
 Zápisnica z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva                                          

v Rajeckých Tepliciach  22. 02. 2018 
 

Prítomní: 6 

Neprítomní: 3  /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. Overovatelia: pán Vladimír Brath a pán Ladislav Válka. 

Zapisovateľka: pani Loncová. Primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá prečítala program 

rokovania MsZ: 

Program 

1. Kontrola plnenia uznesení.  

2. Oznámenie o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 23/2017, 24/2017, 25/2017, 

26/2017, 27/2017, 28/2017, 29/2017  v príjmovej a  výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2017. 

3. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým opatrením  

č. 1/2018 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice na rok 2018.  

4. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice za rok 2017. 

5. Hodnotiaca správa o činnosti Mestskej polície Mesta Rajecké Teplice za rok 2017. 

6. Návrh na schválenie členského príspevku MAS Rajecká dolina na rok 2018. 

7. Návrh na schválenie zámeny pozemkov mesta za pozemky vo vlastníctve SR - Slovenskej 

správy ciest Bratislava. 

8. Návrh na udelenie súhlasu použiť erb Mesta Rajecké Teplice. 

9. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2018 o určení pravidiel času predaja v obchode a 

času prevádzky služieb na území mesta Rajecké Teplice. 

10. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta 

Rajecké Teplice č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Rajecké Teplice. 

11. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice. 

12. Interpelácie poslancov. 

13. Rôzne. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Majerčík, 

Válka, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová   

  Knapec,  

Ing. Mihál,  

Prof. Rostášová 

Navrhnutý program zasadnutia bol schválený prítomnými poslancami. 

 

1. Kontrola plnenia uznesení.  

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

konštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené. V realizácií zostávajú 2 uznesenia: č.7/2016 z  

10. 03. 2016 a č. 78/2016 z 08. 12. 2016. Uznesenie č. 7/2016 sa priebežne plní. Uznesenie  

č. 78/2016 súvisí s jedným z bodov dnešného rokovania MsZ. 

Mestská rada odporučila zobrať na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 



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

uznesenie č. 1/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

Kontrolu plnenia uznesení. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, 

Majerčík,Válka, PharmDr. 

Masaryková, Pagáčová   

  Knapec,  

Ing. Mihál,  

Prof. Rostášová 

 

2. Oznámenie o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 23/2017, 24/2017, 25/2017,  

     26/2017, 27/2017, 28/2017, 29/2017  v príjmovej a  výdavkovej časti rozpočtu  

     a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2017. 

Primátorka mesta predložila Oznámenie o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením  

č. 23/2017, 24/2017, 25/2017, 26/2017, 27/2017, 28/2017, 29/2017 v príjmovej a  výdavkovej 

časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2017. Informovala o 

zmenách rozpočtu. Tabuľková časť zmien rozpočtu príjmovej časti č. 23-29/2017 sa nachádza 

v prílohe 8 a tabuľková časť zmien rozpočtu výdavkovej časti č. 23-29/2017 sa nachádza 

v prílohe č. 9. 

Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu a mestská rada odporučili MsZ zobrať 

na vedomie uvedené rozpočtové opatrenia.  

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie ani s iným návrhom, primátorka mesta predniesla 

návrh na   

uznesenie č. 2/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 23/2017 v príjmovej a  výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 24/2017 v príjmovej a  výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 25/2017 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 26/2017 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 27/2017 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

f) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 28/2017 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

g) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 29/2017 v príjmovej a  výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Majerčík, 

Válka, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová   

  Knapec,  

Ing. Mihál,  

Prof. Rostášová 

 



3. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým  

    opatrením č. 1/2018 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového  

    rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2018.  

Primátorka mesta predložila  Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké 

Teplice rozpočtovým opatrením č. 1/2018 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2018. Konštatovala, že zmena 

rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice je z dôvodu zapracovania 

nevyčerpaných finančných prostriedkov Základnej školy na prevádzkové náklady vo výške 

7 000,-EUR, ktoré sú prenesené do roku 2018. Do 31. 03. 2018 majú povinnosť vyčerpať tieto 

protriedky.  

Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu a mestská rada odporučili MsZ schváliť 

uvedenú zmenu rozpočtu.  

