
 Zápisnica z XXIX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva                                          

v Rajeckých Tepliciach  13. 9. 2018 
 

 

Prítomní poslanci: 8 

Neprítomní poslanci: 1 (Ing. Miroslav Mihál) 

 

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. Za overovateľov určila: Ing. Vladimíra Dikanta a pána Jozefa 

Knapca, za zapisovateľku: pani Loncovú. Primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá prečítala 

program rokovania MsZ, o ktorom dala hlasovať: 

 

Program 

1. Kontrola plnenia uznesení.  

2. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rajecké Teplice k 31. 12. 2017. 

3. Oznámenie o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2018 v  príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 

2018. 

4. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2018 Mesta Rajecké Teplice 

rozpočtovým opatrením č. 9/2018 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2018. 

5. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice k 30. 6. 2018. 

6. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta 

Rajecké Teplice č. 63/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi.  

7. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice. 

8. Rôzne: A) Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP v rámci výzvy   ,, Energetický  

                  efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo".                            

9. Interpelácie poslancov. 

10. Rôzne. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 1 

Brath, Ing. Dikant, Knapec, Majerčík,  

PharmDr. Masaryková, Pagáčová,  

Prof. Rostášová, Válka 

  Ing. Mihál 

 

Navrhnutý program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami. 

 

 

1. Kontrola plnenia uznesení.  

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

konštatovala, že všetky prijaté uznesenia na zasadnutiach MsZ 14. 6. 2018 a 02. 8. 2018 boli 

splnené. 

Mestská rada odporučila zobrať na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

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



uznesenie č. 32/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

Kontrolu plnenia uznesení. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný:1  

Brath, Ing. Dikant, Knapec, Majerčík,  

PharmDr. Masaryková, Pagáčová,  

Prof. Rostášová, Válka 

  Ing. Mihál 

 

 

2. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rajecké Teplice k 31. 12. 2017. 

Primátorka   mesta    predložila    Konsolidovanú účtovnú závierka Mesta Rajecké Teplice k 

31. 12. 2017. Konsolidovanou účtovnou závierkou sa rozumie účtovná závierka, ktorá 

poskytuje informácie o konsolidovanom celku podľa §6 ods. 4. Zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje podľa metód a zásad 

ustanovených osobitnými predpismi. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje v zmysle 

§22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Mesto Rajecké Teplice zostavuje konsolidovanú 

účtovnú závierku so svojou rozpočtovou organizáciou (základnou školou), na základe 

predložených výkazov k 31. 12. 2017 a odsúhlasením vzájomných pohľadávok a záväzkov 

medzi sebou. Ide o spojenie výkazov k 31. 12. 2017 Mesta Rajecké Teplice, Základnej školy. 

Následne vytvorenie agregovaných výkazov, kde sa zapracujú konsolidačné operácie. 
Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Mesta k 31. decembru 2017 je 

zostavená ako riadna konsolidovaná účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. 

decembra 2017.  Mesto je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky. 

V rámci konsolidácie konsolidovaného celku Mesta Rajecké Teplice boli eliminované 

vzájomné pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy.  

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

na vedomie konsolidovanú účtovná závierku Mesta Rajecké Teplice k 31.12.2017.  

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

návrh na   

uznesenie č. 33/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

1. Konsolidovanú účtovnú závierku Mesta Rajecké Teplice k 31.12.2017 

2. Konsolidovanú výročnú správu vrátane údajov individuálnej výročnej správy Mesta      

    Rajecké Teplice k 31.12.2017 

3. Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej    

    k 31.12.2017 Mesta Rajecké Teplice. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 1 

Brath, Ing. Dikant, Knapec, Majerčík,  

PharmDr. Masaryková, Pagáčová,  

Prof. Rostášová, Válka 

  Ing. Mihál 

 

 

 

 

 



3. Oznámenie   o   zmene   rozpočtu  rozpočtovým  opatrením  č. 8/2018 v príjmovej   

     a výdavkovej  časti  rozpočtu  a programového   rozpočtu   Mesta  Rajecké Teplice na   

     rok 2018. 

Primátorka   mesta    predložila    Oznámenie   o   zmene   rozpočtu  rozpočtovým  opatrením  

č. 8/2018 v príjmovej  a výdavkovej  časti  rozpočtu  a programového   rozpočtu   Mesta  

Rajecké Teplice na rok 2018. Každý poslanec obdržal aj prílohu v tabuľkovej forme, v ktorej 

sú presne uvedené sumy, ktoré sa presúvajú z položky na položku ako aj dôvod presunu.  

