Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2022 

50/2022 – investičný úver 

51/2022 – návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec – RO č. 32/2022 

52/2022 – rozšírenie predmetu činnosti TSMR, s.r.o. “r.s.p.“ 

 

 

R o k o v a n i e : 

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

Primátor mesta určil za overovateľov zápisnice Bc. Martu Repkovú a PaedDr. Jána 

Mihalca. Za zapisovateľku určil Alenu Uríkovú. 

Zo zasadnutia sa ospravedlnili p. Matejka, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, Ing. Pekara, 

neospravedlnil sa p. Kardoš. 

 

2. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 8/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva 

Návrh dodatku predniesla poslancom Ivana Zbýňovcová, ved. ekonomického odd. 

V predkladanom dodatku je navrhované doplnenie sadzby dane za predaj, viacúčelovú 

plochu v priestoroch mestskej tržnice. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2021 o dani za užívanie verejného 

priestranstva. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Pekara, JUDr. Kecerová Veselá, p. 

Kavec, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Mgr. Augustín, PaedDr. Mihalec 

 Ing. Žideková 

 

3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

Návrh dodatku predniesla poslancom Ivana Zbýňovcová, ved. ekonomického odd. 

Predkladaný dodatok obsahuje úpravu výšky finančných prostriedkov na prevádzku 

a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadeného na území mesta Rajec 

v nadväznosti na zverejnené východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí 

a VÚC na výnose dani z príjmu FO na rok 2022 – prognózy 6/2022. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Pekara, JUDr. Kecerová Veselá, p. 

Kavec, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Mgr. Augustín, PaedDr. Mihalec 

 Ing. Žideková 

 

4. Návrh na schválenie investičného úveru 

Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Rajec k prijatiu návratných zdrojov 

financovania (úveru) 

Návrh na schválenie investičného úveru prednisla poslancom Ivana Zbýňovcová. 

Z dôvodu potreby dofinancovania nepredvídateľného navýšenia cien prebiehajúcich 

a plánovaných investičných akcií navrhujeme prijať návratný zdroj financovania – dlhodobý 

bankový úver v objeme 250.tis. €. Nedostatok vlastných zdrojov spôsobili skutočnosti, ktoré sú 

obsahom dôvodovej správy. 

Primátor dodal, že ešte pred podpísaním zmluvy o dielo prišla požiadavka, vzhľadom na nárast 

PHM, stavebného materiálu a pod., navýšiť cenu. Uskutočnilo sa stretnutie, na ktorom sa 

prítomné strany uzniesli, že tieto financie budú navýšené, nakoľko sa jedná o zníženie 

energetickej náročnosti budovy. Blíži sa vykurovacia sezóna, projekt je financovaný 

z eurofondov, mesto si nemôže dovoliť zastaviť práce, ale hlavne ide o funkčnosť úradu (keby 

sa nekúrilo, bolo by to úplné znefunkčnenie úradu). Do úveru je zahrnuté aj dokončenie 

multifunkčného ihriska (cca 17.tis. €). Tento projekt sa dokončiť musí.  

Pozeral stav a vývoj dlhu v minulom roku a taktiež stanovisko hlavnej kontrolórky. Mesto 

znižuje úverovú zadlženosť. Pôvodne mesto navrhovalo zahrnúť do úveru aj revitalizáciu 

vnútroblokov, ale potom tieto dva projekty z úveru stiahlo. K fakturácii tohto diela v tomto roku 

nedôjde.  

Ing. Žideková uviedla, že na poslaneckom stretnutí dňa 11.8.2022 požiadala p. 

Zbýňovcovú, ved. ekonomického oddelenia, aby poslancom predniesla informáciu, koľko 

mesto mesačne vynaloží na splátky všetkých úverov, miezd, telefónov. Opätovne ju vyzvala, 

aby bola táto informácia prednesená na tomto rokovaní MZ. 

Primátor odpovedal, že tabuľku, v ktorej sú uvedené splátky úverov, osobne poslal všetkým 

poslancom. 

Ing. Žideková informovala, že túto tabuľku poslanci dostali, ale nie je z nej zrejmé, koľko mesto 

platí za energie, mzdy a pod. Pýta sa na to preto, lebo v predloženom materiáli nie sú zahrnuté 

napr. splátky ŠFRB. Spýtala sa, ako sa budú v budúcnosti splácať splátky ŠFRB, keď napr. 

ľudia z dôvodu zvýšenia nákladov, nebudú môcť riadne platiť nájom za mestské nájomné byty. 

P. Zbýňovcová odpovedala, že mesto predpokladá, že podielové dane majú byť ešte väčšie. 

Tento rok je nastaveníý dobre. 

Primátor dodal, že poslanci dostali prehľad všetkých zdrojov financovania a taktiež aj záväzky 

ŠFRB. Ostatné náklady sú v rozpočte, sú každý mesiac rozdielne. Ak na nejakej položke 

chýbajú financie, tak sa presunú a pod.  

JUDr. Gelatka uviedol, že ak nájomcovia mestských bytov nebudú môcť riadne platiť 

nájom, mesto to bude musieť operatívne riešiť. Ak sa zvýšia energie, tak sa bude šetriť (možno 

sa budú dvíhať dane, nebude sa svietiť a pod.). Mesto je v situácii, kedy potrebuje nutne 

dokončiť rekonštrukciu ihriska aj budovy.  

