
Zápisnica z XXVI. neplánovaného zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach  10. 05. 2018 
 

Prítomní poslanci: 7 /pán Válka prišiel v priebehu rokovania/ 

Neprítomní poslanci: 2/ pán Brath, Ing. Mihál - ospravedlnení/ 

 

Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo (MsZ) bolo 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. MsZ otvorila a viedla primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá, 

zároveň privítala prítomných. Za overovateľov určila: PharmDr. Máriu Masarykovú a Prof. 

Rostášovú, za zapisovateľa: Ing. Miroslava Mikulu. Primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá 

prečítala program rokovania MsZ, o ktorom dala hlasovať: 

Program 

1.  Návrh  na  schválenie  spracovania  projektu  “Zariadenia  pre seniorov  Harmónia Rajecké  

     Teplice „. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Ing. Dikant, Knapec, Majerčík, 

PharmDr. Masaryková, Pagáčová,  

Prof. Rostášová 

  Brath,   

Ing. Mihál 

Navrhnutý program zasadnutia bol schválený prítomnými poslancami. 

V priebehu rokovania sa dostavil poslanec pán Válka. 

 

1. Návrh   na   schválenie  spracovania   projektu  “Zariadenia  pre  seniorov   Harmónia  

    Rajecké Teplice „. 

Primátorka mesta otvorila diskusiu svojím príspevkom a oboznámila poslancov s Výzvou 

vyhlásenou na rekonštrukciu budovy za účelom vybudovania zariadenia pre seniorov (ZPS), 

hlavne s novými skutočnosťami, ktoré zistila a priebežne uskutočnenými krokmi mesta – v 

príprave projektovej dokumentácie a žiadosti o NFP. V rámci Výzvy je možné vybudovať dve 

bytové jednotky pre max 12 klientov a denný stacionár (DS) - projekt “Zariadenie pre 

seniorov Harmónia Rajecké Teplice „.  Pre Žilinský kraj je na projekt vyčlenených 5 mil. 200 

tis. EUR. Rozloha bývalej materskej školy, v ktorej mesto plánuje zrekonštruovať priestory 

pre ZPS Harmónia je 820 m
2
. Nakoniec uviedla niektoré detaily o podmienkach prevádzky 

zariadenia takejto veľkosti a pod. Vzhľadom na všetky nové skutočnosti a informácie k tejto 

Výzve, ktoré sa vyvíjajú v prospech mesta, deklarovala odhodlanosť na túto Výzvu reagovať 

podaním projektového zámeru. 

Pán poslanec Ing. Dikant poukázal na absenciu serióznej finančnej analýzy prevádzky 

takéhoto zariadenia napr. na 10 rokov, hlavne aký bude mať dopad jeho hospodárenie na 

rozpočet mesta. Z jeho zistení a informácii sa však domnieva, že bude  pre mesto tvoriť stratu. 

Primátorka mesta reagovala na príspevok pána poslanca s odôvodnením, že analýzu nemáme 

z dôvodu, že sme počítali s väčším zariadením a preto, ak pôjdeme do Výzvy, budeme robiť 

potrebné postupné kroky na základe aktuálnych informácii a potrieb. 

Pani poslankyňa PharmDr. Masarykova uviedla, že samozrejme vždy sú problémy pri 

prevádzkovaní a zvlášť takýchto typov zariadení, ale dajú sa riešiť a uviedla konkrétne 

príklady z okolia (Varín, Teplička nad Váhom, Rajec...). 



Pani poslankyňa Prof. Rostášová poukázala na nový trend – 2 bytové jednotky a po 

udržateľnosti projektu sa dá prevádzka zariadenia prispôsobiť potrebám mesta, aj 

ekonomickým. Je za vstup do projektu. 

Pani poslankyňa Pagáčová uviedla, že už v minulosti sa plánovalo takéto zariadenie iba pre 11 

klientov, takže neboli sme ďaleko od Výzvy a tieto skutočnosti treba využiť. 

Pán Ing. Slávik, ktorý v minulosti spracoval analýzu možnej prevádzky zariadenia, deklaroval 

poskytnutie spolupráce s ďalšími možnosťami Výzvy. 

Medzi príspevkami jednotlivých poslancov páni poslanci navzájom komunikovali o ďalších 

detailoch Výzvy a možnej prevádzky zariadenia. 

Primátorka mesta sa spýtala prítomných poslancov, či majú k tomuto bodu rokovanie ešte 

otázky, nakoľko sa nikto neprihlásil s ďalším diskusným príspevkom, primátorka mesta 

poďakovala všetkým za príspevky a vzhľadom na všetky okolnosti poprosila poslancov 

o podporu tohto uznesenia. 

Následne ukončila diskusiu a predniesla návrh na  

uznesenie č. 17/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Informáciu o pripravovanom  projekte ,,Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice", 

so zámerom o jeho spracovanie v rámci integrovaného regionálneho operačného programu s 

kódom výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6. 

II. schvaľuje 

Spracovanie projektového zámeru s názvom „Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké 

Teplice“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6, s následným schválením predloženia  

žiadosti  o  NFP  za  účelom  realizácie rovnomenného projektu, ktorého ciele sú v súlade s 

územným plánom mesta, platným programom rozvoja mesta  a ďalšími strategickými 

dokumentmi.  

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Ing. Dikant, Knapec, Majerčík, 

PharmDr. Masaryková, Pagáčová,  

Prof. Rostášová, Válka 

  Brath,   

Ing. Mihál 

 

Primátorka mesta poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie MsZ o 17,45 h. 

ukončila. 

 

 

 

         Mgr. Katarína Hollá 

         primátorka mesta 

 

 

 

         Ing. Miroslav Mikula 

         prednosta mestského úradu 

 

 

Overovatelia:  pani poslankyňa PharmDr. Mária Masaryková 

 

  pani poslankyňa prof. Mária Rostášová 


