
 

 

Zápisnica zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 25. 2. 2021.   

 

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 18.55 hodine.  

Prítomní poslanci: 7,  neprítomní: 2 /Ing. Veronika Verešová, PharmDr. Mária Masaryková - 

ospravedlnení/. Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, MsZ bolo spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. 

Zasadnutie MsZ otvorila a viedla primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá. Primátorka mesta 

informovala prítomných, že z dnešného zastupiteľstva bude vyhotovený audiovizuálny 

záznam, ktorý bude umiestnený na webovom sídle mesta a zároveň upozornila, aby prítomní 

nepoužívali osobné údaje v diskusných príspevkoch pri jednotlivých bodoch rokovania.  

Štandardné zasadnutie mestského zastupiteľstva (§ 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení) je možné uskutočniť pri dodržaní hygienických opatrení z dôvodu predchádzania 

šírenia ochorenia Covid – 19.  

Prítomní účastníci rokovania sú povinní rešpektovať prijaté opatrenia  

negatívny test 

 (priestorové usporiadanie rokovacej miestnosti, hygienické opatrenia – použitie rúšok, pri 

vstupe dezinfekcia rúk a pod.) . 

Za overovateľov primátorka mesta určila: pána Stanislava Majerčíka   a pána Štefana Šáleka.  

Za zapisovateľku bola určená: pani Loncová. 

Primátorka mesta navrhla nasledovný programom rokovania: 

1.    Návrh na schválenie Nízkouhlíkovej stratégie mesta Rajecké Teplice.  

2.    Kontrola plnenia uznesení. 

3.    Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

4.    Schválenie rezervného fondu. 

5.    Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta za rok 2021 rozpočtovým opatrením. 

6.    Návrh na schválenie členského mesta v združeniach. 

7.    Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mesta za rok 2020. 

8.    Návrh na schválenie vecného bremena pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s.,  Žilina. 

9.    Informácie o prebiehajúcich projektoch v meste. 

10.  Informácie z komisií pri MsZ. 

11.  Interpelácie poslancov. 

12.  Rôzne. 

O navrhnutom programe bolo hlasované: 

Program zasadnutia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržala sa: 0 neprítomní: 3 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav Majerčík, 

Jozef Knapec, Štefan Šálek,  

  Ing. Veronika Verešová,  

PharmDr.Mária 

Masaryková,  

prof. Rostášová 

 

1.  Návrh na schválenie Nízkouhlíkovej stratégie mesta Rajecké Teplice. 

Primátorka mesta informovala, že Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí 25. 6. 2020 uznesením 

č. 24/2020 schválilo    časť projektu “Nízkouhlíkovej stratégie mesta Rajecké Teplice“ (NUS) 



 

 

s názvom Vypracovanie analýzy pre SMART CITY v zmysle podmienok oprávnenosti aktivít 

projektu. Jednou z podmienok ukončenia projektu je schválenie NUS mesta, Nakoľko sa 

jedná o rozsiahly materiál, na  zasadnutie mestského zastupiteľstva sa dostavila zhotoviteľka 

stratégie a oboznámi s týmto strategickým dokumentom.  

V priebehu rokovania sa dostavila prof. Rostášová  

Do diskusie  sa prihlásili: prof. Rostášová, Ing. Hájnik, Ing. Bielik, pán Knapec 

 

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie  č. 1/2021: 

Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje 

Nízkouhlíkovú stratégiu mesta Rajecké Teplice. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing.Ambróz Hájnik, Stanislav Majerčík, 

Jozef Knapec 

prof. Mária 

Rostášová 

Štefan Šálek Ing.Veronika 

Verešová,  

PharmDr.Mária 

Masaryková 

 

2.  Kontrola plnenia uznesení.  

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

konštatovala, že všetky predchádzajúce prijaté uznesenia a prijaté uznesenia na MsZ 10. 12.  

2020 boli splnené. 

