
 

 

Zápisnica z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 25. 6. 2020.   

 

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 19,15 hodine. 

Prítomní poslanci: 7, neprítomní: 2 /PharmDr. Mária Masaryková, Stanislav Majerčík- 

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.  

Za overovateľov primátorka mesta určila: Ing. Pavla Bielika  a pani Helenu Grupáčovú.   

Za zapisovateľku bola určená: pani Loncová. 

Primátorka mesta navrhla nasledovný programom rokovania: 

1. Kontrola plnenia uznesení.  

2. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2020 rozpočtovým opatrením. 

3. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2020. 

5. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice. 

6. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2020, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké Teplice 

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

mesta Rajecké Teplice. 

7. Návrh na schválenie analýzy SMART CITY k časti projektu „Nízkouhlíková stratégia 

Rajecké Teplice“. 

8. Návrh na zriadenie dočasnej Názvoslovnej komisie. 

9. Určenie a delegovanie členov do Rady školy pri základnej škole 

10. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 

11. Informácie z rokovaní komisií pri MsZ. 

12. Interpelácie poslancov. 

13. Diskusia.          

O navrhnutom programe bolo hlasované: 

Program zasadnutia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec,  

Štefan Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  PharmDr. Mária 

Masaryková,   

Stanislav Majerčík 

 

 

1.  Kontrola plnenia uznesení.  

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

konštatovala, že všetky prijaté uznesenia na MsZ 30. 4. 2020, uznesenia na neplánovanom 

MsZ  21. 5. 2020  a taktiež predchádzajúce boli splnené. 



 

 

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

uznesenie č. 18/2020: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie   

Kontrolu plnenia uznesení. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec,  

Štefan Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  PharmDr. Mária 

Masaryková,   

Stanislav Majerčík 

 

 

2.  Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2020 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 2020 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým opatrením  

č. 11/2020.  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. 

 

 
 

 

 



 

 

 

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

potvrdila aj predsedníčka komisie  Ing. Veršová. Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným 

návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 19/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2020 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým 

opatrením č. 11/2020 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice na rok 2020. 

  
Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec,  

Štefan Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  PharmDr. Mária 

Masaryková,   

Stanislav Majerčík 

 

 

3.  Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

Primátorka mesta informovala:  

K rozpočtovému opatreniu č. 8/2020 

V rozpočtovom opatrení je navýšenie finančných prostriedkov o: 

1. sumu 4.400,00 EUR na základe Zmluvy s DPO SR – dotácia pre DHZ Rajecké Teplice vo 

výške 1.400,00 EUR a pre DHZ Poluvsie vo výške 3.000,00 EUR.  

2. sumu  2.362,00 EUR – dotácia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na 

projekt Moderná škola v Rajeckej doline.  

3. sumu 338.154,00 EUR – dotácia Ministerstva Životného prostredia SR na projekt Zníženie 

energetickej náročnosti Budovy Mestského úradu 

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



 

 

 
 

K rozpočtovému opatreniu č. 9/2020 

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. 9, 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. 9/2020 tohto materiálu. Tabuľková časť zmien rozpočtu v príjmovej a vo 

výdavkovej časti č. 9/2020 je prílohou materiálu. 

 



 

 

 
 

K rozpočtovému opatreniu č. 10/2020 

V rozpočtovom opatrení je navýšenie finančných prostriedkov o sumu 53.501,00 EUR – 

dotácia Ministerstva Životného prostredia SR na projekt Zníženie energetickej náročnosti 

Budovy Mestského úradu. 

 

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

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

potvrdila aj predsedníčka komisie  Ing. Veršová. Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným 

návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 20/2020: 



 

 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 8/2020 v príjmovej a vo výdavkovej     

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 9/2020 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 10/2020 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, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec,  

Štefan Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  PharmDr. Mária 

Masaryková,   

Stanislav Majerčík 

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na  2. polrok 2020. 

Hlavná kontrolórka mesta Ing. Hucíková informovala, že kontrolnú činnosť bude v 2. polroku 

2020 vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o 

finančnej kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákona NR SR  

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

niektorých zákonov v z.n.p., zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  a Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajecké Teplice. 

  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajecké Teplice na 2. polrok 2020  

bol v zmysle § 18f, ods. 1, písm. b, zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov zverejnený spôsobom v meste obvyklým (vyvesený na úradnej 

tabuli a uverejnený na webovej stránke mesta) dňa: 09. 6. 2020. 

