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Zápisnica z mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci 

konaného dňa 14.10.2021 

 

Prítomní: 9 

Neprítomní: 4 

 

Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným bodom 

programu: 

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu 

2. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021 – rozpočtové 

opatrenie č. 48/2021 

3. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci“ 

 

 

Takto prednesený program bol schválený počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, Ing. Pekara, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Pekara, p. 

Kavec, p. Kardoš, Bc. Repková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

 

Schválené uznesenia: 

90/2021 – návrh zmeny rozpočtu 

91/2021 – žiadosť o NFP - „Zvýšenie kvality služieb v KD“ 

 

 

R o k o v a n i e : 

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu 

Primátor mesta určil za overovateľov zápisnice Ing. Petra Pekaru a Jána Pekaru. Za 

zapisovateľku určuje Alenu Uríkovú. 

 

2. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021 – 

rozpočtové opatrenie č. 48/2021 

Návrh zmeny rozpočtu predniesla poslancom p. Ivana Zbýňovcová, ved. ekonomického 

oddelenia. 

Rozpočet a programový rozpočet mesta na rok 2021 bol schválený uznesením MZ č. 

105/2021 dňa 3.12.2020. Rozpočet bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný. 

Mesto Rajec prehodnotilo položky rozpočtu a navrhlo zmeny v tomto rozpočte tak, ako bolo 

poslancom písomne predložené. 

Primátor dodal, že vo výdavkovej časti rozpočtu boli navrhnuté zmeny ako je napr. zníženie 

rozpočtu o 5000,- € z dôvodu nerealizovania údržby tribúny, zníženie rozpočtu o 5000,- € 

z dôvodu nevyčerpania finančných prostriedkov na interiérové vybavenie mestskej knižnice, 

navýšenie rozpočtu o sumu 9000,- € z dôvodu rekonštrukcie elektrickej energie a vykurovania 

v „notariáte“ – 2 byty (riešenie havarijného stavu). 
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Ďalej sa zmeny rozpočtu týkali plánovaných investícií mesta, ako napr. výstavba stojísk na 

kontajnery na sídliskách k bytovým domom, výstavba prechodu pre chodcov pri COOP 

Jednota, križovatka Hollého – Štúrova. Taktiež sa vyčlenili finančné prostriedky na 

rekonštrukciu kotolne v Materskej škole na ul. Obrancov mieru. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2021 – rozpočtovým 

opatrením č. 48/2021. 

 

Tento návrh bol schválený počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, Ing. Pekara, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Pekara, p. 

Kavec, p. Kardoš, Bc. Repková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

3. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci“ 

Návrh na predloženie žiadosti o NFP predniesol poslancom primátor mesta. 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 10.8.2021 výzvu na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie NFP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií. 

Mesto Rajec je oprávneným žiadateľom a zámer zvýšiť kvalitatívnu úroveň služieb 

poskytovaných v Kultúrnom dome v  je oprávneným projektom. 

Projekt pozostáva z modernizácie javiskového priestoru i sály pred ním. Javisko prejde 

rekonštrukciou v rozsahu výmeny obalovej konštrukcie a vytvorenia nového schodiska 

z priestoru sály, ktoré je využívané najmä počas kultúrnych a iných akcii pre vstup verejnosti 

na javisko. Do sály bude zakúpené vybavenie, t. j. stoličky a stoly, v množstve pre plné využitie 

kapacity priestorov.  

Podaná žiadosť o NFP bude obsahovať výdavky na stavebné práce a vybavenie, stanovené na 

základe rozpočtu z projektovej dokumentácie od autorizovaného projektanta a prieskumov trhu. 

Projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2021. Povinné spolufinancovanie mesta je 

5% z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo: 

a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

s názvom „Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci“ v rámci Výzvy č. 

IROP-PO7-SC77-2021-75 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií,  

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 

rozvoja. 

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 10 526,32 Eur,  

d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu 

mesta. 

 



3 
 

2. Schvaľuje: 

a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

s názvom „Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci“ v rámci Výzvy č. 

IROP-PO7-SC77-2021-75 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií,  

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 

rozvoja. 

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 10 526,32 Eur. 

d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu 

z rozpočtu mesta. 

 

Tento návrh bol schválený počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 

Mgr. Hanus, Mgr. Šupka, Ing. Pekara, 

JUDr. Kecerová Veselá, p. Pekara, p. 

Kavec, p. Kardoš, Bc. Repková, PaedDr. 

Mihalec 

  

 

Týmto bodom bol vyčerpaný program zasadnutia MZ. Primátor poďakoval prítomným 

za účasť a zasadnutie o 16.19 h ukončil. 

 

 

 

Ing. Milan   L i p k a 

                      primátor mesta 

 

 

 

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

                                prednosta MsÚ 

 

 

Overovatelia:  Ing. Peter Pekara 

  Ján Pekara 

 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 