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie ani s iným návrhom, primátorka mesta predniesla 

návrh na   

uznesenie č. 3/2018: 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým opatrením č. 

1/2018 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké 

Teplice na rok 2018. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Majerčík, 

Válka, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová   

  Knapec,  

Ing. Mihál,  

Prof. Rostášová 

 

4. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice za rok 2017. 

Primátorka mesta konštatovala, že na základe údajov uvedených v správe o kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017, ktorú hlavná kontrolórka predložila na 

zasadnutí MZ v decembri 2017 je preukázateľné, že hlavná kontrolórka mesta splnila všetky 

úlohy a povinnosti určené v plánoch kontrolnej činnosti a vykonala aj činnosti navyše oproti 

schválenému plánu.  

Ing. Dikant - predseda komisie finančnej, podnikateľskej a cestovného ruchu konštatoval, že 

komisia odporučila schváliť navrhnutú odmenu. Primátorka mesta konštatovala, že mestská 

rada odporučila MsZ schváliť navrhnutú odmenu. Spýtala sa, či má niekto pozmeňujúci 

návrh, alebo otázku.  

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

uznesenie č. 4/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Odmenu hlavnej kontrolórke mesta Ing. Marte Hucíkovej za obdobie 1/2017 –12/2017 vo 

výške 15 % z mesačného platu hlavnej kontrolórky vyplateného za obdobie 1/2017 – 12/2017. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Majerčík, 

Válka, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová   

  Knapec,  

Ing. Mihál,  

Prof. Rostášová 

 



5. Hodnotiaca správa o činnosti Mestskej polície Mesta Rajecké Teplice za rok 2017. 

Primátorka mesta predložila Hodnotiacu správu o činnosti Mestskej polície Mesta Rajecké 

Teplice  za  rok  2017,  ktorú  vypracoval  náčelník  mestskej  polície  v  zmysle  zákona  SNR  

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, § 26a odst. 1).  Konštatovala, že mestská rada odporučila 

MsZ zobrať na vedomie uvedenú ,,Správu". 

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

uznesenie č. 5/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

Hodnotiacu správa o činnosti Mestskej polície v Rajeckých Tepliciach za rok 2017. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Majerčík, 

Válka, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová   

  Knapec,  

Ing. Mihál,  

Prof. Rostášová 

 

6. Návrh na schválenie členského príspevku MAS Rajecká dolina na rok 2018. 

Prednosta MsÚ predniesol návrh na schválenie členského príspevku MAS Rajecká dolina na 

rok 2018.  Mesto  Rajecké  Teplice  je   členom  MAS  Rajecká  dolina  od  roku  2015.   

Uznesením č. 3/2018 dňa 25. 01. 2018 Valné zhromaždenie MAS Rajecká dolina  schválilo 

členský príspevok pre mestá a obce – 0,75 EUR/občan, max. 2 000,- EUR na rok 2018. 

Z členských príspevkov bude MAS Rajecká dolina platiť prevádzkové náklady spojené 

s vytvorením troch nových pracovných miest a chod kancelárie.  Činnosť kancelárie sa na 

základe udelenia štatútu začala od 01. 01. 2018, od kedy je kancelária plne funkčná, z čoho 

vyplývajú aj primerané záväzky členov. Primátorka mesta konštatovala, že komisia finančná, 

podnikateľská a cestovného ruchu a mestská rada odporučili MsZ schváliť členský príspevok 

pre MAS Rajecká dolina na rok 2018 v sume 2 000,- EUR. 

Pani Pagáčová- sídlo malo byť v Rajeckých Tepliciach, prečo je v Rajci ? 

Prednosta MsÚ- v Rajci majú vhodnejšie priestory, nakoľko k činnosti je potrebná aj väčšia 

zasadacia miestnosť a mesto nedisponuje takouto miestnosťou. 

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

uznesenie č. 6/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje  

Členský príspevok pre Miestnu akčnú skupinu Rajecká dolina na rok 2018 v sume 2 000,- 

EUR. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Majerčík, 

Válka, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová   

  Knapec,  

Ing. Mihál,  

Prof. Rostášová 

 

7. Návrh na schválenie zámeny pozemkov mesta za pozemky vo vlastníctve SR -                      

    Slovenskej správy ciest Bratislava. 

