
Zápisnica z XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 24. 6. 2021.   

 

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 18,55 hodine.  

Prítomní poslanci: 7, ospravedlnení: 2. V priebehu rokovania bodu č. 10 MsZ sa dostavila Prof. 

Rostášová. 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: pani Helenu Grupáčovú  a pána Jozefa Knapca. 

Za zapisovateľku bola určená: pani Loncová. 

Primátorka mesta navrhla nasledovný programom rokovania: 

1.    Kontrola plnenia uznesení. 

2     a) Návrh záverečného účtu  Mesta  Rajecké  Teplice  a rozpočtového hospodárenia za rok  

           2020,  

       b) Hodnotiaca  správa  k  programovému  rozpočtu  Mesta  Rajecké Teplice  za  rok 2020, 

       c) Správa nezávislého audítora  o overení účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok  

           2020, 

       d) Stanovisko  hlavnej  kontrolórky  mesta k záverečnému účtu Mesta Rajecké Teplice za  

            rok 2020. 

3.    Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

4.    Návrh na použitie rezervného fondu. 

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

6.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 2021. 

7.    Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie NFP ZPS Harmónia Rajecké  Teplice. 

8.    Žiadosť o udelenie súhlasu použiť erb mesta. 

9.    Informácie o prebiehajúcich projektoch v meste. 

10.  Informácie z komisií pri MsZ. 

11.  Interpelácie poslancov. 

12.  Rozprava. 

 

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, 

PharmDr. Mária Masaryková,  

Štefan Šálek,  Ing. Veronika Verešová. 

  Stanislav Majerčík 

Prof. Mária 

Rostášová. 

 

 



1.  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 29. 4. 

2021 boli splnené.  

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

uznesenie č. 17/2021: 
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, 

PharmDr. Mária Masaryková,  

Štefan Šálek,  Ing. Veronika Verešová. 

  Stanislav Majerčík 

Prof. Mária 

Rostášová. 

 

 

2.  a) Návrh záverečného účtu  Mesta  Rajecké  Teplice  a rozpočtového hospodárenia za  

          rok  2020,  

       b) Hodnotiaca  správa  k  programovému  rozpočtu  Mesta  Rajecké Teplice  za  rok  

           2020, 

       c) Správa nezávislého audítora  o overení účtovnej závierky a hospodárenia mesta  

            za rok 2020, 

       d) Stanovisko  hlavnej  kontrolórky  mesta k záverečnému účtu Mesta Rajecké  

            Teplice za rok 2020. 

Primátorka mesta informovala, že povinnosťou mesta je po skončení účtovného 

a rozpočtového roka zostaviť účtovnú závierku podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v z. n. p.  Mesto Rajecké Teplice dosiahlo prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový 

rozpočet. Schodok kapitálového rozpočtu sme vykryli prebytkom bežného rozpočtu. Do 

rozpočtu cez príjmové finančné operácie sme zapojili prostriedky rezervného fondu 

a peňažných fondov, z ktorých sme hradili bežné aj kapitálové výdavky.  

Zostatok finančných prostriedkov za rok 2020 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov  je vo výške 189 813,98 EUR. 

Rezervný fond k 31. 12 .2020 vykazuje konečný zostatok vo výške 204 262,67 EUR.  

Ostatné peňažné fondy k 31.12.2020 vykazujú konečný zostatok vo výške 57,87 EUR. 

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2019  uznesením č. 

64/2019. 

Rozpočet mesta bol zmenený dvadsaťosemkrát. 

- posledná – dvadsiata ôsma zmena bola vykonaná dňa 28.12.2020 rozpočtovým 

opatrením primátorky mesta 

  

Ing. Hucíková - hlavná kontrolórka mesta odporučila MsZ na základe uvedených skutočností 

uzatvoriť prerokovanie ,, návrhu Záverečného účtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2020“ 

v súlade s § 16 ods. 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p. s výrokom ,, celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.  

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. 18/2021: 



Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

A) Správu nezávislého audítora z overenej ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta     

za rok 2020    

   B)  Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Rajecké Teplice   

         za rok 2020 

   C)  Výsledok hospodárenia Mesta Rajecké Teplice za 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, 

PharmDr. Mária Masaryková,  

Štefan Šálek,  Ing. Veronika Verešová. 

  Stanislav Majerčík 

Prof. Mária 

Rostášová. 

