
Zápisnica z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 29. 4. 2021.   

 

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 17,55 hodine.  

Prítomní poslanci: 6,  neprítomní - ospravedlnení: 3/Ing. Pavol Bielik, Ing. Veronika 

Verešová. Jozef Knapec/. 

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  (priestorové usporiadanie rokovacej miestnosti, hygienické opatrenia – použitie 

rúšok, pri vstupe dezinfekcia rúk a pod.) . 

Za overovateľov primátorka mesta určila: PharmDr. Máriu Masarykovú  a pána Štefana 

Šáleka.  Za zapisovateľku bola určená: pani Loncová. 

Primátorka mesta navrhla nasledovný programom rokovania: 

1.    Kontrola plnenia uznesení. 

2.    Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

3.    Návrh  VZN  Mesta  Rajecké Teplice  č. 1/2021,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  VZN Mesta  

       Rajecké Teplice č. 1/2017 o určovaní názvov ulíc, iných priestranstiev a číslovaní stavieb  

       v meste Rajecké Teplice. 

4.    Návrh ZaD č. 14 ÚPSÚ Rajecké Teplice. 

5.    Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2020. 

6.    Informácie o prebiehajúcich projektoch v meste. 

7.    Informácie z komisií pri MsZ. 

8.    Interpelácie poslancov. 

9.    Rôzne. 

 

O navrhnutom programe bolo hlasované: 

Program zasadnutia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz Hájnik, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, prof. Rostášová,  Štefan 

Šálek 

  Ing. Pavol Bielik,  

Ing. Veronika Verešová, 

Jozef Knapec 

 

1.  Kontrola plnenia uznesení.  

Kontrolu plnenia uznesení predniesla primátorka mesta, ktorá konštatovala, že všetky 

predchádzajúce prijaté uznesenia a prijaté uznesenia na MsZ 25. 2. 2021 boli splnené.  

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

uznesenie č. 10/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie   

Kontrolu plnenia uznesení. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 



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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz Hájnik, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, prof. Rostášová,  Štefan 

Šálek 

  Ing. Pavol Bielik,  

Ing. Veronika Verešová, 

Jozef Knapec 

 

2.  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. 5,6/2021, 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. 5,6/2021 tohto materiálu. Tabuľková časť zmien rozpočtu vo výdavkovej časti 

č. 5,6/2021 je prílohou materiálu. 

A) K rozpočtovému opatreniu č. 22/2020 

V rozpočtovom opatrení je navýšenie finančných prostriedkov:  

1. DPO SR – preplatené náklady na zásah pre DHZ Poluvsie 44,00 EUR 

2. MPSRV SR – Dotácia na opatrovateľskú službu 3.088,00 EUR 

3. MŽP SR – Dotácia – Projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu  

    8.607,00 EUR 

4. MV SR – dotácia na Celoplošné testovanie (COVID 19) 5.499,00 EUR 

5. MH SR – dotácia na nájom (COVID 19) 554,00 EUR 

6.  Fond na podporu umenia – dotácia na nákup kníh do knižnice 3.500,00 EUR 

7. MV SR – dotácia na predškolákov MŠ 1.766,00 EUR 

8. MŽP SR – Dotácia – Projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu  

    27.623,00 EUR 

9. Nespotrebovaná dotácia na stravné žiakov ZŠ a MŠ – zapojenie zostatku z roku 2019  

    9.841,00 EUR 

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

 

K rozpočtovému opatreniu č. 23-27/2020 

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, 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. 23,24,25,26,27/2020 tohto materiálu. Tabuľková časť zmien rozpočtu 

v príjmovej a vo výdavkovej časti č. 23,24,25,26,27/2020  je prílohou materiálu. 

 

K rozpočtovému opatreniu č. 28/2020 

Na základe Oznámenia o úprave rozpočtu finančných prostriedkov na rok 2020 upravujeme 

výšku rozpočtu finančných prostriedkov Základnej školy o 31.788,00 EUR. Uvedená suma je 

navýšená v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu Mesta Rajecké Teplice.  

B) K rozpočtovému opatreniu č. 4/2021 



V rozpočtovom opatrení je navýšenie finančných prostriedkov: 

1. MV SR – dotácia - Skríningové  testovanie (COVID 19) 14.755,00 EUR 

2. MH SR – dotácia na nájom (COVID 19) 664,00 EUR 

3. Štatistický úrad SR – Dotácia - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 5.612,00 EUR 

4. MIRRI SR – dotácia – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 484.453,00 EUR 

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

K rozpočtovému opatreniu č. 5,6/2021 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ nemala žiadne výhrady. 

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

uznesenie č. 11/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 22/2020 v príjmovej a     

    vo výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 23/2020 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 24/2020 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 25/2020 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 26/2020 v príjmovej a  

    vo výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  



f) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 27/2020 v príjmovej a  

    vo výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

g) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 28/2020 v príjmovej a vo  

    výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz Hájnik, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, prof. Rostášová,  Štefan 

Šálek 

  Ing. Pavol Bielik,  

Ing. Veronika Verešová, 

Jozef Knapec 

 

 
 

 

 



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

uznesenie č. 12/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 4/2021 v príjmovej a vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 5/2021 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 6/2021 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz Hájnik, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, prof. Rostášová,  Štefan 

Šálek 

  Ing. Pavol Bielik,  

Ing. Veronika Verešová, 

Jozef Knapec 

 

 

3. Návrh  VZN  Mesta  Rajecké Teplice  č. 1/2021,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  VZN  

    Mesta Rajecké Teplice č. 1/2017 o určovaní názvov ulíc, iných priestranstiev  

    a číslovaní stavieb v meste Rajecké Teplice. 

