Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci
konaného dňa 22. júna 2017
Prítomní: 12
Neprítomní: 1
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: Ján Pekara
JUDr. Bohuslav Gelatka
Zapisovateľka: Alena Uríková
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom
programu:
1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt: Modernizácia interiérového
vybavenia odborných učební Základnej školy, Lipová 2, Rajec
2. Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na
území mesta Rajec
Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
proti: 0
p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr.
Šupka, Ing. Pekara, p. Koledová Žideková, p.
Pekara, JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Augustín, MVDr. Polačková, p. Matejka

zdržal sa: 0

Schválené uznesenia:
43/2017 – zrušenie uznesenia č. 40/2017
44/2017 - žiadosť o NFP – projekt Modernizácia interiérového vybavenia – ZŠ, ul. Lipová
45/2017 – VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov
Rokovanie:
1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt: Modernizácia interiérového
vybavenia odborných učební Základnej školy, Lipová 2, Rajec
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 40/2017 bolo schválené predloženie
Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia interiérového vybavenia
odborných učební Základnej školy, Lipová 2, Rajec“ realizovaného v rámci výzvy
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: kód výzvy IROP-P02-SC222-2016-13.
Vzhľadom k tomu, že uvedený projekt musí obsahovať presnú sumu spoluúčasti mesta na
financovaní tohto projektu, predkladáme MZ na schválenie finančné krytie projektu zo strany
mesta Rajec. Mestská rada túto žiadosť prerokovala a odporučila MZ zrušiť pôvodné
uznesenie č. 40/2017 a schváliť nové uznesenie, v ktorom bude uvedená suma spoluúčasti
mesta na financovaní projektu.
Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo
I.
ruší
uznesenie č. 40/2017 schválené Mestským zastupiteľstvom v Rajci dňa 25.5.2017
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr.
Šupka, Ing. Pekara, p. Koledová Žideková, p.
Pekara, JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Augustín, MVDr. Polačková, p. Matejka

proti: 0

zdržal sa: 0

Následne primátor predniesol ďalší návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
1. Predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia
interiérového vybavenia odborných učební Základnej školy, Lipová 2, Rajec“
realizovaného v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR :
kód výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13, operačný program - IROP, prioritná os – 2
Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ – 2.2.2
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP vo
výške 8 000,-Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr.
Šupka, Ing. Pekara, p. Koledová Žideková, p.
Pekara, JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Augustín, MVDr. Polačková, p. Matejka

proti: 0

zdržal sa: 0

2. Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na
území mesta Rajec
Mesto Rajec má povinnosť v zmysle Zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani
v platnom znení vyhradiť plochy na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách mesta počas volebnej kampane. Táto povinnosť musí byť splnená ešte pred
vyhlásením volieb. Preto bol vypracovaný návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na
verejných priestranstvách na území mesta Rajec, ktorý bol poslancom predložený na
schválenie. Mestská rada tento návrh prerokovala a odporúča ho MZ schváliť.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
schvaľuje
návrh VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na
území mesta Rajec.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 12
p. Špánik, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr.
Šupka, Ing. Pekara, p. Koledová Žideková, p.
Pekara, JUDr. Gelatka, Ing. Žideková, Mgr.
Augustín, MVDr. Polačková, p. Matejka

proti: 0

zdržal sa: 0

Týmto bodom bol vyčerpaný program mimoriadneho zasadnutia MZ. Primátor poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie o 16.10 h ukončil.

Ing. Ján R y b á r i k
primátor mesta

Mgr. Peter H a n u s
zástupca primátora mesta
Ing. Ján J a s e n o v e c , PhD.
prednosta MsÚ

Overovatelia: Ján Pekara
JUDr. Bohuslav Gelatka

Zapisovateľka: Alena Uríková
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