
 
PRIMÁTOR  MESTA  RAJEC 

                                                                                                   dňa: 05. decembra 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 08. decembra 2011 o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského 
úradu v Rajci. 
 
 
Program: 
1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Prenájom, kúpa a odpredaj nehnuteľností 
3. Žiadosť o zvýšenie pracovného úväzku v Domove vďaky  
4. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 

42/2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2011 – RO č. 42/2011 

5. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky rozpočtovým opatrením 
č. 44/2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu Domova vďaky RO č. 44/2011 

6. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS rozpočtovým opatrením č. 
43/2011 
Odborné stanovisko hl. kontrolóra mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu MsKS RO č. 43/2011 

7. Prerokovanie návrhov VZN 
8. Dodatok k Smernici Mesta Rajec, ktorá upravuje prechodné parkovanie motorových 

vozidiel na vyhradených verejných priestranstvách 
9. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Rajec na roky 2012, 2013 a 2014 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu Mesta Rajec na 
roky 2012 - 2014 

10. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Domova vďaky Rajec na rok 2012 
Návrh viacročného rozpočtu Domova vďaky Rajec na roky 2012, 2013 a 2014 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu Domova vďaky 
Rajec na roky 2012 - 2014 

11. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu MsKS na rok 2012 
Návrh viacročného rozpočtu MsKS na roky 2012, 2013 a 2014 
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu MsKS na roky 
2012 – 2014 

12. Návrh „Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Rajec na 1.polrok 2012.“ 



13. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hlavnej kontrolórky mesta za mesiac november 
2011 

14. Interpelácie 
15. Diskusia 
16. Rôzne 

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


