
Zápisnica z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 28. 4. 2022.   

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 19,40 hodine.  

Prítomní poslanci: 7, ospravedlnení: 2 ( Grupáčová, Knapec ). Prítomných poslancov bola 

nadpolovičná väčšina, MsZ bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Zasadnutie MsZ otvoril 

a viedol zástupca primátorky mesta pán Stanislav Majerčík. Informoval prítomných, že z 

dnešného zastupiteľstva bude vyhotovený audiovizuálny záznam, ktorý bude umiestnený na 

webovom sídle mesta a zároveň upozornil, aby prítomní nepoužívali osobné údaje v 

diskusných príspevkoch pri jednotlivých bodoch rokovania.  Za overovateľov zástupca 

primátorky mesta určil: Prof. Máriu Rostášovú a pána Štefana Šáleka. Za zapisovateľku bola 

určená: pani Loncovú. 

Zástupca primátorky mesta navrhol nasledovný programom rokovania: 

1.    Kontrola plnenia uznesení. 

2.    Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

3.    Zmena  rozpočtu  a programového  rozpočtu mesta na rok 2022  rozpočtovým  opatrením. 

4.    Návrh  VZN  Mesta  Rajecké  Teplice č. 1/2022 Trhový poriadok.    

5.    Návrh  VZN  Mesta  Rajecké  Teplice č. 2/2022,  ktorým   sa   ruší  VZN  Mesta  Rajecké  

       Teplice č. 3/2014 Trhový poriadok. 

6.    Zámer  prevodu  vlastníctva  majetku  mesta  z  dôvodu osobitného zreteľa - Compact- 

       Gas, s.r.o.. 

7.    Návrh   na   schválenie  Smernice  č. 1/2022  odmeňovania  účinkujúcich  na občianskych  

       obradoch a slávnostiach v Meste Rajecké Teplice. 

8.    Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020 - 2021. 

9.    Informácie o prebiehajúcich projektoch v meste. 

10.  Informácie z komisií pri MsZ. 

11.  Interpelácie poslancov. 

  12.  Všeobecná rozprava 

 

O navrhnutom programe bolo hlasované: 

Program zasadnutia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Ing. Ambróz Hájnik, 

Stanislav Majerčík,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová,  

Štefan Šálek,Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec,  

Helena Grupáčová  

Zástupca primátorky mesta konštatoval že program MsZ bol schválený. 

 

1.  Kontrola plnenia uznesení.  

Kontrolu plnenia uznesení predniesla Ing. Hucíková – hlavná kontrolórka mesta, ktorá 

konštatovala, že všetky predchádzajúce prijaté uznesenia a prijaté uznesenia na MsZ 24. 2. 

2022 boli splnené.  

Do diskusie  sa prihlásili: Prof. Rostášová, Pharmdr. Masaryková, Ing. Verešová, Ing. Bielik, 

Ing. Hájnik, JUDr. Vereš 

 

Prednosta MsÚ -  navrhol vo všeobecnej rozprave vrátiť sa k návrhu uznesenia, ktoré by na 

základe návrhu poslancov potvrdilo prvú časť uznesenia č. 1/2022 zo dňa 24. 2. 2022,   

 



Nakoľko sa nikto ďalší neprihlásil s iným návrhom, zástupca primátorky mesta predniesol 

návrh na uznesenie č. 9/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie   

Kontrolu plnenia uznesení. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 1 proti: 0 zdržali sa: 6 neprítomní: 2 

Stanislav Majerčík  

 

 Ing. Pavol Bielik, Ing. Ambróz 

Hájnik,  PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária 

Rostášová, Štefan Šálek,            

Ing. Veronika Verešová 

Jozef Knapec,  

Helena Grupáčová  

 

2.  Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

Zástupca primátorky mesta informoval, k rozpočtovému opatreniu č. 23-32/2021. V súlade 

s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 54/2015 zo dňa 24.9.2015, ktorým boli schválené zásady o hospodárení 

s finančnými prostriedkami Mesta Rajecké Teplice podľa § 22 ods. 1 mesto Rajecké Teplice 

predkladá mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenia č.23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 

ktoré sa týkajú presunu finančných prostriedkov medzi položkami, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky.  

