Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa
05.05.2011
Prítomní: 10
Neprítomní: 2
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta, Ing.
Ján Rybárik.
Overovatelia: Ing. Peter Pekara
Mgr. Peter Hanus
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným programom:
1. Zloženie sľubu poslanca
2. Spojená katolícka škola v Rajci
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Hanus, Ing. Mucha, Mgr.
Čerňanská, p. Špánik, p.
Albert, Ing. Blažeková, Mgr.
Baďura, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

Schválené uznesenia:
66/2011 – náhradník za poslanca
67/2011 – Spojená katolícka škola
Rokovanie:
1. Zloženie sľubu poslanca
Uznesením MZ v Rajci č. 65/2011 zo dňa 31.3.2011 bolo vyhlásené nastúpenie
náhradníka p. Jaroslava Smiešku za poslanca MZ v Rajci vo volebnom obvode 02. P. Jaroslav
Smieško telefonicky ospravedlnil svoju neúčasť na tomto mimoriadnom zasadnutí MZ
z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor
predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
ospravedlnenie neúčasti náhradníka za poslanca, p. Jaroslava Smiešku.
II. ukladá
MsÚ pozvať p. Jaroslava Smiešku na najbližšie zasadnutie MZ.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Hanus, Ing. Mucha, Mgr.
Čerňanská, p. Špánik, p.
Albert, Ing. Blažeková, Mgr.
Baďura, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

2. Spojená katolícka škola v Rajci
Na základe žiadosti Cirkevnej základnej školy sv. J.Vianneyho, Nám. A.Škrábika 5,
015 01 Rajec zo dňa 19.4.2011 a v zmysle § 16 ods. 1 písmeno k) zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
potrebný súhlas mesta, ak nie je zriaďovateľom, a ak ide o materské školy, jazykové školy,
základné umelecké školy a školské zariadenia na území obce pre deti a žiakov do 15 rokov
veku.
Tento súhlas mesta je potrebný, aby mohla byť vykonaná zmena v sieti škôl od 1.1.2012 na
Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a to spojenie Cirkevnej
základnej školy sv. J.Vianneyho, Námestie A.Škrábika 5, Rajec a Gymnázia A.Škrábika,
Námestie A.Škrábika, Rajec do jedného celku a s tým súvisiaca zmena názvu – „Spojená
katolícka škola v Rajci.“
Primátor podrobne vysvetlil obsah žiadosti, taktiež informoval o stretnutí s riaditeľom CZŠ
Rajec.
V diskusii Ing. Pekara uviedol, že v podstate ide o otázku flexibility – tieto školy vystupujú
dnes ako dva subjekty. Po ich zlúčení to bude jeden právny subjekt. Celý proces zlúčenia je
zložitý hlavne po administratívnej stránke. Administratíva je potrebná aj k zriadeniu strediska
záujmovej činnosti. Pri stredisku záujmovej činnosti sú však určité úskalia z titulu
nefinancovania zo strany štátu a pod. Keď toto financovanie bude doriešené, predloží sa to na
rokovanie MZ.
Primátor dodal, že pri spojení škôl nie je žiadna finančná nadväznosť na mesto. Stredisko
záujmovej činnosti je väčší problém, preto aj keď bol obsahom žiadosti spolu so zlúčením škôl
do spojenej katolíckej školy, nebol zaradený na toto rokovanie MZ. Najskôr to musí prejsť
schvaľovacím procesom.
Mgr. Pauko informoval, že žiadosť o zriadenie záujmového strediska tu už bola aj v minulosti,
ale toto by výrazne zaťažilo rozpočet mesta (cca 20.tis. € ročne). Predchádzajúce MZ už raz
s týmto nesúhlasilo.
Ing. Pekara na záver dodal, že názvy škôl zostanú, spoločný názov týchto škôl bude Spojená
katolícka škola. Každá časť školy bude mať svoje logo, svoj názov.
Ing. Mucha sa spýtal, či obe školy riadili dvaja riaditelia. Primátor odpovedal, že riaditeľ bol
jeden pre obe školy, ale mal dve pracovné zmluvy – s každou školou zvlášť.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. súhlasí
v zmysle § 16 ods. 1 písmeno k) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spojením Cirkevnej základnej školy
sv. J.Vianneyho, Námestie A.Škrábika 5, Rajec a Gymnázia Andreja Škrábika, Námestie
A.Škrábika 5, Rajec do jedného celku „Spojená katolícka škola v Rajci“ a zaradením do siete
škôl od 1.1.2012.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 10
Ing. Pekara, p. Matejka, Mgr.
Hanus, Ing. Mucha, Mgr.
Čerňanská, p. Špánik, p.
Albert, Ing. Blažeková, Mgr.
Baďura, Mgr. Augustín

proti: 0

zdržal sa: 0

Prerokovaním tohto bodu bol vyčerpaný program mimoriadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva. Primátor poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 16.30 h ukončil.

Ing. Ján R y b á r i k
primátor mesta
Mgr. Peter H a n u s
zástupca primátora mesta
Mgr. Jozef P a u k o
prednosta MsÚ Rajec
Overovatelia: Ing. Peter Pekara
Mgr. Peter Hanus
Zapisovateľka: Alena Uríková
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