 
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. 34/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 8/2018 v  príjmovej a  výdavkovej časti   

rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 1 

Brath, Ing. Dikant, Knapec, Majerčík,  

PharmDr. Masaryková, Pagáčová,  

Prof. Rostášová, Válka 

  Ing. Mihál 

 

 

4. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2018 Mesta Rajecké Teplice   

     rozpočtovým opatrením č. 9/2018 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu  

    a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2018. 

Primátorka   mesta    predložila    Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2018 

Mesta Rajecké Teplice  rozpočtovým opatrením č. 9/2018 v príjmovej a výdavkovej časti 

rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2018. 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 2018 Mesta Rajecké Teplice 

rozpočtovým opatrením č. 9/2018. 

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 sumy. Aby nedošlo k prekročeniu plnenia nad 100,0 %, upravovali sme 

rozpočet podľa skutočnosti a očakávanej skutočnosti. Poslanci obdržali v prílohe tabuľky s 

presným presunom financií a s odôvodnením. 



 

 

  

 

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

na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením.  

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

návrh na   

uznesenie č. 35/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2018 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým 

opatrením č. 9/2018 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice na rok 2018. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 1 

Brath, Ing. Dikant, Knapec, Majerčík,  

PharmDr. Masaryková, Pagáčová,  

Prof. Rostášová, Válka 

  Ing. Mihál 

 

 
5. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice k  

    30. 6. 2018. 

Primátorka   mesta    predložila    Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice k 30. 6. 2018. 



Stručný prehľad ekonomických výsledkov Mesta Rajecké Teplice k 30.06.2018 

Celkové príjmy rozpočtu                                     1.101.415,30 EUR 

Celkové výdavky rozpočtu                                     891.823,40 EUR 

V porovnaní s  rozpočtom sú príjmy napĺňané na 49  %. 

V porovnaní s  rozpočtom sú výdavky čerpané na 40  %. 

 

 

 

 

1. 

V členení:                    Upravený rozpočet                          Skutočnosť        % plnenia 

Bežné príjmy                     1. 981.896,00  EUR                          1.067.409,75 EUR           54 %               

Kapitálové príjmy                             0,00  EUR                                         0,00 EUR            0 %       

Príjmové finančné operácie   264.118,00  EUR                               29.331,71 EUR           11 % 

Vlastné príjmy RO                     7.300,00 EUR                                  4.673,84 EUR           64 % 

Spolu príjmy             2.253.314,00 EUR                         1.101.415,30 EUR         49 % 

 

2. 

V členení:                     Upravený rozpočet                     Skutočnosť            % plnenia 

Bežné výdavky                      1.792.522,00 EUR                            819.661,16 EUR           46 %     

Kapitálové výdavky                  397.728,00 EUR                             39.606,40 EUR           10 % 

Výdavkové finančné operácie    55.764,00 EUR                              27.882,00 EUR           50 % 

Použité vlastné príjmy RO           7.300,00 EUR                                4.673,84 EUR           64 % 

Spolu výdavky               2.253.314,00 EUR                            891.823,40 EUR         40 %   

               

Bežný rozpočet v EUR 

Bežný rozpočet na rok 2018 

 Schválený rozpočet na rok 2018 

 po poslednej zmene 

Rozpočet po 

poslednej zmene EUR 

Skutočnosť 

k 30.06.2018 

EUR 

% 

Bežné príjmy 1 981 896 1 067 409,7

5 

54 

RO s právnou subjektivitou vlastné 

príjmy 

7 300 4 673,84 64 

Bežné výdavky  1 792 522 819 661,16 46 

RO s právnou subjektivitou vlastné 

príjmy 

7 300 4 673,84 64 

                 189 374 247 748,59  

     

Kapitálový rozpočet v EUR 

Kapitálový rozpočet na rok 2018 

 Schválený rozpočet na rok 2018  

po poslednej zmene 

Rozpočet po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 30.06.2018 

% 

Kapitálové príjmy                        0            

0,00 

      

0 

Kapitálové výdavky              397 728 39 606,40    

10 

 -397 728 -39 606,40      

 

 



