
Uznesenia schválené na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Rajci 

konaného dňa 19. júna 2018 

 
Uznesenie č. 52/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

Žiadosť o vyjadrenie k zmene v sieti škôl a školských zariadení – zaradeniu elokovaného 

pracoviska, Nám. A. Škrábika 5, Rajec, súčasti Špeciálnej základnej školy a špeciálnej 

materskej školy, Jána Vojtaššáka 13, Žilina do siete škôl a školských zariadení k 1.9.2018. 

 

II. schvaľuje 

Vydanie súhlasného vyjadrenia k zmene v sieti škôl a školských zariadení – zaradeniu 

elokovaného pracoviska, Nám. A. Škrábika 5, Rajec do siete škôl a školských zariadení 

k 1.9.2018. 

 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, Ing. Pekara, Mgr. Augustín, 

Ing. Žideková, JUDr. Gelatka, p. 

Špánik 

  

 

 

Uznesenie č. 53/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 

Uznesenie č. 19/2018 zo dňa 01.marca 2018 týkajúce sa podania žiadosti o NFP „Podpora 

cyklistickej dopravy v Rajci“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15. 

 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, Ing. Pekara, Mgr. Augustín, 

JUDr. Gelatka, p. Špánik 

 Ing. Žideková 

 

 

Uznesenie č. 54/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

 a) Informáciu o pripravenom projekte „Podpora cyklistickej dopravy v Rajci“ 

predkladanom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu s kódom IROP-PO1-

SC122-2016-15  

 b) rozpočet pripravovaného projektu v nasledovnej štruktúre 

• Celková výška oprávnených výdavkov 218 908,- EUR 

• Percento spolufinancovania vo forme NFP - 95% 

II. schvaľuje 

 a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Podpora cyklistickej 

dopravy v Rajci“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú 



v súlade s územným plánom mesta, platným programom rozvoja mesta a ďalšími strategickými 

dokumentmi mesta 

 b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo 

predstavuje 10 945,40 EUR, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, Ing. Pekara, Mgr. Augustín, 

JUDr. Gelatka, p. Špánik 

 Ing. Žideková 

 

Uznesenie č. 55/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Partnerskú dohodu o spolupráci medzi Gminou Czechovice – Dziedzice a Mestom Rajec. 

 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, Ing. Pekara, Mgr. Augustín, 

JUDr. Gelatka, p. Špánik, Ing. 

Žideková 

  

 

 

Ing. Ján   R y b á r i k 

      primátor mesta 

 

 

 

 
 

 