 

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 2/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie   

Kontrolu plnenia uznesení. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav Majerčík, 

Jozef Knapec, prof. Mária Rostášová,   

Štefan Šálek, 

  Ing. Veronika Verešová,  

PharmDr.Mária 

Masaryková 

 

3.  Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

Primátorka mesta informovala, že 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. 1,2, 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. 1,2/2021 tohto materiálu. Tabuľková časť zmien rozpočtu vo výdavkovej časti 

č. 1,2/2021 je prílohou materiálu. Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri 

MsZ odporučila prijať uznesenie. 

 



 

 

 
 

 
Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 3/2021: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 1/2021 vo výdavkovej časti rozpočtu  

    a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 2/2021 vo výdavkovej časti rozpočtu  

    a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav Majerčík, 

Jozef Knapec, prof. Mária Rostášová,   

Štefan Šálek, 

  Ing. Veronika Verešová,  

PharmDr.Mária 

Masaryková 

 

4.  Schválenie rezervného fondu. 

Primátorka mesta informovala, že v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15 ods.2 je 

povinnosťou mestského zastupiteľstva každý rok schvaľovať zostatky peňažných fondov, 

rezervného fondu, ktoré neboli v danom roku vyčerpané. Tieto koncom roka neprepadajú, ale 

o ich použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Uznesením č.17/2020 zo dňa 21. 5. 2020 bolo 

schválené použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na použitie bežných 

výdavkov vo výške 95 000,- EUR. Nakoľko nebola celková suma vyčerpaná v roku 2020  



 

 

zostatok finančných prostriedkov vo výške 88 161,60 EUR  určené na tento účel  presúvame 

do roku 2021. Ide o opätovné schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného 

fondu. 

Primátorka  mesta konštatovala,  že  finančná  komisia  pri  MsZ  odporučila prijať uznesenie. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 4/2021: 

schvaľuje 

Použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 88 161,60  EUR v súlade s § 15 ods. 2 zákona 

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

niektorých zákonov na použitie bežných výdavkov. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav Majerčík, 

Jozef Knapec, prof. Mária Rostášová,   

Štefan Šálek, 

  Ing. Veronika Verešová,  

PharmDr.Mária 

Masaryková 

 

5.  Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta za rok 2021 rozpočtovým  

    opatrením 

Primátorka mesta informovala, 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 Mestskému zastupiteľstvu zmenu rozpočtu 

a programového   rozpočtu  na  rok  2021  Mesta  Rajecké   Teplice   rozpočtovým   opatrením  

č. 3/2021.  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, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 5/2021: 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2021 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým 

opatrením č. 3/2021 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice na rok 2021. 



 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav Majerčík, 

Jozef Knapec, prof. Mária Rostášová,   

Štefan Šálek, 

  Ing. Veronika Verešová,  

PharmDr.Mária 

Masaryková 

 

 

6.  Návrh na schválenie členského mesta v združeniach. 

Primátorka mesta informovala, že na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov je povinné schváliť mestským zastupiteľstvom 

združovanie finančných  prostriedkov v združeniach. Výška členských príspevkov je 

nasledovná: ZMOS ( Združenie miest a obcí Slovenska) 530,99 EUR, Asociácia prednostov 

100,00 EUR,  Región Beskydy 310,36 EUR,  ZMO Rajecká dolina (Združenie miest a obcí)  

150,00 EUR,  RVC Martin (Regionálne vzdelávacie centrum) 250,00 EUR,  OOCR Rajecká 

dolina (Oblastná organizácia cestovného ruchu) 1 511,50 EUR,  MAS Rajecká dolina 

(Miestna akčná skupina) 2 000,- EUR, ZORD (Združenie obcí Rajecká dolina) 7 555,00 EUR,  

Združenie obcí Rajecká cyklotrasa  2494,10 EUR, Združenie obcí Rajeckej doliny pre 

zhodnocovanie odpadov – prebiehajú rokovania o spracovaní žiadosti o NFP, z uvedeného 

dôvodu zatiaľ nie je určená výška členského.    

Celková suma za členské poplatky: 14 901,95 EUR. 

Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ požiadala o zhodnotenie 

členstva mesta v združeniach, z uvedeného dôvodu primátorka mesta ústne informovala 

prítomných. 

Do diskusie  sa prihlásili: prof. Rostášová,  pán Šálek. 

 

Nakoľko sa nikto ďalší neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 6/2021: 

schvaľuje 

v zmysle § 11, ods.4, písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov združovanie finančných prostriedkov  v nasledovných združeniach:  

- ZMOS ( Združenie miest a obcí Slovenska)                                                             

- Asociácia prednostov     

- Región Beskydy                                                     

- ZMO Rajecká dolina (Združenie miest a obcí)          

- RVC Martin (Regionálne vzdelávacie centrum)     

- OOCR Rajecká dolina (Oblastná organizácia cestovného ruchu)                                      

- MAS Rajecká dolina (Miestna akčná skupina)    

- ZORD (Združenie obcí Rajecká dolina)              

- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa 

- Združenie obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov 

  

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav Majerčík, 

Jozef Knapec, prof. Mária Rostášová,   

Štefan Šálek, 

  Ing. Veronika Verešová,  

PharmDr.Mária 

Masaryková 

 



 

 

7.  Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mesta za rok 2020. 

Primátorka mesta konštatovala, že v súlade s ustanovením § 18c ods. 5 zákona SNR 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže obecné zastupiteľstvo hlavnému 

kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z jeho mesačného platu.   

Na základe údajov a informácií uvedených v správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

mesta za rok 2020, ktorú hlavná kontrolórka predložila na zasadnutí MsZ v decembri 2020 je 

preukázateľné, že hlavná kontrolórka mesta splnila všetky úlohy a povinnosti určené 

v plánoch kontrolnej činnosti a vykonala aj činnosti navyše oproti schváleným plánom. 

Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ odporučila prijať uznesenie.  

 

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 7/2021: 

schvaľuje 

odmenu hlavnej kontrolórke mesta Ing. Marte Hucíkovej za obdobie 1/2020 –12/2020 vo 

výške 15 % z mesačného platu hlavnej kontrolórky mesta vyplateného za obdobie 1/2020 – 

12/2020. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav Majerčík, 

Jozef Knapec, prof. Mária Rostášová,   

Štefan Šálek, 

  Ing. Veronika Verešová,  

PharmDr.Mária 

Masaryková 

 

8.  Návrh na schválenie vecného bremena pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s.,  Žilina. 
Primátorka mesta konštatovala, že spoločnosť ATP stavby s.r.o., Teplička nad Váhom podala 

žiadosť o zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti Mesta Rajecké Teplice  

a) strpieť na jeho pozemkoch uloženie inžinierskych sietí - elektrického podzemného vedenia 

pre súbor uvedených obytných stavieb a  

b) právo vstupu osobami a dopravnými prostriedkami oprávneného z vecného bremena na 

zaťažené pozemky za účelom udržiavania a prevádzkovania inžinierskych sietí, ich údržby, 

opravy a rekonštrukcie. Vecné bremeno navrhujeme zriadiť bezodplatne v prospech 

Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151. 

Uloženie inžinierskych sietí je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý slúžil k vydaniu 

stavebného povolenia. 

Primátorka mesta konštatovala, že komisie finančná a výstavby, územného plánu a ochrany 

životného prostredia odporučili prijať uznesenie. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 8/2021: 

Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje 

zriadenie  vecného  bremena  spočívajúceho  v  povinnosti Mesta Rajecké Teplice ako 

povinného  z  vecného bremena  strpieť na jeho pozemkoch v katastrálnom  území Rajecké 

Teplice, ktoré sú zapísané na LV č. 866 ako parcela registra „C“ KN č. 535, trvalý trávnatý 

porast o výmere 434 m
2
 a na LV č. 1951 ako parcela registra „E“ KN č. 2335, trvalé ostatná 

plocha o výmere 4622 m
2
 

a) uloženie inžinierskych sietí – elektrického podzemného vedenia pre súbor obytných 

stavieb – „Radové a samostatne stojace rodinné domy – Rajecké Teplice“ na pozemkoch 

registra „C“ KN parc. č.: 561/10, 561/30, 561/37, 561/45-47, 561/50, 561/80, 561/82, 