Finančné operácie v EUR   

Finančné operácie na rok 2018 

 Schválený rozpočet na rok 2018 

 po poslednej zmene 

Rozpočet po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 30.06.2018 

% 

Finančné príjmy 264 118 29 331,71 11 

Finančné výdavky                  55 764 27 882,00 50 

 208 354    1 449,71  

 

 

CELKOVÝ ROZPOČET v EUR 

    

Schválený rozpočet na rok 2018 po 

poslednej zmene 

Rozpočet po 

poslednej zmene 

Skutočnosť 

k 30.06.2018 

% 

Príjmy spolu 2 253 314 1 101 415,30 49 

Výdavky spolu  2 253 314 891 823,40 40 

Hospodárenie mesta k 30.6.2018 0 209 591,90  

2. 

Čerpanie úverov a zostatky k 30.06.2018 

Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci 

Poskytovat

eľ úveru 

Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 30.06.201

8 

Splatno

sť 

 

ČSOB, a.s. Autobusové 

nástupište 

237 949,62 302,24 Blankozmenka 

č. 238/08730/09 

Záložné právo 

35 479,62 12/201

9 

ČSOB, a.s. Investičný 

úver 

208 619,98 541,29 Blankozmenka 

č. 084/8730/10 

81 179,98 06/202

2 

Slovenská 

sporiteľňa 

Rekonštruk

cia 

verejného 

osvetlenia 

99 900,00 313,79 Blankozmenka 31 752,00 04/202

3 

SPOLU:     148 411 ,60  

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. 36/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice k 30. 6.2018 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný:  

Brath, Ing. Dikant, Knapec, Majerčík,  

PharmDr. Masaryková, Pagáčová,  

Prof. Rostášová, Válka 

  Ing. Mihál 

 

 



6. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta  

     Rajecké Teplice č. 63/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie  

     ovzdušia malými zdrojmi.  

Primátorka mesta predložila návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2018, ktorým sa mení a 

dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice č. 63/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi. Navrhovaná zmena VZN dáva do súladu 

v súčasnosti platné nariadenie o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi so schválenými všeobecne záväznými predpismi.  

Návrh 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajecké Teplice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona        

č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov s a   u z n i e s l o  na 

tomto 

Všeobecne záväznom nariadení Mesta Rajecké Teplice  

č. 4/2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice 

č. 63/2010  

o ochrane ovzdušia  

a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 63/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi sa mení a dopĺňa takto: 

Čl. 1 

1. V úvodnom odseku sa neplatný predpis – Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z., 

nahrádza platnou vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. Úvodný odsek potom znie: 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach v súlade s § 6 Zákona č. 369/90 Zb.       

 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe Zákona NR SR            

 č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, Zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 

 znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 

 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, schválilo 

 uznesením č. 8/2010 zo dňa 11. 11. 2010 toto Všeobecne záväzné nariadenie              

 č. 63/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

 zdrojmi (ďalej len „nariadenie“): 

2. V § 3 sa vypúšťa bod 4), ktorý je obsahovo zhodný s bodom 1). Bod 5) sa potom 

uvádza pod bodom 4). 

3. V § 4 ods. 1 sa za písm. e) vkladajú ďalšie písmená f) a g), ktoré znejú: 

f) dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, 

g) podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku 

stacionárneho zdroja podľa § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. a predkladať obci 

potrebné doklady. 

4. V § 4 sa odseky 4) a 5) správne označia ako 2) a 3). 

5. V § 8 ods. 3 sa druhý riadok mení a dopĺňa takto:  

- tepelný výkon MZZO neprevýši 50 kW 

6. § 9 sa mení a dopĺňa takto: 

1) Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. a 

určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. 

uloží mesto v prenesenom výkone štátnej správy prevádzkovateľovi malého zdroja 

pokutu do 663,87 eura. 



2) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto o 

porušení povinností dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto 

povinnosti. 

Čl. 2 

1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajecké Teplice uznesením      

č. .../2018 dňa 13. 9. 2018. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 01. 10. 2018. 

 

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

na vedomie VZN. 

V priebehu rokovania sa dostavil pán poslanec Ing. Miroslav Mihál.  

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

návrh na   

uznesenie č. 37/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Rajecké 

Teplice č. 63/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi.   

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice 

č. 63/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi, 

s účinnosťou od 01. 10. 2018.     

