Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci
konaného dňa 09. augusta 2018
Prítomní: 9
Neprítomní: 4
Prítomných členov mestského zastupiteľstva bola nadpolovičná väčšina, mestské
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta, Ing.
Ján Rybárik.
Overovatelia: Gabriel Špánik
JUDr. Bohuslav Gelatka
Zapisovateľka: Alena Uríková
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným
návrhom programu:
1. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na funkčné obdobie 2018 – 2022
Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
proti: 0
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Pekara, Mgr. Šupka, JUDr.
Gelatka, Mgr. Augustín, p. Špánik,
p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková

zdržal sa: 0

Schválené uznesenia:
56/2018 – určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta
Rokovanie:
Predniesol primátor mesta.
Podľa § 11 ods. 4 písmena i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení:
„Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené:....... i) ............ a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
rozsah výkonu funkcie starostu.“
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor predniesol návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
I. určuje
rozsah výkonu funkcie primátora mesta na plný úväzok na celé funkčné obdobie (2018 –
2022).

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 9
p. Matejka, Mgr. Hanus, Ing.
Pekara, Mgr. Šupka, JUDr.
Gelatka, Mgr. Augustín, p. Špánik,
p. Koledová Žideková, Ing.
Žideková

proti: 0

zdržal sa: 0

Týmto bodom bol vyčerpaný program mimoriadneho zasadnutia MZ. Primátor poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie o 16.07 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: Gabriel Špánik
JUDr. Bohuslav Gelatka

Zapisovateľka: Alena Uríková

Ukončenie o 15.50 h.
Ing. Ján R y b á r i k
primátor mesta
Zapisovateľka: Alena Uríková