Presun finančných prostriedkov je v podpoložkách, ktoré sú rozpísané v rozpočtových 

opatreniach č. 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32/2021 tohto materiálu. Tabuľková časť zmien 

rozpočtu v príjmovej a vo výdavkovej časti č. 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32/2021  je 

prílohou materiálu. 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
K rozpočtovému opatreniu č. 33/2021. V rozpočtovom opatrení je navýšenie finančných 

prostriedkov:  

1. MV SR – Dotácia na Matriku – odmena a odvody 438,00 EUR 

2. MV SR – Dotácia CO – odmena skladníka CO 3,00 EUR 

3. DPO SR – preplatené náklady na zásah pre DHZ Poluvsie 28,00 EUR 

4. MV SR – Dotácia na Akordeónový festival 3.755,00 EUR 

5. MV SR – Dotácia pre Materskú školu – špecifiká 610,00 EUR , Nadácia Spoločne pre  

    región 554,00 EUR 

6. MV SR – Dotácia na Základnú školu – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky  

    15.784,00 EUR 



7. MV SR – Dotácia pre Školskú jedáleň – špecifiká 300,00 EUR 

8. ŽSK – Dotácia na stravu pre občana Rajeckých Teplíc 282,00 EUR 

V rozpočtovom opatrení je zníženie finančných prostriedkov:  

1. MV SR – Úprava dotácie pre deti v hmotnej núdzi 50,00 EUR 

Uvedené sumy sú upravené v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu Mesta Rajecké Teplice.  

Zástupca primátorky mesta konštatoval, že finančná komisia pri MsZ odporučila prijať 

uznesenie. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, zástupca primátorky mesta predniesol návrh na  

uznesenie č. 10/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 23/2021 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 24/2021 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 25/2021 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 26/2021 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 27/2021 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

f) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 28/2021 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

g) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 29/2021 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

h) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 30/2021 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

i) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 31/2021 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

j) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 32/2021 v príjmovej a 

   vo výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

k) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 33/2021 v príjmovej a 

   vo výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Ing. Ambróz Hájnik, 

Stanislav Majerčík,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová,  

Štefan Šálek,Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec,  

Helena Grupáčová  

Zástupca primátorky mesta informoval, k rozpočtovému opatreniu č. 2,3/2022. 

V súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 54/2015 zo dňa 24.9.2015, ktorým boli schválené zásady o hospodárení 

s finančnými prostriedkami Mesta Rajecké Teplice podľa § 22 ods. 1 mesto Rajecké Teplice 

predkladá mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenia č. 2,3/2022, ktoré sa týkajú presunu 

finančných prostriedkov medzi položkami, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky.  Presun finančných prostriedkov je v podpoložkách, ktoré sú rozpísané 



v rozpočtových opatreniach č. 2,3/2022 tohto materiálu. Tabuľková časť zmien rozpočtu vo 

výdavkovej časti č. 2,3/2022 je prílohou materiálu. 

 

 

 
K rozpočtovému opatreniu č. 4/2022. V rozpočtovom opatrení je navýšenie finančných 

prostriedkov: 

1. Dotácia na stravné pre predškolákov a žiakov ZŠ 501,00 EUR 

Uvedená suma je navýšená v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu Mesta Rajecké Teplice.  

V rozpočtovom opatrení je zníženie finančných prostriedkov: 

1. Základná škola – normatívy  93.750,00 EUR 

Uvedená suma je znížená v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu Mesta Rajecké Teplice.  

 

 



 
Zástupca primátorky mesta konštatoval, že finančná komisia pri MsZ odporučila prijať 

uznesenie. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, zástupca primátorky mesta predniesol návrh na  

uznesenie č. 11/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 2/2022 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 3/2022 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 4/2022 v príjmovej a vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Ing. Ambróz Hájnik, 

Stanislav Majerčík,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová,  

Štefan Šálek,Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec,  

Helena Grupáčová  

 

3.  Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2022 rozpočtovým  

     opatrením. 

Zástupca primátorky mesta informoval, že v zmysle § 14 Zmeny rozpočtu a rozpočtové 

opatrenia Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov predkladáme MsZ zmenu rozpočtu a programového rozpočtu 

na rok 2022 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým opatrením č. 5/2022. Rozpočet mesta 

Rajecké Teplice sa napĺňa priebežne počas roka. Niektoré položky neboli rozpočtované, 

z tohto dôvodu bolo nutné ich do rozpočtu doplniť. Pri niektorých položkách boli navýšené 

alebo znížené sumy. Aby nedošlo k prekročeniu plnenia nad 100,0 %, upravovali sme 



rozpočet podľa skutočnosti a očakávanej skutočnosti. Pri každej položke, v ktorej sa menil 

rozpočet je uvedené zdôvodnenie v priložených tabuľkách. 
 

