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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci  

konaného dňa 24.októbra 2019 

Prítomní: 8 

Neprítomní: 5 

 

Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo bolo 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta, Ing. Milan Lipka. 

 

Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom 

programu: 

  

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

2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Cyklochodník 

Rajec – Šuja“ 

 

Takto navrhnutý program bol schválený počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, p. 

Matejka, Mgr. Šupka, p. Pekara, Bc. 

Repková, Ing. Žideková 

 

  

 

Schválené uznesenia: 

86/2019 – spolufinancovanie projektu „Cyklochodník Rajec – Šuja“ 

 

R o k o v a n i e : 

 

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

Primátor mesta určil za overovateľov Mgr. Michala Šupku a Ing. Gustáva Muchu. Za 

zapisovateľku určil Alenu Uríkovú. 

 

2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu 

„Cyklochodník Rajec – Šuja“ 

Primátor informoval poslancov o možnosti zapojenia sa do vyhlásenej Výzvy Ministerstva 

dopravy a výstavby SR podľa §8 ods.1 písm. b) zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní 

dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky,  Výzva C1 – Výstavba, 

zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry, Základný cieľ: 

Podpora výstavby cyklistickej infraštruktúry, ktorá svojím charakterom podporí zvýšenie 

podielu nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy, na prepravnej práci. 

Dátum uzavretia tejto výzvy je 31.10.2019. 

Cieľom projektu s názvom „Cyklochodník Rajec-Šuja“ je získanie dotácie na výstavbu 

cyklistickej infraštruktúry a tým zvýšenie podielu nemotorovej dopravy, hlavne cyklistickej, 

v meste Rajec. 

Predmetom projektu je výstavba cyklochodníka v južnej časti mesta Rajec smerom 

k obci Šuja, popri ceste I. triedy I/64 Žilina-Komárno. Realizáciou projektu sa vybuduje 

467,10 m cyklistického chodníka a spoločného chodníka pre cyklistov a peších. Stavba zahŕňa 

tri stavebné objekty: SO01 cyklochodník vo výške 121 040,78 €, SO02 – dažďová kanalizácia 

vo výške 50 906,93 €, SO03 vonkajšie osvetlenie 46 960,28 €. Dotknuté parcely KN C 

č.2142/21 a č. 2142/20, sú vo vlastníctve mesta Rajec.  
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Minimálna miera spolufinancovania projektu z vlastných alebo iných zdrojov je najmenej vo 

výške  5 %. 

Jedným z dokladov potrebných ku podaniu žiadosti  o dotáciu  je  čestné písomné prehlásenie 

žiadateľa, že má zabezpečené spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 5 %  , ktoré 

musí byť podložené rozhodnutím obecného zastupiteľstva. Požaduje sa teda  uznesenie MZ 

(povinná príloha), v ktorom MZ vyjadruje súhlas so zabezpečením  spolufinancovania 

projektu z vlastných zdrojov a to vo výške minimálne 5 %  rozpočtu projektu. 

Rozpočet projektu : 

Spolu :   realizácia nových stavieb - cyklochodník:          218 908,00  € s DPH 

z toho:   požadovaná dotácia vo výške           207 962,60  €  

 spolufinancovanie (min. 5%)                  10 945,40  € 

 

Po krátkej diskusii primátor predniesol návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

 a) zabezpečenie   finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu 

„Cyklochodník Rajec-Šuja“, ktorý je predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie na základe 

Výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR podľa §8 ods.1 písm. b) zákona č. 151/2019 Z z. 

o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky,  Výzva C1 – 

Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry, a to  

vo výške minimálne 5% rozpočtu projektu, čo predstavuje 10 945,40 €, v súlade 

s podmienkami poskytnutia dotácie. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 

Ing. Pekara, Mgr. Hanus, Ing. Mucha, p. 

Matejka, Mgr. Šupka, p. Pekara, Bc. 

Repková, Ing. Žideková 

 

  

 

 

Týmto bodom bolo ukončené rokovanie mestského zastupiteľstva. Primátor poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie o 16.15 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:  Mgr. Michal Šupka 

  Ing. Gustáv Mucha 

 

Zapisovateľka: Alena Uríková 