 

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

uznesenie č. 19/2021:  
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

A)   Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice a celoročné hospodárenie mesta za rok 2020     

 bez  výhrad  

   B)   Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na:   

          Tvorbu rezervného fondu vo výške 189 813,98 EUR   

 

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, 

PharmDr. Mária Masaryková,  

Štefan Šálek,  Ing. Veronika Verešová. 

  Stanislav Majerčík 

Prof. Mária 

Rostášová. 

 

             

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 opatrenia7, 8, 9, 

10/2021. 

K rozpočtovému opatreniu č. 7/2021 

V rozpočtovom opatrení je zníženie finančných prostriedkov: 

1. Základná škola – normatívy  131.270,00 EUR 

Uvedená suma je znížená v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu Mesta Rajecké Teplice.  

K rozpočtovému opatreniu č. 8/2021 

V rozpočtovom opatrení je zvýšenie finančných prostriedkov: 

1. MV SR – dotácia - Skríningové testovanie (COVID 19) 5.490,00 EUR 

2. Nadácia Spoločne pre Región – dotácia – pre materskú školu 554,00 EUR 

3. DPO SR – dotácia pre DHZ Poluvsie 3.000,00 EUR a DHZ Rajecké Teplice 1.400,00 EUR 

4. MIRRI SR – dotácia – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 281.418,00 EUR 

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



K rozpočtovému opatreniu č. 9, 10/2021 

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, 10/2021 tohto materiálu. Tabuľková časť zmien rozpočtu vo výdavkovej 

časti č. 9, 10/2021 je prílohou materiálu. 

Do diskusie sa zapojila Ing. Verešová- predsedníčka finančnej komisie, ktorá  informovala  

o tom, že komisia odporučila prijať uznesenie.  

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

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. 20/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 7/2021 v príjmovej a vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 8/2021 v príjmovej a vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 9/2021 vo výdavkovej časti rozpočtu   

    a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 10/2021 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, 

PharmDr. Mária Masaryková,  

Štefan Šálek,  Ing. Veronika Verešová. 

  Stanislav Majerčík 

Prof. Mária 

Rostášová. 

 

 

4.  Návrh na použitie rezervného fondu. 

Prednosta MsÚ -  Mesto Rajecké Teplice počas COVID-19 v roku 2020 skončilo s prebytkom 

v sume 189 813,98,-EUR, ktorý bol navrhnutý na tvorbu rezervného fondu. Z uvedeného 

dôvodu navrhujeme schváliť mestskému zastupiteľstvu použitie časti finančných prostriedkov 

z rezervného fondu v sume 83 932,20,-EUR na zrealizovanie investičných zámerov, ktoré sú 

dôležité pre  chod v meste. Zvyšnú sumu 105 881,78,-EUR navrhujeme ponechať 

v rezervnom fonde + 48 101,07,-EUR (súčasný rezervný fond), takže sumu 153 982,85,-EUR  



navrhujeme ponechať v rezervnom fonde na výdavky súvisiace s rekonštrukciou ZPS 

Harmónia. Návrh použitia rezervného fondu: 

Použitie   rezervného   fondu  v  sume   30 832,20,-EUR   na   opravu   výtlkov   na   

miestnych komunikáciách v Rajeckých Tepliciach a mestskej časti Poluvsie – oprava 

výtlkov na miestnych komunikáciách boli poslanci MsZ informovaní v apríli, pričom súhlasili 

s opravami, z uvedeného dôvodu bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. 

Víťazom sa stali Žilinské komunikácie, ktoré predložili najvýhodnejšiu sumu – 30 832,20,-

EUR. Pracovníkmi OTS boli zamerané výtlky v meste ako aj v MČ Poluvsie, v sume je 

zahrnutá aj oprava ulice 30. apríla. Následne boli vyhodnotené úseky opráv výtlkov ako 

opodstatnené a ich oprava je nevyhnutná.   

Použitie   rezervného   fondu   vo   výške  19 600,-EUR  na zakúpenie:  

- opony do veľkej sály mestského úradu v sume: 4 000,-EUR, 

- univerzálneho robota do školskej jedálne v sume: 4 200,-EUR, 

- umývačky riadu do kultúrneho domu v MČ Poluvsie v sume: 1 400,-EUR, 

- vybudovanie vodovodnej prípojky do Komunitného centra v sume: 10 000,-EUR. 