 
 

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, zástupca primátorky mesta predniesol návrh na  

uznesenie č. 12/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2022 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým 

opatrením č. 5/2022 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice na rok 2022.  

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Ing. Ambróz Hájnik, 

Stanislav Majerčík,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová,  

Štefan Šálek,Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec,  

Helena Grupáčová  

 

4.  Návrh  VZN  Mesta  Rajecké  Teplice č. 1/2022 Trhový poriadok 

Ing. Mikula prednosta MsÚ informoval, že Návrh na prerokovanie predmetného VZN je 

predložený MsZ z dôvodu, že na nesúlad praktizovania príležitostných trhov a ambulantného 

predaja na Námestí SNP RT bolo poukázané podnetom a následne hlavná kontrolórka mesta 

odporučila aktualizovať VZN, ktoré sa týka trhového poriadku. Prijatie nového 

aktualizovaného VZN je potrebné aj z dôvodu začatia letnej sezóny. Návrh VZN je predložený 

v znení, ktoré vypracovala skupina zamestnancov mesta spolu s hlavnou kontrolórkou mesta. 

Predkladané VZN určuje podmienky predaja na trhovisku, pri príležitostných trhoch 

a ambulantnom predaji v rámci rôznych akcií konaných v meste, ale aj na iných verejných 



priestranstvách alebo nebytových priestoroch, nakoľko pôvodný trhový poriadok VZN 3/2014  

mal nie jednoznačný výklad a nesúlad zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona              č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Návrhom  VZN  Mesta  Rajecké  Teplice č. 1/2022 Trhovým poriadkom sa zaoberala finančná 

komisia, ktorá nenavrhla konkrétnu zmenu textu ale vytvoriť pracovnú skupinu. Pri 

vyhodnocovaní tejto pripomienky bolo spracovateľmi VZN skonštatované, že k uvedenej veci 

nie je potrebné zriadenie pracovnej skupiny.  Taktiež bol predmetom rokovania komisie 

sociálnych vecí, vzdelávania, športu a mládeže - s pripomienkami sa mesto zaoberalo 

a vyhodnocovalo ich v rámci pripomienkového konania, Bol predmetom diskusie aj komisie 

miestneho rozvoja, kultúry a cestovného ruchu,  

Do diskusie sa prihlásili: Ing. Bielik, Ing. Verešová, Ing. Hájnik, PharmDr. Masaryková, pán 

Šálek, prednosta MsÚ,  

Nakoľko sa nikto ďalší neprihlásil s iným návrhom, zástupca primátorky mesta predniesol 

návrh na uznesenie č. 13/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

  I. prerokovalo 
Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2022 Trhový poriadok.   

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2022 Trhový poriadok. 
 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 1 proti: 5 zdržal sa: 1 neprítomní: 2 

1Stanislav Majerčík,  

 

Ing. Pavol Bielik, Ing. 

Ambróz Hájnik,  

Prof. Mária Rostášová,  

Štefan Šálek,Ing. Veronika 
Verešová 

Masaryková  Jozef Knapec,  

Helena Grupáčová  

Zástupca primátorky mesta konštatoval, že uznesenie nebolo schválené.  

Ing. Mikula prednosta MsÚ informoval, že ďalší bod rokovania, Návrh  VZN  Mesta  Rajecké  

Teplice č. 2/2022,  ktorým   sa   ruší  VZN  Mesta  Rajecké Teplice č. 3/2014 Trhový 

poriadok je bezpredmetný, nakoľko MsZ neschválilo VZN Trhový poriadok.  

                    

6.  Zámer  prevodu  vlastníctva  majetku  mesta  z  dôvodu osobitného zreteľa-       

     Compact- Gas, s.r.o.. 