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 0 

Brath, Ing. Dikant, Knapec, Majerčík, 

Ing. Mihál, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová,  Prof. Rostášová, Válka 

   

 

7. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice. 

Primátorka mesta informovala o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice.  

Pripravené a podané projekty: „Moderná škola v Rajeckej doline“, projekt zameraný na 

budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, 

odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Termín predloženia projektového 

zámeru: 28. 02. 2017. Dotácia schválená vo výške 178 142,00 EUR. „Podpora rozvoja športu 

na rok 2018“,  projekt zameraný na vybavenie areálu MŠ športovým zariadením pre deti. 

Dotácia schválená vo výške 8 000,00 EUR. „Zníženie energetickej náročnosti Mestského 

úradu Rajecké Teplice“, projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti prevádzky 

budovy Mestského  úradu RT. V súčasnosti prebieha posudzovanie žiadosti. „Podpora 

predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta 

Rajecké Teplice“, projekt zameraný na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov 

v domácnostiach (nákup kompostérov do domácností). Dotácia schválená vo výške 

105 000,00 EUR.  „ Také boli Rajecké Teplice“, projekt zameraný na podporu vydania (tlače) 

knihy Také boli Rajecké Teplice. Dotácia schválená vo výške 500,00 EUR. „ Výstavba 

chodníka a nové osvetlenie pri kúpalisku Laura Rajecké Teplice“. Dotácia schválená vo výške 

2 000,00 EUR. „ Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice“, 

projekt zameraný na modernizáciu zdrav.  Strediska, posilnenie všeobecnej ambulantnej 

zdrav. starostlivosti a zavedenie poskytovania zdrav. starostlivosti vo viacerých 

špecializovaných odboroch. Postup do II. grantového kola výzvy 



„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. Poskytovateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 

Ministerstvo zdravotníctva SR, požadovaná dotácia vo výške 1 516 434,67 EUR. 

Stanovisko MPSVaR SR v rámci I. grantového kola (negatívna hodnotiaca správa):  
Navrhovaný projekt nezodpovedá charakteru komunitného typu bývania, ktorý predpokladá 

charakter  ubytovacích zariadení sociálnych služieb poskytujúcich rodinné ubytovanie. 

Cieľom požadovaného komunitného bývania je spoločné spolunažívanie seniorov, trávenie 

voľného času.  

Investičné akcie - uskutočnené a v realizácii: Rekonštrukcia zbrojnice Rajecké Teplice – v 

realizácii. (dotácia 30 000,00 EUR). Prístavba garáže pri hasičskej zbrojnici v Poluvsí – v 

realizácii (dotácia 30 000,00 EUR). Ukončené geodetické zameranie pre výstavbu IBV v 

mestskej časti Poluvsie – JUH, zadaná urbanistická štúdia na spracovanie. Vypracovaná 

projektová dokumentácia na parkovisko Pionierska III.. Ukončená výstavba chodníka pri 

kúpalisku Laura. Zahájenie výstavby chodníka I. a II. etapy v mestskej časti Poluvsie od ul. 

Riečna po križovatku na Stránske. Zakúpenie 4 ks drevených predajných stánkov na Námestie 

SNP v Rajeckých Tepliciach, zahájenie prác na pripojenie stánkov na elektriku. Ukončenie 

verejného obstarávania na dodávateľa športového zariadenia do materskej školy. Zadanie 

výroby kompostérov dodávateľovi.  Zakúpenie 2 ks lavičiek do MČ Poluvsie. Náter fasády 

domu smútku na cintoríne v Rajeckých Tepliciach a v MČ Poluvsie, zahájenie prác na 

rozšírení cintorína a vybudovanie oplotenia. Zadanie vypracovania projektovej dokumentácie 

na výstavbu parkovísk na ulici Školská, na budovanie chodníka na Rajeckej ceste oproti 

záhradníctvu Kveta. Zakúpenie nových počítačov a oprava jestvujúcich pre zamestnancov 

mesta. 

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

na vedomie informáciu o prebiehajúcich projektoch v meste.  

PharmDr. Masaryková- dá sa niečo robiť ešte s projektom Harmónia domova dôchodcov?  

Primátorka mesta – vysvetlila, že na MsZ v apríli sme diskutovali a nie len vtedy o 

možnostiach výstavby.  MsZ odporučilo, ísť do tejto výzvy. Vysvetlila podrobne všetky 

súvislosti. Ak prepracujeme projekt v zmysle Výzvy môžeme ísť do II. kola.  