Primátorka mesta predložila návrh na schválenie zámeny pozemkov mesta za pozemky vo 

vlastníctve SR -  Slovenskej správy ciest Bratislava. Mesto Rajecké Teplice po rokovaniach 

so Slovenskou správou ciest Žilina dospelo k dohode, ktorá sa týka bezodplatnej zámeny 

pozemkov vo vlastníctve mesta za pozemky vo vlastníctve SR – Slovenskej správy ciest 



Bratislava. Jedná sa o usporiadanie vlastníckych práv k pozemku pod cestou I/64 v k. ú. 

Poluvsie nad Rajčankou parcela registra „C“ KN číslo 1256/31, zastavaná plocha o výmere 

1813 m
2
, parcela registra „C“ KN číslo 1256/32, zastavaná plocha o výmere 1179 m

2
, ktoré sa 

nachádzajú v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou a  vznikli odčlenením od parcely registra „E“ KN 

číslo 912/1, ostatná plocha o výmere 7870 m
2
 a od parcely registra „E“ KN číslo 912/2, 

ostatná plocha o výmere 3424 m
2
  na základe  geometrického plánu Miroslava Brodňana – 

GEODETICKÉ PRÁCE, číslo : 45/2017, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Žilina 

dňa 08.12.2017 pod číslom : 61-2460/2017,  

za pozemky vo vlastníctve  SR – Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, ktoré sa 

nachádzajú v katastrálnom území Rajecké Teplice, a to : 

- parcela registra „C“ KN číslo 17/2, ostatná plocha o výmere 955 m
2
, 

- parcela registra „C“ KN číslo 662/3, zastavaná plocha o výmere 1852 m
2
, 

- parcela registra „C“ KN číslo 600/8, zastavaná plocha o výmere 10 m
2
, 

- parcela registra „C“ KN číslo 600/9, zastavaná plocha o výmere 175 m
2
. 

Parcely KN-C č. 600/8 a 600/9 vznikli odčlenením od parcely registra „C“ KN číslo 600/1, 

zastavaná plocha o výmere 29488 m
2
  na základe  geometrického plánu Miroslava Brodňana – 

GEODETICKÉ PRÁCE, číslo : 46/2016, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Žilina 

dňa 02. 12. 2016 pod číslom : 2212/2016. 

Mesto zámenou nadobudne do vlastníctva pozemky, na ktorých sa nachádza parkovisko pri 

ceste I/64 pred kúpaliskom Laura v Rajeckých Tepliciach a pozemok k účelu vybudovania 

chodníka pri ceste I/64 od železničného priecestia pri kúpalisku Laura k predmetnému 

parkovisku. SR – Slovenská správa ciest nadobudne zámennou zmluvou do vlastníctva 

pozemky, ktoré sa nachádzajú pod cestou I/64 v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou (od ulice 

Riečna smerom do Žiliny v rozsahu potrebnej výmery).  

Pani Pagáčová- parkovisko pred Laurou nám ponúkali v minulosti za 1,- EURO, prečo teraz 

zámenou.  

Prednosta MsÚ- určite sme nehovorili za 1,-EURO, možno ak bývalé vedenie. 

Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu a mestská rada odporučili MsZ schváliť 

navrhnuté uznesenie č. 7/2018. 

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

uznesenie č. 7/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Bezodplatnú zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice, a to: 

- parcela registra „C“ KN číslo 1256/31, zastavaná plocha o výmere 1813 m
2
,  

- parcela registra „C“ KN číslo 1256/32, zastavaná plocha o výmere 1179 m
2
,  

ktoré sa nachádzajú v  katastrálnom území Poluvsie nad Rajčankou a  vznikli odčlenením 

od parcely registra „E“ KN číslo 912/1, ostatná plocha o výmere 7870 m
2
 a od parcely registra 

„E“ KN číslo 912/2, ostatná plocha o výmere 3424 m
2
  na základe  geometrického plánu 

Miroslava Brodňana – GEODETICKÉ PRÁCE, číslo : 45/2017, ktorý bol úradne overený 

Okresným úradom Žilina dňa 08.12.2017 pod číslom : 61-2460/2017,  

za pozemky vo vlastníctve  SR – Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, ktoré sa 

nachádzajú v katastrálnom území Rajecké Teplice, a to : 

- parcela registra „C“ KN číslo 17/2, ostatná plocha o výmere 955 m
2
, 

- parcela registra „C“ KN číslo 662/3, zastavaná plocha o výmere 1852 m
2
, 

- parcela registra „C“ KN číslo 600/8, zastavaná plocha o výmere 10 m
2
, 

- parcela registra „C“ KN číslo 600/9, zastavaná plocha o výmere 175 m
2
. 