Ing. Mikula prednosta MsÚ informoval, že Mesto Rajecké Teplice navrhuje zámer previesť 

majetok Mesta Rajecké Teplice zámenou podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa, a to 

zámena pozemku vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice – pozemok registra „C“ parcela  

č. 520/10 zastavaná plocha a  nádvorie o  výmere 11 m
2
, ktorá sa nachádza v  katastrálnom 

území Rajecké Teplice a  vznikla odčlenením od parcely registra „C“ KN č. 520/2,  zast. 

plocha a nádvorie o výmere 3535 m
2
 na základe geometrického plánu spoločnosti Planika 

s.r.o. so sídlom v Žiline, Vysokoškolákov 8556/33B, IČO: 44 330 227, č.: 65/2020, úradne 

overeným Okresným úradom Žilina dňa 22.09.2021 pod č. G1-1826/2021 za pozemok vo 

vlastníctve spoločnosti Compact-Gas, s.r.o. so sídlom v  Žiline, ul. Republiky 8, IČO: 

36 389 609, a to parcely registra „C“ KN č. 515/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 

m
2
, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Rajecké Teplice a vznikla odčlenením od parcely 

registra „C“ KN č. 515/19, zast. plocha a nádvorie o výmere 272 m
2
 na základe 

geometrického plánu spoločnosti Planika s.r.o. so sídlom v Žiline, Vysokoškolákov 



8556/33B, IČO: 44 330 227, č.: 65/2020, úradne overeným Okresným úradom Žilina dňa    

22. 9. 2021 pod č. G1-1826/2021. 

Osobitný zreteľ prevodu majetku mesta je odôvodnený tým, že: 

zámena určených parciel je iniciovaná obidvoma stranami, pričom u Mesta Rajecké Teplice 

z verejnoprospešných dôvodov: 

a) zámenou pozemkov nadobudne Mesto Rajecké Teplice do vlastníctva pozemok   pod 

chodníkom pre peších na ulici Školskej pred budovou pošty, ktorý slúži na verejno-prospešné 

účely. 

b) sú splnené všetky podmienky zámeny z dôvodov hodných osobitného zreteľa tak, ako to 

predpokladá ust. § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

Do diskusie sa prihlásili: Ing. Verešová, PharmDr. Masaryková, pán Šálek, prednosta MsÚ,  

Nakoľko sa nikto ďalší neprihlásil s iným návrhom, zástupca primátorky mesta predniesol 

návrh na  

uznesenie č. 13/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
zámer previesť majetok Mesta Rajecké Teplice zámenou podľa § 9a ods. 8   pís. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, a to 

 parcely registra „C“ KN č.520/10, zastavaná plocha a  nádvorie o  výmere 11 m2, 

ktorá sa nachádza v  katastrálnom území Rajecké Teplice a  vznikla odčlenením 

od parcely registra „C“ KN č. 520/2,  zast. plocha a nádvorie o výmere 3535 m2 na 

základe geometrického plánu spoločnosti Planika s.r.o. so sídlom v Žiline, 

Vysokoškolákov 8556/33B, IČO: 44 330 227, č.: 65/2020, úradne overeným 

Okresným úradom Žilina dňa 22.09.2021 pod č. G1-1826/2021.  

Všeobecná hodnota pozemku vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice predstavuje sumu 

celkom 790,00 €. Hodnota pozemku bola  určená Znaleckým posudkom č.61/2021 zo 

dňa 11.10.2021, ktorý spracoval Ing. Marek Taška, znalec v  odbore:  Stavebníctvo, 

pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností. 

 za pozemok vo vlastníctve spoločnosti Compact-Gas, s.r.o. so sídlom v  Žiline, ul. 

Republiky 8, IČO: 36 389 609, a to 

parcely registra „C“ KN č. 515/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2, 

ktorá sa nachádza v katastrálnom území Rajecké Teplice a vznikla odčlenením od 

parcely registra „C“ KN č. 515/19, zast. plocha a nádvorie o výmere 272 m2 na 

základe geometrického plánu spoločnosti Planika s.r.o. so sídlom v Žiline, 

Vysokoškolákov 8556/33B, IČO: 44 330 227, č.: 65/2020, úradne overeným 

Okresným úradom Žilina dňa 22.09.2021 pod č. G1-1826/2021. 