Poslancom písomne predložila hlavná kontrolórka mesta odborné stanovisko k prijatiu 

návratných zdrojov financovania, v ktorom konštatovala dodržanie zákonnosti a odporučila 

investičný úver prijať. 

 

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

I. berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov 

financovania v roku 2022 – investičný úver 

II. schvaľuje 

prijatie úveru v sume 190 000,- € na kapitálové výdavky investičných akcií: rekonštrukcie 

športového areálu pri ZŠ Lipová, budovy mestského úradu – zníženie energetickej náročnosti. 

III. poveruje 

primátora mesta k všetkým potrebným právnym a iným úkonom spojeným so schválením, 

prijatím a čerpaním úveru, ako aj podpísaním zmluvy o úvere, jej prípadných dodatkov, príloh, 

doplnení. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Pekara, JUDr. Kecerová Veselá, p. 

Kavec, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Mgr. Augustín, PaedDr. Mihalec 

 Ing. Žideková 

 

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

rozpočtovým opatrením č. 32 

Návrh zmeny rozpočtu predniesla poslancom Ivana Zbýňovcová. 

Mesto Rajec prehodnotilo položky rozpočtu a programového rozpočtu a navrhlo 

nasledovné zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, pričom sa rešpektuje novela 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení. 

Po krátkej diskusii k dvom programom rozpočtu predniesol primátor návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

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

opatrením č. 32. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1 

p. Pekara, JUDr. Kecerová Veselá, p. 

Kavec, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Mgr. Augustín, PaedDr. Mihalec 

 Ing. Žideková 

 

6. Zmena zakladateľskej listiny – doplnenie činnosti TSMR, s.r.o. “r.s.p.“ 

Konateľ spoločnosti Technické služby mesta Rajec, s. r. o. “r. s. p.“ navrholl rozšíriť 

predmet činnosti spoločnosti o remeselnú živnosť, je potrebné túto činnosť doplniť do 

Zakladateľskej listiny. V prílohe Vám predkladáme Rozhodnutie jediného spoločníka vydané 

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Technické služby mesta 

Rajec, s. r. o. “r.s.p.“ 

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

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec v súlade s ustanovením článku 7 ods. 4.1. písm. s) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktoré nadobudli účinnosť 25. marca 2021, 
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schvaľuje 

 

Rozhodnutie Mesta Rajec zo dňa 18. augusta 2022 vydané primátorom mesta pri výkone 

pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Technické služby mesta Rajec, s. r. o. “r. s. p.“, 

IČO 53 708 725, so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, ktorej je jediným spoločníkom so 

100% majetkovou účasťou, ktorým: 

I. Schválil rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti Technické služby mesta Rajec,     

s. r. o. “r. s. p.“ o remeselnú živnosť: 

- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – 

elektrických 

 

II. Schválil zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti Technické služby mesta Rajec,    

s. r. o. “r. s. p.“ zo dňa 01. apríla 2021, v úplnom znení zo dňa 14. apríla 2022, v časti 

predmet činnosti spoločnosti: 

Časť I. 

Článok III. 

Predmet činnosti spoločnosti – doplnenie činnosti pod písm. x) 

x) montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických 

 

Časť VI. 

Článok XXI. 

Záverečné ustanovenia – doplnenie ustanovenia 21.10 v znení: 

21.10. Zmena zakladateľskej listiny je dôsledkom Rozhodnutia jediného spoločníka 

spoločnosti zo dňa 18. augusta 2022, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta 

Rajec zo dňa 31. augusta 2022. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Pekara, JUDr. Kecerová Veselá, p. 

Kavec, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Mgr. Augustín, PaedDr. Mihalec, Ing. 

Žideková 

  

 

7. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu o zaradenie MŠ pri Katolíckej škole Andreja Škrábika      

č. 5. Rajec. 

Primátor informoval o žiadosti Mgr. Róberta Augustína, ktorá sa týkala zaradenia MŠ pri 

Katolíckej škole Rajec. 

Vzhľadom k stúpajúcej demografickej krivke primátor odporučil uvedenú žiadosť schváliť. 

Informácie doplnil Mgr. Augustín – riaditeľ KSŠ. Dodal, že KSŠ bude úzko spolupracovať 

s mestom. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec 

I. prerokovalo 

žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu Materskej školy pri Katolíckej spojenej škole, Nám. 

A. Škrábika č. 5, Rajec do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2023. 

 

II. schvaľuje 

súhlas so zaradením Materskej školy pri Katolíckej spojenej škole, Nám. A. Škrábika č. 5, 

Rajec, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 1.9.2023. 
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Pekara, JUDr. Kecerová Veselá, p. 

Kavec, JUDr. Gelatka, Bc. Repková, 

Mgr. Augustín, PaedDr. Mihalec, Ing. 

Žideková 

  

 

 

Týmto bodom bolo ukončené mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva. Primátor 

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 17.08 h ukončil. 

 

 

 

Ing. Milan Lipka 

                      primátor mesta 

 

 

 

               Ing. Ján Jasenovec, PhD. 

                                prednosta MsÚ 

 

 

Overovatelia:  Bc. Marta Repková 

  PaedDr. Ján Mihalec 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 


