
 
 

Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci  

konaného dňa 07. novembra 2017 

 

Prítomní: 10 

Neprítomní: 3 

 

 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. Zuzana Žideková 

  Ján Pekara 

     

Zapisovateľka: Alena Uríková 

 

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom 

programu: 

 

1. Mikroprojekt „Poľsko-slovenské cesty dedičstva“ 
  

Schválené uznesenia: 

79/2017 – mikroprojekt „Poľsko-slovenské cesty dedičstva“ 

 

R o k o v a n i e : 

 

1. Mikroprojekt „Poľsko – slovenské cesty dedičstva“ 

Mesto Rajec sa zapojilo do výzvy – mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/B/0092 s názvom 

„Poľsko-slovenské cesty dedičstva.“ Tento mikroprojekt by sa realizoval v rámci Programu 

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a jeho súčasťou je vybudovanie vyhliadkovej 

veže v nadväznosti na projekt „Náučný chodník – okolím Rajeckého hradu.“ Ku 

kompletizácii žiadosti je potrebné, na základe požiadaviek VÚC, doložiť uznesenie, ktorým 

by bola schválená spoluúčasť mesta na realizácii tohto mikroprojektu. 

V diskusii sa Ing. Žideková spýtala, aké aktivity sa v rámci projektu budú vykonávať. 

Primátor odpovedal, že hlavná aktivita bude vybudovanie vyhliadkovej veže na Dubovej. 

Taktiež sa budú vykonávať rôzne aktivity pre deti základných škôl tak zo Slovenska, ako aj 

z Poľska. Ďalšie informácie doplnil prednosta MsÚ, Ing. Jasenovec, PhD. Mesto spolupracuje 

s klubom slovenských turistov, na náučnom chodníku boli osadené informačné tabule. 

Momentálne sa spracúva archeologická správa, pri vykopávkach sa našli predmety z 13. a 14. 

storočia, technická konštrukcia napovedá tomu, že tam bol v minulosti postavený hrad. 

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

1. Realizáciu spoločného mikroprojektu č. INT/EB/ZA/1/II/B/0092 s názvom 

„Poľsko-slovenské cesty dedičstva“ v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-

Slovensko 2014-2020, Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva cezhraničného územia. 



 
 

2. Zabezpečenie  realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP). 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu nasledovne:  

Celkové oprávnené výdavky: 63 595,42 eur, z toho Európsky fond regionálneho 

rozvoja 54 056,10 eur, Prostriedky zo ŠR 6 359,54 eur, vlastný vklad 3 179,78 eur 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci NFP 

4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 

p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing. 

Mucha, MVDr. Polačková, Mgr. 

Šupka, p. Koledová Žideková, p. 

Pekara, JUDr. Gelatka, Ing. 

Žideková, p. Špánik 

  

 

 

Prerokovaním tohto bodu bolo ukončené mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

Primátor poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie o 16.13 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:  Ing. Zuzana Žideková 

  Ján Pekara 

 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 

 

 

 

 

 