Všeobecná hodnota pozemku vo vlastníctve Compact-Gas s.r.o. predstavuje sumu 

celkom 2.342,40 €. Hodnota pozemku bola  určená Znaleckým posudkom č.61/2021 

zo dňa 11.10.2021, ktorý spracoval Ing. Marek Taška, znalec v  odbore:  Stavebníctvo, 

pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností. 

 

       II. konštatuje, že 

osobitný zreteľ prevodu nehnuteľností podľa §9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí je odôvodnený tým, že bezodplatnou zámenou pozemkov dôjde 

k usporiadaniu vlastníckych prác ako na strane mesta pod existujúcou stavbou chodníka ul. 

Školská popred budovu pošty, tak na strane žiadateľa pod časťou existujúcej stavby penziónu 

súp.č. 25. Zámenou pozemkov dôjde k finančnému výnosu v  prospech mesta a zároveň k 



dodatočnému usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom, ktoré ako mesto tak aj 

žiadateľ nerušene a v dobrej viere užívajú ako svoje. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom 

území mesta a zámena určených parciel je iniciovaná obidvoma stranami, pričom u Mesta 

Rajecké Teplice z verejnoprospešných dôvodov. 

 
Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Ing. Ambróz Hájnik, 

Stanislav Majerčík,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová,  

Štefan Šálek,Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec,  

Helena Grupáčová  

 
7.  Návrh   na   schválenie  Smernice  č. 1/2022  odmeňovania  účinkujúcich  na  

     Občianskych obradoch a slávnostiach v Meste Rajecké Teplice. 

Ing. Mikula prednosta MsÚ informoval, že MsZv RT 10. 12. 2015 Uznesením č. 91/2015 

schválilo Smernicu č. 13/2015 odmeňovania   účinkujúcich  na   občianskych   obradoch   

a slávnostiach  v Meste Rajecké Teplice ( ďalej len ,, Smernica").   

V novej ,,Smernici" sa v Časti I. mení bod 4, ktorý rieši výšku honoráru pre účinkujúcich. 

Matrikárka ako zamestnankyňa mesta má za výkon obradu vyplácaný nadčas v zmysle platnej 

legislatívy. Preto nemôže byť ako zamestnankyňa mesta odmeňovaná podľa ,,Smernice".  

Smernica č. 1/2022 o odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach 

v Meste Rajecké Teplice 

Časť I.    Odmeňovanie účinkujúcich na  občianskych obradoch a slávnostiach 

1. Účinkujúcemu na občianskych obradoch a slávnostiach prináleží za obrad finančná 

odmena, ktorá zohľadňuje čas skutočného trvania a čas potrebný na úpravu zovňajšku 

a osobnú prípravu.  

2. Účinkujúcim je vyplácaná finančná odmena jedenkrát ročne na základe dohôd 

o vykonaní práce a brigádnickej práci študentov po schválení  primátorkou mesta. 

3. Stanovené honoráre sú vyplácané z rozpočtu mesta na základe podkladov o účasti na 

občianskych obradoch a slávnostiach. 

4. Pre jednotlivých účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach sa určuje 

nasledovný honorár : 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť II.    Materiálne zabezpečenie občianskych obradov a slávností 

1. Mesto poskytuje pre občanov a účastníkov občianskych obradov a slávností 

nasledovné: 

a/  uvítanie detí do života – pamätný list, poukážka v hodnote 50,-eur na jedno dieťa,  

     kvety, 

b/  životné jubileá, jubilejné sobáše – gratulačný list, darček, kvety, 

Funkcia odmena 

sobášiaci 

10 eur/obrad 

návrh 15eur 

recitátor 

7 eur/obrad, slávnosť 

návrh 12 eur 

hudobník 

7 eur/obrad, slávnosť 

návrh 12 eur 

účinkujúci pri občianskych rozlúčkach 

17 eur/obrad 

návrh 22 eur 



c/  príležitostné akcie – kvety, darček, 

d/  pohreby – kondolenčný list, kvety, 

e/  pri sobášoch – pamätný list. 

2. Vecné výdavky uvedené v bode 1 sa hradia z rozpočtu mesta. 

 

Časť III.   Záverečné ustanovenia       
1. Smernicu č. 13/2015 o odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch 

a slávnostiach (ďalej len „Smernica) schválilo Mestské zastupiteľstvo  

v    Rajeckých   Tepliciach   na   svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2015 uznesením      

č. 91/2015. 