PharmDr. Masaryková- negatívnu hodnotiacu správu požiadala emailom poslať, lebo 20. 

decembra 2018 bude ukončené II. kolo Výzvy.  

Primátorka mesta - zvoláme stretnutie s projektantom, spracovateľom žiadosti o NFP a s pani 

Bohdalovou za účelom zistenia, či Výzva je vhodná pre budovanie zariadenia Harmónia a ako 

ďalej pokračovať.  

Ing. Dikant – požiadal primátorku, aby prečítala správu, aby sme sa rozprávali k veci. 

Primátorka mesta – prečítala hodnotiacu správu. 

Pani Pagáčová – ak výzvu robí profesionálna firma, mala by povedať ako treba postupovať.  

Ing. Dikant- nemali sme žiadnu finančnú analýzu. 

Prof. Rostášová – čo vám bránilo, aby ste ju neurobili ? 

Ing. Mikula- 10. 5. 2018 sme kopírovali výzvu, cieľ zodpovedá výzve. Z titulu veľkej budovy 

sa muselo naplánovať niečo viac ako je liekovňa, jedáleň... V januári sme nevedeli aká výzva 

bude, v apríli sme zisťovali čo najviac údajov. Na základe úpravy môžeme ísť do druhého 

kola. Všetci poslanci sa na MsZ vyjadrili a prijali Uznesenie č. 17/2018.  

Pán Válka- čo ďalej s týmto projektom,  budeme hľadať druhú budovu? 

Primátorka mesta – táto budova je pre tento účel, je to verejnoprospešná budova a v územnom 

pláne jasne zadefinovaná, nič iné ako dom dôchodcov v tejto budove nie je možné budovať. 

PharmDr. Masaryková- odborný konzultant by mal posúdiť tento projekt. 

Pán Knapec- ministerstvo podmienky mení, komplikuje výzvy, prispôsobuje to pre svoje 

potreby v priebehu výzvy.  



Primátorka mesta – to je pravda. 

Ing. Mihál- objekt je veľký, preto som nehlasoval za uznesenie v máji, lebo bol predpoklad, 

že projekt neschvália. Sú dva projekty- jeden projekt, ktorý vypracovala odborne spôsobilá 

osoba, ktorá vypracuje žiadosť o NFP a projekt, ktorý rieši stavebnú časť, projektant. Povedal 

som v apríli, že je to veľký objekt na túto výzvu.  

Primátorka mesta – finančný limit nebol v tejto výzve stanovený, preto sme išli do zariadenia 

Harmónia s tým, že sme dodržali dve bytové jednotky pre maximálne 12 klientov, nikto nám 

na VÚC nevedel zadefinovať čo je to komunitné bývanie. 

Ing. Dikant-  je jednoduché pochopiť, čo je to komunitné bývanie a čo je domov dôchodcov. 

 

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

návrh na   

uznesenie č. 38/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Informáciu o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 4 neprítomný: 0 

Brath, Ing. Dikant, Majerčík,  

Ing. Mihál, Válka, 

 

 PharmDr. Masaryková 

Pagáčová,  

Prof. Rostášová, 

Knapec 

 

 

8. Rôzne: A) Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP v rámci výzvy   ,, Energetický                     

                       efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo".                            

Primátorka mesta informovala , že povinnosťou miest a obcí v zmysle nariadenia Európskej 

únie je vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie (NúS). Vypracovanie NúS zjednoduší 

uchádzanie sa mesta o čerpanie dotácií a fondov v budúcnosti, nakoľko schvaľovať sa budú 

projekty práve v zmysle vypracovanej NúS. V prípade, že mesto nebude mať vypracovanú 

NúS, bede musieť znižovanie energetickej náročnosti budov realizovať a hradiť z vlastných 

zdrojov. Poskytovateľom je Slovenská inovačná a energetická agentúra ako 

sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len 

„SO") konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako 

riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len ,,RO "). 

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.  Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie 

počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy 

území. Oprávnení žiadatelia: subjekty ústrednej správy, územnej samosprávy a neziskové 

organizácie. Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú 

nasledovné podmienky: Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi 

oprávnených aktivít OP KŽP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. 