 

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

uznesenie č. 21/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice na 2. polrok 2020. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec,  

Štefan Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  PharmDr. Mária 

Masaryková,   

Stanislav Majerčík 

 

5. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

     a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice. 

Prednosta MsÚ informoval, že návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2020 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice 

spracovala   Mgr. Anna Ciriaková, PhD. – referentka životného prostredia. Návrh vychádza 

z platného nariadenia a súčasne reflektuje zmeny vyplývajúce z novelizácie zákona 



 

 

o odpadoch. S účinnosťou od 1. 7. 2020 sa mení definícia komunálneho odpadu, pričom za 

komunálny odpad sa okrem odpadu z domácností považuje aj odpad z iných zdrojov, ako sú 

napr. rôzne prevádzky na území mesta, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením 

podobný odpadu z domácností. V súvislosti s uvedeným je potrebné zdôrazniť, že mesto 

zodpovedá za zmesový komunálny odpad a oddelene zberaný odpad z domácností, za 

zmesový komunálny odpad z prevádzok pôsobiacich na území mesta, za zber triedených 

zložiek – papiera, skla, kovových obalov a kompozitov z prevádzok a za drobný stavebný 

odpad. Nezodpovedá však za elektroodpad, batérie, akumulátory a biologicky rozložiteľný 

odpad z prevádzok.  

Cieľom predloženého návrhu bolo tiež zjednodušiť obsah platného nariadenia, a to  

nasledovnými úpravami: 

- vypustené boli body, týkajúce sa zaradenia jednotlivých druhov odpadov podľa 

Katalógu odpadov, 

- odstránili sa články, resp. ich časti, ktoré nie je potrebné v nariadení uvádzať (napr. 

pomerne rozsiahle vymedzenie základných pojmov, priestupky a sankcie a pod.), 

- bol zrušený článok, týkajúci sa programu odpadového hospodárstva. Povinnosť 

miest a obcí vypracovať uvedený dokument už zanikla. 

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

prostredia nemala žiadne výhrady, čo potvrdil aj predseda komisie  pán Šálek. Nakoľko sa 

nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

Do diskusie sa prihlásili: 

Poslanci: Ing. Verešová, Prof. Rostášová, pán Knapec 

Občan Ing. Ľubomír Vanko 

Mgr. Anna Ciriaková, PhD. – referentka životného prostredia a primátorka mesta odpovedali 

na otázky. 

 

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

uznesenie č. 22/2020: 

Mestské zastupiteľstvo  

I. prerokovalo 

Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice.       

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice, s účinnosťou od 15. 7. 2020.       

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec,  

Štefan Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  PharmDr. Mária 

Masaryková,   

Stanislav Majerčík 

 

6. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2020, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké  

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

    odpadmi na území mesta Rajecké Teplice. 

Prednosta MsÚ informoval, že návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2020, ktorým sa 

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



 

 

stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice v znení neskorších zmien a doplnkov 

spracovala   Mgr. Anna Ciriaková, PhD. – referentka ŽP.   

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

prostredia nemala žiadne výhrady, čo potvrdil aj predseda komisie  pán Šálek. Nakoľko sa 

nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

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

uznesenie č. 23/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 
Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2020, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké Teplice           

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

mesta Rajecké Teplice v znení neskorších zmien a doplnkov.       

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2020, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Rajecké Teplice v znení neskorších zmien a doplnkov, s účinnosťou od 15. 7. 2020. 

       
Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec,  

Štefan Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  PharmDr. Mária 

Masaryková,   

Stanislav Majerčík 

 

7. Návrh na schválenie analýzy SMART CITY k časti projektu „Nízkouhlíková stratégia  

     Rajecké Teplice“. 

Prednosta MsÚ informoval o projekte „Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie - Rajecké 

Teplice“, cieľom ktorého  je zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich 

s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území´,  obnova verejnej infraštruktúry s cieľom 

zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné  projekty a podporné opatrenia,  činnosti 

súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy 

 

V kategórii podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE 

PROJEKTU: 

jednou z podmienok priamo vyplývajúcej z výzvy je ,,Vypracovanie a implementácia 

nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane 

aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky.“ Ide 

konkrétne o splnenie  Podmienky oprávnenosti aktivít projektu časti č.13:                          

,,súčasťou projektu na vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie, alebo  

jej častí musí byť schválenie relevantnými orgánmi.“ 

 

Nakoľko ide priamo o podmienku oprávnenosti aktivít projektu vyplývajúcu z výzvy, je 

potrebné schválenie mestského zastupiteľstva na časť projektu ,, Vypracovanie  analýzy 

pre SMARTCITY, ktorá je súčasťou prílohy.   