2. „Smernicou“ č. 1/2022 sa  upravuje v Časti I. bod 4, ktorý určuje výšku 

honorárov pre účinkujúcich. 

3. Smernica nadobúda účinnosť dňom  01. 5. 2022. 

Zástupca primátorky mesta  vyzval poslancov ktorí chcú vystúpiť v tomto bode 

Prihlásili sa: Ing. Verešová, PharmDr. Masaryková, Prof. Rostášová, prednosta MsÚ,  

Zástupca primátorky mesta konštatoval, že finančná komisia pri MsZ odporučila prijať 

uznesenie. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, zástupca primátorky mesta predniesol návrh na  

uznesenie č. 14/2022: 
Mestské zastupiteľstvo 

Schvaľuje 
Smernicu č. 1/2022 o odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach 

v Meste Rajecké Teplice. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Ing. Ambróz Hájnik, 

Stanislav Majerčík,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová,  

Štefan Šálek, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec,  

Helena Grupáčová  

 

 

8. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020 - 2021. 

Ing. Mikula prednosta MsÚ informoval, že vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu 

sociálnych služieb sa predkladá  z dôvodu informovanosti poslancov, ale i verejnosti 

o aktivitách a dosahovaných výsledkov v oblasti sociálnych služieb a taktiež priebežného 

monitorovania a vyhodnocovania samotného dokumentu. Na základe uvedeného predkladáme 

Mestskému zastupiteľstvu „Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb 

Mesta Rajecké Teplice za rok 2020 a rok 2021.“ 

Ing. Hájnik, Prof. Rostášová – poďakovala pani Hudekovej za spracovanie a konštatovala, že 

PHSR by malo byť vyhodnocované.  

Zástupca primátorky mesta konštatoval, že komisia sociálnych vecí, vzdelávania, športu 

a mládeže pri MsZ odporučila prijať uznesenie 

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, zástupca primátorky mesta predniesol návrh na  

uznesenie č. 15/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020 – 2021. 

 



Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Ing. Ambróz Hájnik, 

Stanislav Majerčík,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová,  

Štefan Šálek, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec,  

Helena Grupáčová  

 

9. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 

Zástupca primátorky mesta informoval o schválených a podaných projektoch v meste.  

,,Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice“ - projekt je zameraný na 

vybudovanie Zariadenia  pre  seniorov na  komunitnej úrovni a  zavedenie poskytovania  

novej  soc.  služby v meste Rajecké Teplice. Žiadosť podporená vo výške 821 287,87 EUR.  

Zaslané ŽSK na kontrolu verejného obstarávania na stavebné práce, po kontrole začatie 

realizácie 

.,,Vybavenie zariadenia pre seniorov Harmónia“ -  poskytovateľ MAS Rajecká dolina 

Výzva - IROP-CLLD-X347-512-002. Cieľom predkladaného projektu je vybavenie  

hmotného majetku. V štádiu posudzovania.  

,,Havarijná situácia elektroinštalácie pre  Základnú školu, Pionierska 95/7, Rajecké 

Teplice" -  poskytovateľ Okresný úrad Žilina - Odbor školstva. Celková náklady 80 000,00 €.  

Ukončené verejné obstarávanie - vysúťažený zhotoviteľ prác, realizácia prác počas letných 

prázdnin v pavilóne A a na I. podlaží pavilónu B. 

 

Zástupca primátorky mesta  vyzval poslancov ktorí chcú vystúpiť v tomto bode 

Prihlásili sa: Ing. Verešová, PharmDr. Masaryková, Prof. Rostášová, Ing. Hájnik, prednosta 

MsÚ,  

Zástupca primátorky mesta konštatoval, že finančná komisia pri MsZ odporučila prijať 

uznesenie 

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, zástupca primátorky mesta predniesol návrh na  

uznesenie č. 16/2022: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 
Informáciu o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice.  

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Ing. Ambróz Hájnik, 

Stanislav Majerčík,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová,  

Štefan Šálek, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec,  

Helena Grupáčová  

 

10.  Informácie z komisií pri MsZ. 

Zástupca primátorky mesta požiadal predsedov komisií, aby informovali o rokovaniach komisií 

1/ Ing. Verešová- predsedníčka finančnej komisie informovala, že komisia sa zaoberala bodmi, 

ktoré sa týkali dnešného MsZ. Návrhom  VZN  Mesta  Rajecké  Teplice č. 1/2022 Trhovým 

poriadkom sa zaoberala komisia, ktorá nenavrhla konkrétnu zmenu textu ale vytvoriť pracovnú 

skupinu. Pri vyhodnocovaní tejto pripomienky bolo spracovateľmi VZN skonštatované, že 

k uvedenej veci nie je potrebné zriadenie pracovnej skupiny.   