V rámci Špecifického cieľa 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s 

nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území, je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity: 

Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre 

mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej 

energetiky. V rámci uvedeného typu aktivity bude podpora zameraná na podaktivitu: 



Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie; Vypracovanie regionálnej 

alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú splnené 

všetky nasledujúce podmienky: jej súčasťou je posúdenie stavu zásobovania všetkými 

dostupnými formami využiteľnej energie; dôraz je kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä 

na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, 

najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do 

ovzdušia; regionálna alebo lokálna nízkozkouhlíková stratégia na obdobie minimálne 5 rokov 

bude spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu 

udržateľného energetického rozvoja, ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného 

zásobovania teplom, musí byť neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie aj 

aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho 

dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa 

distribúcie a výroby tepla. Súčasťou projektu na vypracovanie regionálnej alebo lokálnej 

nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí musí byť aj jej schválenie relevantnými orgánmi. 

Financovanie projektu pre všetkých oprávnených žiadateľov: 

Výška príspevku zo zdrojov OP KŽP z celkových oprávnených výdavkov v % (NFP) - 95% 

Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa - 5%.. Min. výška príspevku na projekt:  

10 000,- EUR.  Max. výška príspevku na projekt: 300 000,- EUR 

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

návrh na   

uznesenie č. 39/2018: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

a)  zámer podania žiadosti o poskytnutie NFP k projektu „Vypracovanie nízkouhlíkovej 

stratégie v Meste Rajecké Teplice“ v zmysle výzvy 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 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke 

verejných budov. 

b) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z oprávnených výdavkov v zmysle výzvy 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 4.3.1 Zníženie 

spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa uvedeného v 

EUR z celkových oprávnených výdavkov uvedených v EUR je : 775 Eur bez DPH. 

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, 

kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39 neoprávneným výdavkom, a to: vypracovanie 

žiadosti o NFP 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 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 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 0 

Brath, Ing. Dikant, Knapec, Majerčík, 

Ing. Mihál, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová,  Prof. Rostášová, Válka 

   

 

 

8. Interpelácie poslancov. 

Primátorka mesta dala priestor poslancom a otvorila tento bod. 

Do tohto bodu sa žiaden z poslancov písomne ani ústne neprihlásil, preto ukončila bod 

rokovania. 

 

9. Rôzne. 

Pán Knapec- môžu prísť občania, ktorí podali žiadosti o vypracovanie urbanistickej štúdie v 

Poluvsí sa informovať. 

Primátorka mesta – samozrejme kedykoľvek môžu prísť na úrad, vysvetlíme im ako je územie 

navrhnuté. Títo záujemcovia tu boli niekoľkokrát a sú informovaní. Môžu prísť aj na stavebnú 

komisiu. Urbanistická štúdia je spracovaná, na základe požiadaviek občanov. Komisia 

výstavby musí skontrolovať, či sú v štúdii zahrnuté všetky pozemky. Na neplánovanom MsZ 

sa bude štúdia schvaľovať. 

Ing. Mikula – záujemcovia sa musia dohodnúť kde chcú cestu, kanalizáciu. Územie je 

vyhradené územným plánom, je to lokalita IBV. Je to na dohode vlastníkov.  

Pán Válka- máme povinnosť kosiť trávnik dvakrát do roka. Na slnečnej ulici je nepokosené 

viac ako rok. 

Primátorka mesta – už boli zaslané výzvy na odstránenie nedostatkov. 

Pán Rojík- deti vozia do MŠ, napriek retardérom tam autá idú veľmi rýchlo. SLK pod horou 

majú neporiadok. 

Primátorka mesta – výzva na odpratanie dreva už bola zaslaná. 

Pani Kozáková- stavebník rozkopal cestu na ulici Osloboditeľov a nedal do stavu, že sa nedá 

po ceste prejsť. Je tam jama a ešte má aj veľké autá odstavované povedľa cesty.  

Primátorka mesta - je potrebná určitá doba po výkope, preto stavebník ešte výkop nedal do 

pôvodného stavu, ale telefonicky ho vyzveme na odstránenie nedostatku. 

Pán Slávik – prečo mesto tajilo že obdržalo negatívnu odpoveď pred dvoma mesiacmi na 

Harmóniu a nebolo to zverejnené na webovej stránke. 

