
Uznesenia schválené na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci zo dňa 
14.8.2008 

 
 
Uznesenie č. 80/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo 
I. berie na vedomie 
vzdanie sa funkcie hl. kontrolóra mesta Magdalény Albertovej ku dňu 31.7.2008 
 
II. určuje 
1. termín voľby hl. kontrolóra mesta na deň 25.9.2008 
2. podmienky predkladania žiadostí o funkciu hl. kontrolóra - k žiadosti je potrebné doložiť: 
– výpis z registra trestov, 
– štrukturovaný životopis 
– doklad o vzdelaní 
– prehlásenie, že v prípade úspešnosti voľby sa vzdá všetkých činností v zmysle § 18 

zákona č. 369/2004 Z.z. v platnom znení 
– uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra musí mať prax 10 rokov, z toho preukázateľne 5 

rokov odbornej ekonomickej praxe. 
Termín odovzdania žiadostí – do 11.9.2008 vrátane do 15.00 h do podateľne MsÚ 
v zalepenej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ – VOĽBA HLAVNÉHO 
KONTROLÓRA.“ Na obálke musí byť uvedený odosielateľ. 
 

III. ukladá 
MsÚ zverejniť termín voľby hl. kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 369/2004 Z.z. v platnom 
znení. 
 
za: Mgr. Augustín, Mgr. Pauková, Ing.Zafka,  proti: 0   zdržal sa: Mgr. Jonek 
       p. Tarana, MUDr. Rybárik, RNDr. Pecho, 
       Mgr. Johanidesová, Ing. Blažeková 
 
Uznesenie č. 81/2008 
 
Mestské zastupiteľsvo       
I. schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho 

operačného programu na realizáciu projektu: „Stavebné úpravy Materskej školy, ul. 
Obrancov mieru č. 400/51, Rajec“, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta Rajec. 

b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
c) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 
 
za: Mgr. Augustín, Mgr. Pauková, Ing.Zafka,  proti: 0   zdržal sa: p. Uhlárik 
       p. Tarana, MUDr. Rybárik, RNDr. Pecho, 
       Mgr. Johanidesová, Ing. Blažeková, Mgr. Jonek 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 82/2008  
Mestské zastupiteľstvo 
I. schvaľuje 
VZN č. 2/2008 o VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
pre školský rok 2008/2009. 
 
za: Mgr. Augustín, Mgr. Pauková, Ing.Zafka,   proti: 0   zdržal sa: 0 
       p. Tarana, MUDr. Rybárik, RNDr. Pecho, 
       Mgr. Johanidesová, Ing. Blažeková, 
       Mgr. Jonek, p. Uhlárik 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


