Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 27. júla 2017
Prítomní: 8
Neprítomní: 5
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo spôsobilá rokovať
a uznášať sa.
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta, Ing. Ján Rybárik.
Overovatelia: Mgr. Róbert Augustín
Ing. Zuzana Žideková
Zapisovateľka: Alena Uríková
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu:
1. Prerokovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevokd (kompostéry)
Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
p. Matejka, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Mgr.
Augustín, MVDr. Polačková

proti: 0

zdržal sa: 0

Schválené uznesenie:
47/2017 – žiadosť o NFP (kompostéry)
Rokovanie:
1. Prerokovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (kompostéry)
Mesto Rajec má zámer zapojiť sa do vyhlásenej výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, kód výzvy: výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23, prioritná os – 1 Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, špecifický cieľ – 1.1.1
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov
Cieľom projektu je získanie nenávratných finančných prostriedkov na kompostéry pre rodinné domy v meste
Rajec. V súčasnosti môže mesto podať žiadosť o NFP do 31.07.2017.
Jedným z dokladov potrebných ku podaniu žiadosti o NFP je výpis z uznesenia MZ , v ktorom MZ súhlasí
s predložením žiadosti o NFP, zabezpečí realizáciu projektu s podmienkami pomoci, zabezpečí
spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov a zabezpečí financovanie neoprávnených výdavkov.
Primátor oboznámil prítomných s obsahom žiadosti a s prepočtom finančných nákladov na
kompostéry. V prípade schválenia projektu by jeho realizácia prichádzala do úvahy v II.Q 2018 s tým, že
dnešné stojiská na odpad zo zelene by boli zrušené, pretože disciplinovanosť našich občanov nie je dobrá,
ľahostajnosť spôsobuje problémy.
Ing. Žideková sa spýtala, či bude robená k tomu projektu aj informačná kampaň pre občanov.
Primátor odpovedal, že občania budú o kompostéroch oboznámení prostredníctvom informačného letáku. Na
to Ing. Žideková uviedla, že toto postačovať nebude. Podľa nej mnoho ľudí kompostéry nechcú z dôvodu, že
sa obávajú zápachu, iní to nechcú z dôvodu, že okolo domu majú len trávnik. Uviedla, že ak sa získajú
finančné prostriedky, bude to na prospech mestu, ale mala by sa občanom vysvetliť, aby vedeli, o čo ide.
Primátor odpovedal, že pri odovzdávaní kompostérov okrem letákov môžu byť prednášky, kampaň, ktorú na
vlastné náklady vykoná mesto. Navrhol, aby kompostéry, o ktoré nebudú mať občania v rodinných domoch
záujem, sa dali tým, ktorí majú záhradky.
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MVDr. Polačková sa spýtala, či zostane zachované kompostovisko v Krivíne.
Primátor odpovedal, že toto kompostovisko musí zostať zachované, aby sa aj odpad z verejnej zelene mal
kde vyvážať.
Doplňujúce informácie predniesol prednosta MsÚ, Ing. Ján Jasenovec, PhD.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Informáciu o pripravenom projekte „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste
Rajec“ v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1SC111-2017-23 a možnosti čerpania finančných prostriedkov.
II.

schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec“ v rámci výzvy na
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23,
b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, v maximálnej výške
5 326,03 EUR
c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
p. Matejka, Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, p. Koledová
Žideková, p. Pekara, Ing. Žideková, Mgr.
Augustín, MVDr. Polačková

proti: 0

zdržal sa: 0

Týmto bodom bol vyčerpaný program mimoriadneho zasadnutia MZ. Primátor poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie o 16.14 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: Mgr. Róbert Augustín
Ing. Zuzana Žideková
Zapisovateľka: Alena Uríková
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