 

 



Bezpečnosťou na Ulica Jozefa Gabčíka. Opatrenia sú nedostačujúce.  

2/ Ing. Hájnik – predseda komisie sociálnych vecí, vzdelávania, športu a mládeže informoval 

o rokovaní, zaoberali sa finančnými príspevkami a potrebe navýšiť sumy zložkám pracujúcim 

v meste. Zaoberali sa parkovaním pri COOP Jednote a poskytovaním soc. služieb  v meste 

3/ Pán Šálek  – predseda komisie výstavby ÚP a ochrany ŽP informoval o rokovaní komisie na 

ktorej prejednávali jednotlivé žiadosti. Žiadosť emailom mi prišla po zasadnutí stavebnej 

komisie od pani Kupkovej a to o diskusiu  na MsZ vo veci riešenia dopravnej situácie na ulici 

J. Gabčíka.  

Ing. Bielik – predseda komisie miestneho rozvoja, kultúry a cestovného informoval, že komisia 

nezasadala.. Spýtal sa či nebudú jarmoky tento rok, nakoľko nie sú uvedené v kalendári 

podujatí na tento rok, ktorý obdržali poslanci.  

pán Veselický – nie sú uvedené, z dôvodu, že akcia mesta nie je jarmok.  

 

Prihlásili sa: Ing. Bielik, Ing. Verešová, PharmDr. Masaryková,  Prof. Rostášová, pán 

Veselický, prednosta MsÚ, JUDr. Vereš 

Zástupca primátorky mesta poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu.  

 

11. Interpelácie poslancov. 
Zástupca primátorky mesta vyzval  poslancov, ktorí chcú vystúpiť v tomto bode. Nikto sa 

neprihlásil, preto ukončila bod rokovania. 

 

12. Rozprava.   

zástupca primátorky mesta informoval, že v tomto bode sa vrátia sa k odloženému návrhu 

uznesenia, diskusia ktorá prebehla v bode č. 1 kontrole plnení uznesení.  

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, zástupca primátorky mesta predniesol návrh na 

uznesenie č. 17 /2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

potvrdzuje prvú časť uznesenia č. 1/2022 zo dňa 24. 2. 2022,  ktoré prerokovalo 

-vystúpenie občanov ohľadom územného a stavebného konania Apartmánového domu Siesta 

Key a vyslovilo znepokojenie nad tu prezentovanými dôsledkami 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 1 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Ing. Ambróz Hájnik,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová,  

Štefan Šálek, Ing. Veronika Verešová 

 Stanislav 

Majerčík 

Jozef Knapec,  

Helena Grupáčová  

 

Zástupca primátorky mesta  vyzval poslancov ktorí chcú vystúpiť v tomto bode 

Prihlásili sa: Ing. Bielik, Ing. Verešová, pán Šálek, Pharmdr. Masaryková, pán Majerčík, Prof. 

Rostášová pán Veselický, prednosta MsÚ, Mgr. Sedliak, JUDr. Vereš 

- občania: pán Pleva, pani Kupková, pani Stranianková , Mgr. Čižmáriková, pán Kupka,  

              pán Jarina. 

 

Obsah  diskusných  príspevkov  sa  priebežne  nezapisoval.  Z diskutujúcich nikto nepreložil 

diskusný príspevok v písomnej forme. Obsah jednotlivých diskusných príspevkov ako aj 

zasadnutie MsZ je možné si pozrieť a vypočuť na webovom sídle mesta. 

Zástupca primátorky mesta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie MsZ ukončil. 

 

 



 

         Stanislav Majerčík 

         zástupca primátorky mesta 

 

 

 

 

         Ing. Miroslav Mikula 

         prednosta mestského úradu 

 

 

Overovatelia:  pani poslankyňa Prof. Mária Rostášová  ........................................... 

   

 

                        pán poslanec Štefan Šálek ............................................ 