Parcely KN-C č. 600/8 a 600/9 vznikli odčlenením od parcely registra „C“ KN číslo 600/1, 

zastavaná plocha o výmere 29488 m
2
  na základe  geometrického plánu Miroslava Brodňana – 



GEODETICKÉ PRÁCE, číslo : 46/2016, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Žilina 

dňa 02. 12. 2016 pod číslom : 2212/2016. 

II. konštatuje, že 
a) zámena  pozemkov  uvedených  v  bode I.  tohto  uznesenia  je  iniciovaná  Mestom   

    Rajecké Teplice  za  účelom  získania  vlastníctva  k  pozemkom,  ktoré  je  možné  mestom  

    využiť na verejnoprospešné  účely  a zároveň  sa  zámenou  pozemkov  usporadúvajú  

    vlastnícke vzťahy pod cestnou komunikáciou  v správe  Slovenskej správy ciest.  

       b) boli a 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. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Majerčík, 

Válka, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová   

  Knapec,  

Ing. Mihál,  

Prof. Rostášová 

 

 

8. Návrh na udelenie súhlasu použiť erb Mesta Rajecké Teplice. 

Primátorka mesta predložila návrh na udelenie súhlasu použiť erb Mesta Rajecké Teplice na 

základe žiadosti Vydavateľstva  AITEC, s. r. o., Slovinská 3414/12, Bratislava na vzdelávacie 

účely  do  pripravovanej  učebnice  vlastivedy  pre  4. ročník  žiakov  základnej  školy autorov  

J. Dudášovej, P. Mäsiara.  Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické 

osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce. 

Komisia sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu, mládeže a verejného poriadku a 

mestská rada odporučili MsZ udeliť súhlas tomuto vydavateľstvu použiť erb. 

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

uznesenie č. 8/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

Žiadosť Vydavateľstva AITEC,  s. r. o., Slovinská  3414/12,   821 04 Bratislava o udelenie  

súhlasu používať erb Mesta Rajecké Teplice. 

II. udeľuje súhlas 

Vydavateľstvu  AITEC,  s. r. o., Slovinská  3414/12,  821 04   Bratislava  použiť erb Mesta  

Rajecké Teplice na  vzdelávacie účely do  pripravovanej učebnice vlastivedy pre 4. ročník  

žiakov základnej školy.     

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Majerčík, 

Válka, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová   

  Knapec,  

Ing. Mihál,  

Prof. Rostášová 

 

 

9. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2018 o určení pravidiel času predaja v  

    obchode a času prevádzky služieb na území mesta Rajecké Teplice. 

Prednosta MsÚ navrhovateľ tohto VZN konštatoval, že nakoľko odznela požiadavka na 

vytvorenie zón v  meste od väčšiny poslancov tento návrh stiahol z bodu rokovania. 

 

 



 

10. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta  

       Rajecké Teplice č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými  

       stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice. 

Prednosta MsÚ informoval o predloženom návrhu na zmenu VZN s komunálnymi  odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi upravuje režim vývozu plastových obalov a neobalových 

výrobkov z plastov a obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov, ktorý bol 

stanovený organizáciou zodpovednou za nakladanie s uvedenými druhmi odpadov. V oblasti 

nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom sa v súvislosti s novelou 

vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, 

rozširujú povinnosti obce na zabezpečenie kampaňového zberu biologicky rozložiteľného 

odpadu. 

Primátorka mesta konštatovala, že mestská rada odporučila MsZ uzniesť sa na  uznesení. 

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

uznesenie č. 9/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Rajecké 

Teplice č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Rajecké Teplice. 