Použitie rezervného fondu v sume 33 500,-EUR na vybudovanie parkoviska II. a III. na 

ulici Školskej – na vybudovanie parkovísk sú vypracované projektové dokumentácie 

s položkovým rozpočtom. Nakoľko sa občania opakovane dožadujú vybudovania parkovísk, 

bola vykonaná obhliadka na sídlisku na ulici Školskej, pri ktorej bolo zistené, že situáciu 

s parkovaním je potrebné vyriešiť vybudovaním parkovísk v zmysle PD.  

Do diskusie sa prihlásili: pán Šálek, Ing. Hájnik, Ing. Verešová.  

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

bodu rokovania.  

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

uznesenie č. 21/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Použitie   rezervného   fondu  v  sume   30 832,20,-EUR   na   opravu   výtlkov   na   

miestnych komunikáciách v Rajeckých Tepliciach a mestskej časti Poluvsie. 

 

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, 

PharmDr. Mária Masaryková,  

Štefan Šálek,  Ing. Veronika Verešová. 

  Stanislav Majerčík 

Prof. Mária Rostášová. 

 

uznesenie č. 22/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Použitie   rezervného   fondu   vo   výške  19 600,-EUR  na  zakúpenie  opony  do  veľkej  

sály mestského  úradu,  univerzálneho  robota  do  školskej jedálne, umývačky  riadu do  

kultúrneho domu v MČ Poluvsie a vybudovanie vodovodnej prípojky do komunitného centra. 

 

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, 

PharmDr. Mária Masaryková,  

Štefan Šálek,  Ing. Veronika Verešová. 

  Stanislav Majerčík 

Prof. Mária Rostášová. 



 

uznesenie č. 23/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Použitie rezervného  fondu  v  sume 33 500,-EUR  na vybudovanie parkoviska II. a III. na 

ulici Školskej. 

 

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, 

PharmDr. Mária Masaryková,  

Štefan Šálek,  Ing. Veronika Verešová. 

  Stanislav Majerčík 

Prof. Mária Rostášová. 

 

5. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta na 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. 11/2021. 

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 

 



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. 24/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

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

opatrením č. 11/2021 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 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec, 

PharmDr. Mária Masaryková,  

Štefan Šálek,  Ing. Veronika Verešová. 

  Stanislav Majerčík 

Prof. Mária 

Rostášová. 

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 2021. 

V súlade s § 18f, ods. 1 písm. b zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór mesta Rajecké Teplice predkladá mestskému 

zastupiteľstvu na prerokovanie nasledujúci návrh na 2. polrok 2021: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice na 2. polrok 2021 

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 webovom sídle mesta) dňa 09. 06. 2021. 



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

uznesenie č. 25/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice na 2. polrok 2021. 

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, 

PharmDr. Mária Masaryková,  

Štefan Šálek,  Ing. Veronika Verešová. 

  Stanislav Majerčík 

Prof. Mária Rostášová. 

 

 

7.  Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie NFP ZPS Harmónia Rajecké  Teplice. 

Prednosta MsÚ - Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlásila výzvu na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie NFP. Kód výzvy : IROP -CLLD-X347-512-002. Predpokladaná výška 

maximálneho žiadaného oprávneného výdavku  projektu predstavuje 100.000 Eur a 

spoluúčasť mesta 5% na financovaní projektu predstavuje 5 tis. EUR. Mesto bude čerpať 

finančne prostriedky podľa potreby na interiérové vybavenie izieb klientov, spoločenských 

miestností, kuchynky, miestnosti na vypranie osobnej bielizne a odevov, elektronického 

vybavenia a ostatného vybavenia do Zariadenia pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice.  

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. 26/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

A) Zámer podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu „ Zariadenie pre seniorov Harmónia 

Rajecké Teplice“ v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku, kód výzvy IROP-CLLD- X347-512-002, prioritná os 5 – Miestny 

rozvoj vedený komunitou, 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja 

vedeného komunitou, investičná podpora  špecifický cieľ  5.1.2 Zlepšenie udržateľných 

vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach. 

B) Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov v zmysle výzvy na 

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

CLLD- X347-512-002, prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou, 5.1 – Záväzné 

investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou, investičná podpora 

špecifický cieľ  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných  infraštruktúrach.Výška 

maximálneho žiadaného oprávneného výdavku  projektu : 100.000 Eur. Výška maximálneho 

celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených 

výdavkov: 5.000 Eur. 