Primátorka mesta – 17. júla sme dostali správu a keďže plynulo dovolenkové obdobie, na 

VÚC ako aj so spracovateľom žiadosti o NFP sme ihneď konzultovali, posledný mail je z  

28. 8. 2018, kedy spracovateľ žiadosti komunikoval s VÚC  a hneď bola zaslaná pravidelná 

mesačná správa všetkým poslancom, nič sme netajili, nemali sme dôvod. Keďže je šanca ísť 

do II. kola, nemôžeme predsa teraz povedať, že projekt je stratený a že sa v ňom nedá 

pokračovať.  

Pán Slávik – zmluva parkovacieho automatu nahráva v prospech firmy, platobné podmienky 

sú nevýhodné , ako hospodári mesto? Drevodom Rajec mohol postaviť stánky , vyrobiť naša 

firma a prečo sme ich museli objednať v Chomutove?  

Primátorka mesta – predmetná zmluva bola uzatvorená na základe verejného obstarávania, 

takže nenahráva v prospech firmy. Za služby sa platí, takže aj banke sa platí za vykonanú 

transakciu, nakoľko poslanci mali záujem, aby prostredníctvom "parkovacieho automatu" 



mali občania ako aj návštevníci mesta možnosť zaplatiť za parkovanie platobnou kartou. 

Pokiaľ ide o predajné stánky, boli objednané také, ktoré najviac vyhovovali vo vzťahu 

pomeru požadovanej kvality a ceny. Mesto každý rok vykazuje zisk, nezobralo úver, takže 

hospodári zodpovedne. 

Pán Slávik – prečítal som si zmluvy na DHZ. Zmluvy neobsahujú všetky náležitosti. Predmet 

plnenia zákazky prístavby garáže v Poluvsí nie špecifikovaný, firma Tatring, s.r.o..táto firma 

vznikla 1. 1. 2018 a má dvoch zamestnancov. Žiadne referencie nemáme. Prečo nie je 

stavebné povolenie aj projektová dokumentácia zavesená na úradnej tabuli, je vôbec stavebné 

povolenie? 

Primátorka mesta - každé verejné obstarávanie je uskutočňované v súlade so zákonom o VO, 

výzvy sú zverejňované na webovej stránke mesta spolu so súťažnými podmienkami. Môžu sa 

prihlásiť rôzne firmy a tá, ktorá predloží najnižšiu cenovú ponuku vyhrá, nemôžeme nikoho 

diskriminovať. Stavebné povolenie vydala Obec Stránske, nakoľko bola určeným úradom a 

pokiaľ neboli známi všetci účastníci konania, stavebné povolenie viselo na úradnej tabuli 

mesta aj Obce Stránske, nepamätám si, ale je to ľahké zistiť ak bude treba. Projektová 

dokumentácia sa nevešia na úradnú tabuľu len situácia osadenia stavby.  

Pán Brath- na každej stavbe je stavebný dozor, stavby vedúci, kontrolujú stavbu. 

Ing. Dikant- boli tu veci vytrhnuté z kontextu.  

Primátorka mesta – nič nebolo porušené, mesto za štyri roky nevykazovalo stratu. Všetko 

zverejňujeme na web stránke. Žiadna firma z okolia sa neprihlásila,  každý sa mohol prihlásiť 

do verejného obstarávania. My nič nezatajujeme. Boli zverejnené súťažné podmienky, 

súčasťou zmluva o dielo, výkaz a výmer, ktorý vychádza z projektu. Stavebný dozor robí 

súpis vykonaných prác. Na základe neho sa preplatí faktúra. Vyhrá firma, ktorá dá najnižšiu 

cenu. Nerobíme len pred voľbami, ale priebežne. Mesto získalo od štátu dotácie na 

rekonštrukciu DHZ, kde je stanovený termín na ukončenie stavieb, preto sa tieto stavby už aj 

realizujú.  

Ing. Mihál - aj firma, ktorá má jedného zamestnanca a vznikla len pred nedávnom sa môže 

prihlásiť do súťaže,  ak splní všetky súťažné podmienky a dá najnižšiu cenovú ponuku môže 

vyhrať. 

 

Do bodu rôzne sa nikto s prítomných viac neprihlásil. 

Primátorka mesta z uvedeného dôvodu poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie 

MsZ 19,30 h ukončila. 

 

 

 

 

         Mgr. Katarína Hollá 

         primátorka mesta 

 

 

 

 

         Ing. Miroslav Mikula 

         prednosta mestského úradu 

 

 

Overovatelia:  Ing. Vladimír Dikant 

 

  pán poslanec Jozef Knapec 


