
Zápisnica z XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 29. 9.  2022.   

 

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 18,10 hodine.  

Prítomní poslanci: 8, ospravedlnení: 1. 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. Ambróza Hájnika  a Ing. Pavla Bielika. 

Za zapisovateľku bola určená: pani Loncovú. 

Primátorka mesta navrhla nasledovný programom rokovania: 

1.    Kontrola plnenia uznesení. 

2.    Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rajecké Teplice k 31. 12. 2021. 

3.    Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta k 30. 6. 2022. 

4.    Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

5.    Zmena  rozpočtu  a programového  rozpočtu mesta na rok 2022  rozpočtovým  opatrením. 

6.    Voľba prísediaceho OS Žilina. 

7.    Informácie o prebiehajúcich projektoch v meste. 

8.    Informácie z komisií pri MsZ. 

9.    Interpelácie poslancov. 

10.  Všeobecná rozprava. 

O navrhnutom programe bolo hlasované: 

Program zasadnutia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 1 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Štefan Šálek 

 

1.  Kontrola plnenia uznesení.  

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

konštatovala, že všetky predchádzajúce prijaté uznesenia na MsZ 30. 6. 2022 boli splnené.  

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

uznesenie č. 31/2022: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie   

Kontrolu plnenia uznesení. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 1 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Štefan Šálek 



2. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rajecké Teplice k 31. 12. 2021. 

Primátorka mesta informovala, že 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 31.12.2021 a odsúhlasením vzájomných pohľadávok a záväzkov medzi sebou. Ide 

o spojenie výkazov k 31.12.2021 Mesta Rajecké Teplice, Základnej školy. Následne 

vytvorenie agregovaných výkazov, kde sa zapracujú konsolidačné operácie. 

Identifikačné údaje konsolidujúcej  účtovnej jednotky 

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesto Rajecké Teplice              

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky: Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice 

Dátum založenia vzniku konsolidujúcej účtovnej jednotky: od 1.1.1991 podľa zákona o obecnom zriadení 

IČO 00321591 

DIČ 2020637124 

 

Identifikačné údaje konsolidovaných účtovných jednotiek 

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Základná škola 

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Pionierska 95, 013 13  Rajecké Teplice 

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky 1.7.2002 

IČO 37810928 

 

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Mesta k 31. decembru 2021 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 2021 do 31. 

decembra 2021.  

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.  

Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky 

Názov resp. obchodné meno  

konsolidovanej účtovnej jednotky 

Metóda  

úplnej 

konsolidácie 

Metóda  

podielovej 

konsolidácie 

Metóda  

vlastného 

imania 

Mesto Áno   

Základná škola  Áno   

Pri dcérskych účtovných jednotkách bola použitá metóda úplnej konsolidácie. 

Komisia finančná odporučila prijať navrhnuté uznesenie. Nakoľko sa nikto neprihlásil do 

diskusie primátorka mesta predniesla návrh na  



uznesenie č.32 /2022: 

  Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 
1. Konsolidovanú účtovnú závierku Mesta Rajecké Teplice k 31. 12. 2021 

2. Konsolidovanú výročnú správu vrátane údajov individuálnej výročnej správy Mesta      

    Rajecké Teplice k 31. 12. 2021 

3. Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej    

    k 31. 12. 2021 Mesta Rajecké Teplice 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 1 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Štefan Šálek 

 

3. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta k 30. 6. 2022 

Primátorka mesta stručne informovala  o prehľade ekonomických výsledkoch  

Mesta Rajecké Teplice k 30. 6. 2022- 
Celkové príjmy rozpočtu                                     1.512.965,53 EUR 

Celkové výdavky rozpočtu                                  1.120.354,24 EUR 

V porovnaní s  rozpočtom sú príjmy napĺňané na 48,9  %. 

V porovnaní s  rozpočtom sú výdavky čerpané na 36,2  %. 

1. 

V členení:                            Upravený rozpočet                                 Skutočnosť            % plnenia  

Bežné príjmy                          2.556.933,00  EUR                      1.428.464,17 EUR                  55,9 %               

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

Príjmové finančné operácie      530.833,00  EUR                           78.400,80 EUR                   14,8 % 

Vlastné príjmy RO                         5.200,00 EUR                             6.100,56 EUR                 117,3 %  

Spolu príjmy                          3.092.966,00 EUR                     1.512.965,53 EUR                   48,9 % 

2. 