II. berie na vedomie 

Nevyhnutnosť realizácie aktivít potrebných k príprave projektu a podaniu žiadosti, ktoré sú 

v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, 

neoprávneným  výdavkom, a to: vypracovanie žiadosti a verejné obstarávanie. 

III. poveruje primátorku mesta 



Na právne úkony na zabezpečenie všetkých činností smerujúcich k podaniu žiadosti o NFP 

k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód 

výzvy IROP-CLLD-  X347-512-002, prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou, 5.1 – 

Záväzné investície v rámci  stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou, investičná 

podpora špecifický cieľ  5.1.2 Zlepšenie  udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. 

  

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, 

PharmDr. Mária Masaryková,  

Štefan Šálek,  Ing. Veronika Verešová. 

  Stanislav Majerčík,  

Prof. Mária Rostášová. 

 

 

8.  Žiadosť o udelenie súhlasu použiť erb mesta. 

Primátorka mesta informovala, že v súlade s ustanovením § 1b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné 

symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú - erb obce, vlajka 

obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, 

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

Mariani Keruľa – KERM, Prešovská 16,  055 01 Margecany požiadal listom dňa 25. 5. 2021 

o udelenie súhlasu použiť erb mesta ( jeho grafické vyobrazenie a a odborný opis erbu) na 

webovej stránke Národného heraldického projektu SKsymbol www.sksymbol.sk a na 

sociálnych sieťach SKsymbol.   Projektu zameraného na zvýšenie povedomia obyvateľov 

o erboch samospráv na Slovensku. 

Do diskusie sa prihlásila Ing. Verešová. 

Primátorka mesta konštatovala, že komisia sociálnych vecí, vzdelávania, športu a mládeže pri 

MsZ nemala žiadne výhrady.  

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

uznesenie č. 27/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

I.  prerokovalo 

Žiadosť pána Mariana Keruľa – KERM, Prešovská 16,  055 01 Margecany o udelenie súhlasu 

použiť erb Mesta Rajecké Teplice na  webovej stránke Národného heraldického projektu 

SKsymbol www.sksymbol.sk a na sociálnych sieťach SKsymbol.    

II. udeľuje súhlas 

Marianovi Keruľovi – KERM, Prešovská 16,  055 01 Margecany, použiť erb Mesta Rajecké 

Teplice na  webovej stránke Národného heraldického projektu SKsymbol www.sksymbol.sk 

a na sociálnych sieťach SKsymbol.    

 

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, 

PharmDr. Mária Masaryková,  

Štefan Šálek,  Ing. Veronika Verešová. 

  Stanislav Majerčík,  

Prof. Mária Rostášová. 

 

 

 

http://www.sksymbol.sk/
http://www.sksymbol.sk/
http://www.sksymbol.sk/


9. 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 €.. 

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

Poskytovateľ ŽSK, schválená dotácia vo výške 1100 €. 

Komisia finančná odporučila prijať navrhnuté uznesenie. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 28/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

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

.  

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec, 

PharmDr. Mária Masaryková,  

Štefan Šálek,  Ing. Veronika Verešová. 

  Stanislav Majerčík,  

Prof. Mária Rostášová. 

 

10.  Informácie z komisií pri MsZ. 

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

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

ktoré sa týkali dnešného MsZ. Okrem nich sa zaoberali ZPS Harmónia, navrhli zriadiť 

komisiu. 

Pán Šálek – predseda komisie informoval o rokovaní komisie výstavby ÚP a ochrany ŽP. 

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

o rokovaní, zaoberali za jednou sociálnou výpomocou a použitím erbu mesta. 

Ing. Bielik – predseda komisie miestneho rozvoja, kultúry a cestovného informoval o tom, že 

komisia nezasadala.  

 

Do diskusie  sa prihlásili: prof. Rostášová, Ing. Verešová, pán Veselický, prednosta MsÚ, 

primátorka mesta. 

 

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

preto ukončila tento bod. 

 

 

12. Rozprava.   

Primátorka  mesta dala slovo pánovi Štaffenovi, ktorý žiadal o zmenu územného pri kúpalisku 

Laura na bytový dom. Pán Štaffen a projektant ozrejmili zámer realizovať výstavbu bytového 

domu pri kúpalisku a nie rodinného domu.  

Do rozpravy sa prihlásili: pán Šálek, prof. Rostášová, PharmDr. Masaryková, Ing. Verešová, 

pán Knapec, Ing. Hájnik, prednosta MsÚ. 

 

 

 



 

 

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 Jozef Knapec ............................................ 