 

Koncept ,,SMART CITY“ analýzy je založený na novom prístupe ku spravovaniu a riadeniu 

mesta. Inteligentné mesto využíva informačné a komunikačné technológie na zvýšenie 

prevádzkovej efektívnosti, zdieľanie informácií s verejnosťou a zlepšenie kvality verejných 

služieb a blahobytu občanov.  

 



 

 

Do diskusie sa prihlásili: 

Poslanci: Prof. Rostášová, Ing. Hájnik, Ing. Verešová 

 

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

prostredia nemala žiadne výhrady, čo potvrdil aj predseda komisie  pán Šálek. Nakoľko sa 

nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 24/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
časť projektu „ Nízkouhlíková stratégia Rajecké Teplice“ s názvom „Vypracovanie analýzy 

pre SMART CITY “ v zmysle podmienok oprávnenosti aktivít projektu k výzve na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy OPKZP-

PO4-SC441-2018-39, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch, investičná priorita 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy 

území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej 

mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy 4.4.1 

Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre 

všetky typy území. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik,  

Jozef Knapec,  Štefan Šálek,    

Ing. Veronika Verešová 

 Prof. Mária 

Rostášová 

PharmDr. Mária 

Masaryková,   

Stanislav Majerčík 

 

8. Návrh na zriadenie dočasnej Názvoslovnej komisie. 

Prednosta MsÚ informoval, Že v zmysle VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2017 o určovaní 

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

podľa Článku 2, § 4, ods. 4 zriadi ako svoj dočasný orgán Názvoslovnú komisiu, ktorá má 

mať troch členov. Členom komisie je jeden poslanec, 1 zamestnanec mesta a 1 občan z radov 

verejnosti. 

Za bikrosovou dráhou, ktorá sa nachádza v areáli základnej školy dochádza k výstavbe 

nových rodinných domov a taktiež v lokalite medzi Altanom a kostolom. Žiadatelia 

v kolaudačnom rozhodnutí sú povinní požiadať o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.  

Obdržali sme žiadosť firmy ATP stavby s.r.o., ako investora stavby ,,Radové a samostatne 

stojace rodinné domy - Rajecké Teplice o zaradenie nových ulíc do uličného systému.   

Nakoľko stavebný úrad oznámil, že k vydaniu niektorých kolaudačných rozhodnutí dôjde ešte 

v tomto roku, je potrebné zriadiť predmetnú komisiu, ktorej budú poskytnuté presné lokality 

s vyznačením nových ulíc. Úlohou komisie bude riadiť sa spomínaným VZN č. 1/2017 a po 

prerokovaní s občanmi Názvoslovná komisia predloží návrh na schválenie názvov nových 

ulíc MsZ, čím jej pôsobnosť skončí. 

 

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

prostredia nemala žiadne výhrady, čo potvrdil aj predseda komisie  pán Šálek. Nakoľko sa 

nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 25/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

zriaďuje 



 

 

dočasnú Názvoslovnú komisiu v počte 3 členov: 

1. Ing. Ambróz Hájnik – poslanec MsZ 

2. Mgr. Anna Ciriaková, PhD. – zamestnankyňa mesta 

3. Lenka Gabčíková – občan z radov verejnosti 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec,  

Štefan Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  PharmDr. Mária 

Masaryková,   

Stanislav Majerčík 

 

 

9. Určenie a delegovanie členov do Rady školy pri základnej škole 

Prednosta MsÚ informoval, že Rady školy pri školách sú iniciatívne a poradné samosprávne 

orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, 

orgánov obcí z pohľadu školskej problematiky.  Funkčné obdobie orgánu školskej 

samosprávy je štyri roky. Funkčné obdobie rady školy pri našej základnej škole skončilo     

21. 3. 2020. Uplynutím funkčného obdobia členstvo v orgánoch školskej samosprávy 

v zmysle § 25 ods. 12 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaniká. 

Zloženie a počet členov rady školy v zmysle § 25 citovaného zákona určuje zriaďovateľ – t. j. 

