
PRIMÁTOR  MESTA  RAJEC 
                                                                                                   dňa: 06. júna 2011 
 

P O Z V Á N K A 
 
 

V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení zvolávam zasadnutie 
 

mestského zastupiteľstva, 
 
ktoré sa uskutoční dňa  09. júna 2011 o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu 
v Rajci. 
 
Program: 

1. Zloženie sľubu poslanca 
2. Stanoviská oslovených inštitúcií k osobe JUDr. Ferdinanda Ďurčanského 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Záverečné správy a návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2010: 

a) Inventarizácia k 31.12.2010 – správu UIK 
b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za r. 2010 
c) Poznámky k 31.12.2010 
d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2010 

Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu Mesta Rajec 
Odborné stanovisko hl. kontrolorky města k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 
2010 

e) Výročná správa Mesta Rajec 
Správa nezávislého audítora k výročnej správe Mesta Rajec 

5. Návrh dodatku k VZN č. 13/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 
2011 

6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2010 o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku 
(odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone 
samosprávnych činností 

7. Návrh dodatku č. 1 k VZN Mesta Rajec č. 2/2009 o podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec 

8. Návrh VZN Mesta Rajec č. 1/2011 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií 
a verejných priestranstiev 

9. Prejednanie a schválenie vytvorenia a zriadenia novej triedy v budove Materskej 
školy, Mudrochova 930/10, Rajec od 1.9.2011 

10. Návrh VZN Mesta Rajec č. 2/2011 o zákaze užívania alkoholických nápojov na 
vymedzených verejne prístupných miestach 

11. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 2 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 
a programového rozpočtu MsKS Rajec 
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 3 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 
a programového rozpočtu Mesta Rajec 

12. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 MsKS Rajec 
rozpočtovým opatrením č. 15 



Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu MsKS na rok 2011 – RO č. 15/2011 

13. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 Mesta Rajec 
rozpočtovým opatrením č. 16/2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011 – RO č. 16/2011 

14. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011 DV Rajec rozpočtovým 
opatrením č. 17/2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu DV na rok 2011 – RO č. 17/2011 

15. Dexia – čerpanie municipálneho úveru 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky k schváleniu čerpania municipálneho úveru 

16. Zmena Územného plánu mesta Rajec - Krivín 
17. Verejno-obchodná súťaž – dom č.s. 288 (WC) 
18. Autobusové nástupište – kúpa pozemku 
19. Verejno-obchodná súťaž – kuchyňa v kultúrnom dome 
20. Žiadosť ZCŠ sv. J. Vianneyho 
21. Žiadosť o prenájom pozemku – p. Filo 
22. Odpredaj nehnuteľností 

a) Byt p. Katrenu 
b) Byt na ul. S.Chalupku (dražba) 

23. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2.polrok 2011 
24. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta (apríl – máj 

2011) 
25. Žiadosť spoločnosti Bineko, s.r.o. 
26. Interpelácie 
27. Diskusia 
28. Rôzne 

a) Plat primátora 
b) Odmena riaditeľke MsKS za mesiace január – máj 2011 
c) Odmena hl. kontrolórke za mesiace január – máj 2011 
d) Odmena primátorovi mesta za mesiace január – máj 2011 

 
 
 
 
 
                                                                                              Ing.  Ján   R y b á r i k 
                                                                                               primátor mesta Rajec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