561/86, 561/87, 561/91-92, 561/95-6, 561/100-101, 561/105-106, 561/108 v k. ú. Rajecké 

Teplice, 



 

 

b) právo vstupu osobami a  dopravnými prostriedkami oprávneného z  vecného bremena na 

zaťažené pozemky za účelom udržiavania a prevádzkovania inžinierskych sietí, ich údržby, 

opravy a rekonštrukcie, 

všetko v  trase a  rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne číslo 43432611 – 233/2020 zo 

dňa 03. 12. 2020 vyhotoveného Ing. Radomírom Blažekom - Geodetic, Hviezdoslavova 

1070/3, 015 01 Rajec, IČO: 43432611, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Žilina    

13. 01. 2021 pod č.: G1 – 2622/2020.    

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčanke 

2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151. Vecné bremeno sa zriaďuje s  účinkami „in 

personam“ bezodplatne. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav Majerčík, 

Jozef Knapec, prof. Mária Rostášová,   

Štefan Šálek, 

  Ing. Veronika Verešová,  

PharmDr.Mária 

Masaryková 

 

9. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 

Primátorka mesta informovala o  schválených  projektoch: Zariadenie pre seniorov Harmónia 

Rajecké Teplice - prebieha  verejné obstarávanie na zhotoviteľa.   Dotácia na zlepšenie 

vybavenia školskej jedálne, zakúpenie univerzálneho robota je v štádiu posudzovania. 

 

Nakoľko sa nikto  neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 9/2021: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Informáciu o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice.  

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav Majerčík, 

Jozef Knapec, prof. Mária Rostášová,   

Štefan Šálek, 

  Ing. Veronika Verešová,  

PharmDr.Mária 

Masaryková 

 

        

10. Informácie z rokovaní komisií pri MsZ. 

Primátorka mesta požiadala predsedov komisií, aby informovali o rokovaniach komisií. 

Pán Majerčík – člen finančnej komisie informoval, že komisia sa uskutočnila online, prebrali 

10 bodov z toho body  3 až 9 dnes na MsZ boli prerokované. 

Ďalej sa komisia zaoberala žiadosťami o odpredaj pozemku, komisia neodporúča ani jednej 

žiadosti vyhovieť.   

Pán Šálek – predseda komisie ÚP a ochrany ŽP informoval, že komisia rokovala elektronicky a   

prerokovala navrhnuté body zasadnutia, žiadosti na odpredaj pozemkov neschválili. 

Ing. Ambróz Hájnik – predseda sociálnych vecí, vzdelávania, športu a mládeže  a Ing. Pavol 

Bielik – predseda komisie miestneho rozvoja, kultúry a cestovného ruchu informovali, že 

komisie nezasadali.   

 

 



 

 

 

11. Interpelácie poslancov. 

Primátorka  mesta  vyzvala  poslancov,  ktorí chcú vystúpiť v tomto bode. Nikto sa neprihlásil, 

preto ukončila bod rokovania. 

 

12. Rôzne.   

Prihlásili sa zástupcovia Poľovníckeho spolku Brezie, ktorí sa vyjadrili k situácii v poľovnom 

revíri a tým reagovali na vystúpenie zástupcu Poľovníckej spoločnosti Brezie Kunerad. 

Do diskusie sa prihlásili:  prof. Rostášová,  Ing. Bielik, pán Šálek.  

 

Do rôzneho sa prihlásili: pani Grupáčová, prof. Rostášová, Ing. Hájnik 

Zamestnankyňa mesta: Ing. Jasenovcová 

 

 

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. 

 

Primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie MsZ ukončila. 

 

 

 

         Mgr. Katarína Hollá 

         primátorka mesta 

 

 

 

         Ing. Miroslav Mikula 

         prednosta mestského úradu 

 

 

 

 

Overovatelia:  zástupca primátorky Stanislav Majerčík...................... 

   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