II. uznáša sa na  

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice 

č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Rajecké Teplice, s účinnosťou od 01. 04. 2018. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Majerčík, 

Válka, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová   

  Knapec,  

Ing. Mihál,  

Prof. Rostášová 

 

11. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice. 

Primátorka mesta informovala o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice. 

Konštatovala, že mesto má ukončené projekty a investičné akcie: Zakúpenie traktorového 

nosiča kontajnerov + veľkokapacitného kontajneru zatváracieho pre OTS. Zakúpenie varného 

kotla - 150 l pre školskú jedáleň. Montáž vonkajšieho osvetlenia na budove zdravotného 

strediska - nad parkoviskom zozadu. 

Prebiehajúce projekty a investičné akcie: Vydané  územné  rozhodnutie v rámci investičnej 

akcie „Výstavba chodníka pri št. ceste I/64 od kúpaliska Laura smerom k autobusovej 

zastávke“ v Rajeckých Tepliciach. Vydané  územné rozhodnutie v rámci investičnej akcie 

„Výstavba chodníka pri št. ceste I/64  v mestskej časti Poluvsie“ od ul. Riečna po križovatku 

na Stránske - I. etapa, stavebné povolenie na výstavbu II. etapy bude vydané po odkúpení 

pozemku od SPF a vydaní stavebného povolenia na prekládku dvoch podperných bodov (v 

riešení). 

Pripravené a podané projekty: „Moderná škola v Rajeckej doline“ v súčasnosti prebieha 

posudzovanie žiadosti. „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ zakúpenie športového 

vybavenia do areálu materskej školy. „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre DHZ Poluvsie“ 

dotácia schválená v požadovanej výške 30 000,-EUR. „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre 

DHZ Rajecké Teplice“ dotácia schválená v požadovanej výške 30 000,-EUR. „Zníženie 

energetickej náročnosti Mestského úradu Rajecké Teplice“ v súčasnosti prebieha 



posudzovanie žiadosti. „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov na území mesta Rajecké Teplice“ v súčasnosti prebieha posudzovania 

žiadosti.     

Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu a mestská rada odporučili MsZ zobrať 

na vedomie informáciu o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice. Nakoľko sa 

nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta prečítala návrh na   

uznesenie č. 10/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Informáciu o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice.  

 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Majerčík, 

Válka, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová   

  Knapec,  

Ing. Mihál,  

Prof. Rostášová 

 

12. Interpelácie poslancov. 

Primátorka mesta vyzvala poslancov a otvorila tento bod. 

PharmDr. Masaryková - poďakovala za montáž osvetlenia na zdravotnom stredisku. Ďalej sa 

informovala o AQUA Parku Kamenná Poruba, nakoľko sa predlžuje rozhodnutie o 

umiestnení stavby - dopravného napojenia obce Kamenná Poruba z cesty do Kuneradu. 

Prednosta MsÚ – stavebný úrad je Rajec v tejto záležitosti, budeme sa informovať a 

preveríme situáciu.  

 

13. Rôzne. 

Pani Pagáčová – rýchla záchranná služba sa zrušila v Rajci, čo urobilo mesto v tejto veci? 

Primátorka mesta – od 01. 02. 2018 nie je zrušená iba je bez lekára. Starostovia primátori z 

celej Rajeckej doliny zaslali nesúhlasný list na ministerstvo zdravotníctva a žiadali o osobné 

prijatie, takže čakáme na odpoveď od pána ministra. 

Ďalej v rôznom vystúpili s pripomienkami k VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2018 o určení 

pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Rajecké Teplice 

pán Ďuratný, Ing. Mikolaj, Rojík, Ing. Majerčík, Ing. Šimko, pani Barčiaková, Štiffelová, Ing. 

Harťanská, Mgr. Sláviková a všetci prítomní poslanci. Všetky vyjadrenia, ktoré odzneli v 

bode rôzne sa nachádzajú na zvukovom zázname. 

 

Primátorka mesta poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie MsZ o19,40 h. 

ukončila. 

 

 

         Mgr. Katarína Hollá 

         primátorka mesta 

 

 

         Ing. Miroslav Mikula 

         prednosta mestského úradu 

 

Overovatelia:  pán Ladislav Válka 

  pán Vladimír Brath 