Prednosta MsÚ informoval, že vzhľadom na novovzniknutú individuálnu výstavbu rodinných 

domov v lokalite oproti kostolu v Rajeckých Tepliciach vznikla potreba pomenovania nových 

ulíc. Určovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev upravuje zákon č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení. Názvy ulíc sa určujú s ohľadom na históriu mesta, na 

významné nežijúce osobnosti, na veci a pod.  Pri určovaní nových názvov ulíc sa postupovalo 

v súlade s ustanovením Článku 2 VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2017 o určovaní názvov 

ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v meste Rajecké Teplice.   Lokalizácia 

nových ulíc:      



 
Primátorka mesta konštatovala, že komisia pri MsZ dočasná názvoslovná nemala žiadne 

výhrady. Čo potvrdil aj predseda komisie Ing. Ambróz Hájnik.  

Ing. Hájnik, vysvetlil priebeh a pripomienky k návrhom VZN.  

 

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

uznesenie č. 13/2021: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Rajecké Teplice č. 1/2017 o určovaní názvov ulíc, iných verejných 

priestranstiev a číslovaní stavieb v meste Rajecké Teplice.       

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Rajecké Teplice č. 1/2017 o určovaní názvov ulíc, iných verejných priestranstiev 

a číslovaní stavieb v meste Rajecké Teplice, s účinnosťou od 17. 5. 2021.       

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz Hájnik, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, prof. Rostášová,  Štefan 

Šálek 

  Ing. Pavol Bielik, Ing. 

Veronika Verešová, 

Jozef Knapec 

 

4.  Návrh Zmien a doplnkov č. 14 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice. 

Prednosta MsÚ informoval o  žiadosti Ing. Miroslava Bielika, ktorý má záujem o výstavbu 

rodinného domu, na ploche rekreačných zariadení – zariadenie Altan (medzi plničkou a 

radovými domami pri Rajeckej ceste), pričom v poslednej zmene a doplnku bol na tomto 

pozemku určený výhľad plochy rodinných domov. Nakoľko  výhľad nedáva možnosť v tejto 

lokalite v súčasnosti takúto stavbu realizovať, žiadateľ má záujem o zmenu územného plánu.  



Podmienku realizácie zmien a doplnkov je, že žiadateľ uhradí náklady spojené s obstaraním 

zmien a doplnkov. 

 

Primátorka mesta konštatovala, že komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného 

prostredia pri MsZ nemala žiadne výhrady. Nakoľko sa nikto  ďalší neprihlásil s iným 

návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 14/2021: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
Informáciu o dôvodoch, okolnostiach a podmienkach realizácie zmien a doplnkov č. 14  

Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice ( k. ú Rajecké Teplice). Žiadateľ            

Ing. Miroslav Bielik uhradí náklady spojené s obstaraním zmien a doplnkov. 

II. schvaľuje 

Obstaranie Zmien a doplnkov č. 14 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice  

v rozsahu zahrnutia čiastočne lokality F3 – Areál Kredit Altán (parc. CKN č. 558/7, 558/3, 

558/5, 559/5, 559/3, 559/4, 558/10, 558/11 k.ú. Rajecké Teplice) do individuálnej bytovej 

výstavby.  

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz Hájnik, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, prof. Rostášová,  Štefan 

Šálek 

  Ing. Pavol Bielik,  

Ing. Veronika Verešová, 

Jozef Knapec 

 

5.  Správa o činnosti mestskej polície za rok 2020. 

Primátorka  mesta  informovala,  že  v zmysle  zákona  SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii,  

§ 26a ods.(1), predložil náčelník MsP správu o činnosti, ktorá bola zaslaná všetkým 

poslancom. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 15/2021: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Hodnotiacu správa o činnosti Mestskej polície v Rajeckých Tepliciach za rok 2020. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz Hájnik, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, prof. Rostášová,  Štefan 

Šálek 

  Ing. Pavol Bielik, Ing. 

Veronika Verešová, 

Jozef Knapec 

 

6. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 

Primátorka mesta informovala 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. Prebieha kontrola verejného obstarávania riadiacim orgánom. 

Dotácia schválená vo výške 821 287,87 EUR. 

Naša nová knižnica – nový projekt, je zameraný na zakúpenie regálových políc do knižnice. 

Poskytovateľ ŽSK, požadovaná suma: 3 405,-EUR, spoluúčasť mesta 700,-EUR,. V štádiu 

posudzovania. 



 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 16/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

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

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz Hájnik, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, prof. Rostášová,  Štefan 

Šálek 

  Ing. Pavol Bielik,   

Ing. Veronika Verešová, 

Jozef Knapec 

 

7. 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 zaoberala bodmi, ktoré sa 

týkali dnešného MsZ.  

Pán Šálek – predseda komisie ÚP a ochrany ŽP informoval, že komisia prerokovala navrhnuté 

body zasadnutia.  

Komisia miestneho rozvoja, kultúry a cestovného ruchu nezasadala, nakoľko členovia komisie 

nenavrhli žiadne body na rokovanie.   

Ing. Hájnik – komisia sa zaoberala dotáciami zložiek pôsobiacich v meste.  

 

8. Interpelácie poslancov. 

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

preto ukončila tento bod. 

 

9. Rôzne.   

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

 

Do rôzneho sa prihlásili: pán Šálek, prof. Rostášová, PharmDr. Masaryková, Ing. Hájnik, 

zamestnanci mesta: prednosta MsÚ, Ing. Jasenovcová, Ing. Valúch náčelník MsP. 

 

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:  pán poslanec PharmDr. Mária Masaryková ........................................... 

   

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