V členení:                            Upravený rozpočet                                 Skutočnosť             % plnenia  

Bežné výdavky                        2.531.808,00 EUR                      1.073.590,26 EUR                   42,4 %     

Kapitálové výdavky                   524.110,00  EUR                             2.420,00 EUR                     0,5 %  

Výdavkové finančné operácie       31.848,00 EUR                           44.343,98 EUR                 139,2 % 

Použité vlastné príjmy RO              5.200,00 EUR                                     0,00 EUR                     0,0 %  

Spolu výdavky                        3.092.966,00 EUR                       1.120.354,24 EUR                   36,2 %                  

3.  

Čerpanie úverov a zostatky k 30. 6. 2022 

Úver                                                                                       zostatok                           druh úveru 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti      237.496,00  EUR                              dlhodobý     

 

Komisia finančná odporučila prijať navrhnuté uznesenie, čo potvrdila aj predsedkyňa komisie 

Ing. Verešová. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 33/2022: 

  Mestské zastupiteľstvo 

  berie na vedomie 

  Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice k 30. 6. 2022. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 



za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 1 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Štefan Šálek 

 

 

4. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

Primátorka mesta informovala, k rozpočtovému opatreniu č. 10/2022, 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. 10/2022, 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. 10/2022 tohto materiálu. Tabuľková časť zmien rozpočtu vo výdavkovej časti 

č. 10/2022  bola prílohou materiálu. 

 
 

Do diskusie  sa prihlásila prof. Rostášová, ktorá konštatovala, že možno v budúcnosti by sa 

malo vedenie zaoberať vytvorením sociálneho podniku, ZŚ ako príspevková organizácia.. 

Primátorka mesta zobrala na vedomie. Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie. Skonštatovala, že 

komisia finančná odporučila prijať navrhnuté uznesenie a následne predniesla návrh na  

uznesenie č 34 /2022: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 
a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 10/2022 vo výdavkovej  

  časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

 



Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 1 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Štefan Šálek 

 

 

5. Zmena  rozpočtu  a programového  rozpočtu mesta na rok 2022  rozpočtovým   

     opatrením. 
 

Primátorka mesta informovala, že 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, ktoré boli v materiáloch.  

 

 
 

Komisia finančná odporučila prijať navrhnuté uznesenie. Nakoľko sa nikto neprihlásil do 

diskusie primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č 35 /2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2022 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým 

opatrením č. 11/2022 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice na rok 2022 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 



za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 1 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Štefan Šálek 

 

 

6. Voľba prísediaceho OS Žilina. 

Primátorka mesta informovala, že dňa 29. 6. 2022 sa na mesto obrátil predseda Okresného 

súdu v Žiline s  návrhom na zvolenie nových prísediacich pre Okresný súd Žilina  na obdobie 

rokov 2022 – 2026 v zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

385/2000 Z.z.“) Zmenou § 145 zákona č. 385/2000 Z.z. prísediacemu zaniká funkcia 

posledný deň mesiaca, v ktorom prísediaci dosiahol vek 65 rokov Posledné voľby sa 

uskutočnili v roku 2021 na obdobie rokov 2021 – 2024. Zvolená prísediaca na toto obdobie 

rokov zostáva naďalej vo funkcii prísediaceho bezo zmeny. Zvolená prísediaca bude zasadať 

len v trestných senátoch.  

Záujem o funkciu prísediaceho prejavil pán Ladislav Grochal, ktorý spĺňa všetky predpoklady 

ustanovené zákonom č. 385/2000 Z.z.. V zmysle § 140 ods. 1 zák. č. 385/2000 Z.z. 

prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov 

občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú 

starostovia obcí a primátori miest. Ku kandidátovi na voľbu prísediaceho sme obdržali 02. 8. 

2022 vyjadrenie predsedu Okresného súdu Žilina, JUDr. Petra Hrnčiara. Odporúča na voľbu 

prísediaceho na obdobie rokov 2022 – 2026 pána Ladislava Grochala.  

