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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 19. júna 2018 

Prítomní: 8 

Neprítomní: 5 

 

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: Mgr. Róbert Augustín 

Mgr. Michal Šupka 

       

Zapisovateľka: Alena Uríková 

 

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným 

návrhom programu: 

 

1. Vyjadrenie sa k zmene v sieti – Elokované pracovisko, Nám. A. Škrábika 5, Rajec 

2. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok „Podpora cyklistickej dopravy v Rajci“ 

3. Partnerská zmluva 
 

Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, Ing. Pekara, Mgr. Augustín, 

Ing. Žideková, JUDr. Gelatka, p. 

Špánik 

  

 

 

Schválené uznesenia: 

52/2018 – vyjadrenie sa k zmene v sieti 

53/2018 – zrušenie uznesenia č. 19/2018 

54/2018 – NFP „Podpora cyklistickej dopravy v Rajci“ 

55/2018 – Partnerská dohoda o spolupráci – Czechovice-Dziedzice a Mesto Rajec 

 

 

R o k o v a n i e : 

 

1. Vyjadrenie sa k zmene v sieti – Elokované pracovisko, Nám. A. Škrábika 5, Rajec 

Primátor informoval poslancov o doručenej žiadosti zriaďovateľa (Okresný úrad Žilina), 

v ktorej žiadajú Mesto Rajec o vyjadrenie sa k zmene v sieti, ktorá spočíva v zaradení 

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. 

Bližšie informácie ohľadom tejto žiadosti predniesol Mgr. Augustín. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 
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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. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, Ing. Pekara, Mgr. Augustín, 

Ing. Žideková, JUDr. Gelatka, p. 

Špánik 

  

 

 

2. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok „Podpora cyklistickej dopravy v Rajci“ 

Mesto Rajec má zámer zapojiť sa do vyhlásenej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka  Slovenskej republiky, kód výzvy: výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, 

prioritná os – 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ – 1.2.2  Zvýšenie 

atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy). 

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. 

Ing. Žideková namietala, že zapojenie sa mesta do tejto výzvy nebude efektívne, nakoľko sú 

tam presne stanovené podmienky a podľa nej mesto tieto podmienky nespĺňa. Primátor 

odpovedal, že obec Šuja bude robiť časť tohto chodníka a mesto zostatok. Obec Šuja má na 

tento projekt vyčlenené finančné prostriedky. O NFP sa môže mesto Rajec uchádzať len 

spoločne s obcou Šuja a v rámci svojho katastrálneho územia. 

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

 

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. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, Ing. Pekara, Mgr. Augustín, 

JUDr. Gelatka, p. Špánik 

 Ing. Žideková 
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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 (cca) 

 Celková výška oprávnených výdavkov 218 908,- EUR 

 Percento spolufinancovania vo forme NFP - 95% 

II. schváliť 

 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 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, Ing. Pekara, Mgr. Augustín, 

JUDr. Gelatka, p. Špánik 

 Ing. Žideková 

 

 

3. Partnerská zmluva 

Primátor informoval o požiadavke Gminy Czechovice-Dziedzice, ktorá požiadala Mesto 

o schválenie Partnerskej dohody o spolupráci medzi Gminou Czechovice-Dziedzice 

a Mestom Rajec spočívajúca v rozširovaní vzájomných priateľských vzťahoch medzi 

miestnymi samosprávami, rozvíjaním kontaktov a aktivít a vytvárania vhodných podmienok 

pre napĺňanie týchto cieľov. 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

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

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Ing. Mucha, Mgr. 

Šupka, Ing. Pekara, Mgr. Augustín, 

JUDr. Gelatka, p. Špánik, Ing. 

Žideková 
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Týmto bodom bol vyčerpaný program mimoriadneho zasadnutia MZ. 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 

 

 

               Ing. Ján   J a s e n o v e c , PhD. 

                                prednosta MsÚ 

 

 

 

Overovatelia:  Mgr. Róbert Augustín 

  Mgr. Michal Šupka 

 

 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