Mesto Rajecké Teplice. Zloženie školskej samosprávy v zmysle § 25 citovaného zákona:  

 rada školy môže mať 5 až 11 členov 

 ak je počet zamestnancov vyšší ako 10 a nižší ako 25, počet členov rady školy je         

5 – 11 v závislosti od rozhodnutia zriaďovateľa 

 ak je počet zamestnancov  25 a viac, počet členov rady školy je 11 

 rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách, v ktorých celkový počet    

zamestnancov nie je vyšší ako 10 

 ak je počet členov rady školy nižší ako 11, nie však nižší ako 5, zriaďovateľ je pri   

ustanovení rady školy povinný dodržať zásadu ustanovenú v § 25 ods. 4, že počet 

členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy musí byť väčšinový 

 zloženie členov rady školy, ktorá má 11 členov je ustanovené v § 25 ods. 5 a je 

nemenné. 

Odporúča sa, aby pri počte zamestnancov školy a školského zariadenia 11 až 18 školskú radu 

tvorilo 7 členov (2 zamestnanci školy + 5 iní). 

 Počet zamestnancov k 31. 12. 2019:  

 - počet pedagogických zamestnancov: 19,22 

 - počet nepedagogických zamestnancov: 5 

 - počet vychovávateliek: 3 

 - asistent učiteľa: 1,75  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Ing. Verešová, Ing. Hájnik.  

 

  Primátorka mesta, nakoľko sa nikto ďalší neprihlásil s iným návrhom, predniesla návrh na  

uznesenie č. 26/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 



 

 

I. určuje 
v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 

zabezpečení  

počet členov Rady školy pri Základnej škole, ul. Pionierska 95, Rajecké Teplice – 11, 

v zložení : 

 dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov 

 jeden volený zástupca ostatných zamestnancov 

 štyria volení zástupcovia rodičov žiakov 

 štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

II. deleguje 

do Rady školy pri pri Základnej škole, Pionierska 95, Rajecké Teplice štyroch 

zástupcov zriaďovateľa:  

           1.  Janka Bohiníková 

 2.  Mgr. Jozef Sedliak 

 3.  Ing. Ján Valúch 

 4.  Mgr. Anna Ciriaková, PhD. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec,  

Štefan Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  PharmDr. Mária 

Masaryková,   

Stanislav Majerčík 

 

10. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 

Primátorka mesta informovala o schválených projektoch v meste. 

Do diskusie sa prihlásili: 

Poslanci:, Ing. Bielik, Ing. Verešová, Prof. Rostášová 

 

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

uznesenie č. 27/2020: 

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, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec,  

Štefan Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  PharmDr. Mária 

Masaryková,   

Stanislav Majerčík 

 

             

11. Informácie z rokovaní komisií pri MsZ. 

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

Ing. Hájnik - predseda komisie sociálnych  vecí, vzdelávania, športu a mládeže informoval, že  



 

 

komisia sa zaoberala prostredníctvom e-mailu žiadosťou o  jednorazovú soc. Výpomoc, ktorej 

bolo vyhovené. Ďalej rokovali o členoch Rady školy za zriaďovateľa a členoch do 

názvoslovnej komisie, komisia odporučila prijať uznesenia.. 

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

VZN č. 1/2020 a č. 2/2020 a  návrhom na schválenie analýzy SMART CITY k časti projektu 

„Nízkouhlíková stratégia Rajecké Teplice“. Komisia odporučila prijať uznesenie. 

Návrh na zriadenie dočasnej Názvoslovnej komisie 

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

o problémoch Hotela Skalka ( v parku), informoval, že primátorka mesta absolvovala stretnutie 

s pani riaditeľkou hotela a dohodli sa na určitých riešeniach.  

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

ktoré sa týkali dnešného MsZ – zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenia a projektmi v meste 

a odporučila prijať uznesenia.  

 

12. Interpelácie poslancov. 

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

preto ukončila tento bod. 

Ing. Verešová - hudba na svadobnom obrade nebola zabezpečená, z uvedeného dôvodu žiadala, 

aby pri obradoch bola v budúcnosti hudba.  

Primátorka  mesta – pokiaľ si novomanželia prajú administratívny sobáš, tak tento sa koná bez 

hudby, čo bolo v tomto prípade prekonzultované pani matrikárkou s novomanželmi.  

 

13. Diskusia. 

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

Do diskusie sa prihlásili: Ing. Verešová, pán Šálek, pán Knapec, pani Grupáčová, Ing. Bielik. 

Občania: Ing. Vanko a pán Rojík. 

Zamestnanci mesta : primátorka mesta, prednosta MsÚ, Mgr. Anna Ciriaková, PhD., Mgr. 

Sedliak, 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:  pani poslankyňa Helena Grupáčová........................................... 

   

                        pán poslanec Ing. Pavol Bielik  ...................................................   