 

Primátorka mesta konštatovala, že komisia finančná odporučila prijať navrhnuté uznesenie. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č.36/2022: 

  Mestské zastupiteľstvo 

I.     konštatuje, že 

        na svojom zasadnutí 29. 9. 2022  prerokovalo a volí v súlade s ustanovením § 140 ods. 

       1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých  

       zákonov v znení neskorších predpisov za prísediaceho pre Okresný súd Žilina na  

       obdobie rokov 2022 - 2026, nasledujúceho kandidáta-   pána Ladislava Grochala. 

II. volí 

       za prísediaceho Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2022 – 2026  pána Ladislava  

       Grochala, bytom ul. Školská 180/26, 013 13 Rajecké Teplice. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 1 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Štefan Šálek 

 

 

 



7. 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. Žiadosť podporená vo výške 821 287,87 EUR. 

Realizácia  stavebných prác v zmysle PD. 

,,Vybavenie zariadenia pre seniorov Harmónia“ -  poskytovateľ MAS Rajecká dolina 

Cieľom predkladaného projektu je vybavenie  hmotného majetku. Pred kontrolou verejného 

obstarávania.. NFP schválený v sume 64 687,54 EUR.  

,,Havarijná situácia elektroinštalácie pre  Základnú školu, Pionierska 95/7, Rajecké 

Teplice" -  poskytovateľ Okresný úrad Žilina - Odbor školstva. Celková náklady 80 000,00 €.  

Ukončený projekt. 

„Osadenie cyklonabíjačky na Námestí SNP“ - poskytovateľ: Žilinský samosprávny kraj. 

Výška finančného príspevku: 3 000, -EUR. Osadenie cyklonabíjačky na Námestí SNP do       

30. 11. 2022. 

 „Letné slávnosti 2022“ - poskytovateľ: Oblastná organizácia CR Rajecká dolina. Výška 

finančného príspevku: 1 500,- EUR. Podpora hudobných produkcií v mesiaci júl. 

   

Do diskusie  sa prihlásili: prof. Rostášová, PharmDr. Masaryková, Ing. Verešová. 

Komisia finančná odporučila prijať navrhnuté uznesenie. Nakoľko sa nikto neprihlásil do 

diskusie primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 37/2022: 
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 neprítomný: 1 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Štefan Šálek 

 

 

8.  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 OTS, ZŚ, MŠ.  

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

o rokovaní na ktorom sa zaoberali prebiehajúcimi prácami na Zariadení pre seniorov Harmónia 

Rajecké Teplice. O využívaní bikrosovej dráhy a bezpečnosti detí. 

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

komisia diskutovala aj vo veci blížiacich sa volieb 29. 10. 2022. Diskutovali o fungovaní 

komisie, ktoré bolo zložité. Málo zasadnutí sa uskutočnilo v predchádzajúcom období.... 

 

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

preto ukončila bod rokovania. 

 



16. Rozprava.   

Primátorka  mesta vyzvala poslancov ktorí chcú vystúpiť v tomto bode 

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

Ing. Hájnik,  prednosta MsÚ, primátorka mesta 

Z radou občanov: Ing. Daniel Lamoš, Mgr. Patrik Wetter 

Zaoberali sa využívaním bikrosovej dráhy a v závere sa zhodli za jej zachovanie, mesto 

skontroluje technický stav, aby bola zabezpečená bezpečnosť pri športovaní. Hovorili 

o detskom ihrisku a chodníku na Ul. Osloboditeľov  a možnosti využitia  komunitného centra, 

ktoré je potrebné zrekonštruovať.  

 

Obsah  diskusných  príspevkov  sa  priebežne  nezapisoval.  Z diskutujúcich nikto nepreložil 

diskusný príspevok v písomnej forme. Obsah jednotlivých diskusných príspevkov ako aj 

zasadnutie MsZ je možné si pozrieť a vypočuť na webovom sídle mesta. 

Primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie MsZ ukončila. 

 

 

 

 

         Mgr. Katarína Hollá 

         primátorka mesta 

 

 

 

 

         Ing. Miroslav Mikula 

         prednosta mestského úradu 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  pán poslanec Ing. Pavol Bielik  ........................................... 

   

 

                        pán poslanec Ing. Ambróz Hájnik ............................................ 


