
 

 

Zápisnica z XII. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

(MsZ) v Rajeckých Tepliciach, konaného 16. 11. 2020.   

 

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 17,50 hodine. 

Prítomní poslanci: 9. 

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: Helenu Grupáčovú a Stanislava Majerčíka.  Za 

zapisovateľku bola určená: pani Janíková. 

Primátorka mesta navrhla nasledovný programom rokovania: 

1. Návrh na použitie rezervného fondu. 

2. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na odstránenie havarijného 

stavu na streche mestskej tržnice. 

O navrhnutom programe bolo hlasované: 

Program zasadnutia bol schválený počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržala sa: 0 neprítomní: 0 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav Majerčík, 

PharmDr. Mária Masaryková, Jozef 

Knapec, prof. Rostášová,  Štefan Šálek, 

Ing. Veronika Verešová 

   

 

1. Návrh na použitie rezervného fondu 

Prednosta MsÚ informoval, že Mesto Rajecké Teplice po prívalových dažďoch ap o  

dlhotrvajúcich dažďových zrážkach pristúpilo v spolupráci so Slovenskými liečebnými 

kúpeľmi Rajecké Teplice, a.s. (SLK) a SeVaK Žilina k riešeniu situácie. Nakoľko boli 

viackrát zaplavené pivničné priestory občanov na ulici Pionierskej, Školskej a tiež Lekáreň 

Mária, zdravotné stredisko, vonkajšie bazény, strojovňa a priľahlé budovy SLK bola 

vykonaná pracovníkmi mesta, SLK a SeVaK obhliadka v teréne, na základe ktorej bolo 

skonštatované, že sa jedná o havarijný stav jestvujúcej dažďovej kanalizácie na ulici Školská, 

ktorej vlastníkom sú SLK. Kameninová kanalizácia bola vybudovaná cca v roku 1958 a 

dochádza k presakovaniu vôd. SLK majú upchatú kanalizáciu v areáli kúpeľov, 

predpokladajú, že pod bazénmi a ostatnými stavbami, poruchu nie je možné odstrániť. Z 

uvedeného dôvodu bolo navrhnutých niekoľko riešení, pričom ako najefektívnejšie je 

vybudovanie odľahčujúcej dažďovej kanalizácie v chodníku, vlastníkom ktorého je mesto 

popri Rajeckej ceste v dĺžke cca 130 metrov a táto by vyústila do Kuneradského potoka. 

Mesto podalo žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na vybudovanie predmetnej kanalizácie 

na MŽP SR a Úrad vlády SR. MŽP SR nám listom oznámilo, že mesto nespĺňa podmienky 

priznania dotácie na vybudovanie dažďovej kanalizácie. Mesto zatiaľ neobdržalo odpoveď z 



 

 

Úradu vlády SR. Mesto sa snažilo zistiť podmienky, na základe ktorých by sa uchádzalo o 

úver z Environmentálneho fondu, však nespĺňalo podmienky jeho priznania - úver sa 

poskytuje len na budovanie splaškovej kanalizácie a nie dažďovej a nemá právoplatné 

stavebné povolenie, ktoré je podmienkou poskytnutia úveru. Mesto vyhlásilo verejné 

obstarávanie na zhotoviteľa a projekt bol vysúťažený za 46 575,26,-EUR. Taktiež dalo 

vytýčiť inžinierske siete a vybavovalo príslušné povolenia od orgánov. Po obdržaní kladného 

vyjadrenia zo Slovenského vodohospodárskeho podniku Piešťany môže mesto začať budovať 

odľahčujúcu dažďovú kanalizáciu, ktorá vyrieši opakujúce sa problémy v meste s odvádzaním 

povrchových vôd z ulice Školskej a podzemných vôd z lokality námestia. V rezervnom fonde 

sa nachádza 101 339,62,-EUR, mesto navrhuje uhradiť vybudovanie predmetnej kanalizácie z 

rezervného fondu, nakoľko sa jedná o havarijný stav. 

 

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

prednosta MsÚ, primátorka mesta. 

 

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

uznesenie  č. 41/2020: 
Mestské zastupiteľstvo  

I. berie na vedomie, 

že dažďová kanalizácia na ulici Pionierskej, Školskej a pokračujúcej cez areál Slovenských 

liečebných kúpeľov Rajecké Teplice, a.s. (SLK) je v havarijnom stave z dôvodu neprietočnosti 

kanalizácie v úseku areálu SLK, čo má za následok ohrozovanie majetku občanov, právnických 

osôb a mesta zatápaním suterénnych priestorov budov a ohrozovanie bezpečnosti dopravy na 

ceste I/64, kde dochádza k vytekaniu vody z nefunkčnej kanalizácie 

II. schvaľuje 

Použitie rezervného fondu v sume 46 576,-EUR na vybudovanie odľahčujúcej dažďovej 

kanalizácie v trase chodníka pri Rajeckej ceste v dĺžke cca 130 metrov podľa projektovej 

dokumentácie v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržala sa: 0 neprítomní: 0 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav Majerčík, 

PharmDr. Mária Masaryková, Jozef 

Knapec, prof. Rostášová,  Štefan Šálek, 

Ing. Veronika Verešová 

   

 

 

2. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na odstránenie  

    havarijného stavu na streche mestskej tržnice 

Prednosta MsÚ poznamenal, že rok 2020 sa vyznačuje značnými dažďovými zrážkami, ktoré 

sa prejavili zatekaním strechy v stropoch u majiteľov prevádzok, ktorí poskytujú služby na 

mestskej tržnici. Zamestnanci mesta Rajecké Teplice a firma TKÁČIK – STRECHY, s.r.o.  

vykonali obhliadku strešnej konštrukcie na mestskej tržnici. Firma TKÁČIK – STRECHY, 

s.r.o. skonštatovala, že sa jedná o havarijný stav, ktorý je nevyhnutné bezodkladne riešiť a je 

potrebné odstrániť 16 ročný šindeľ a nahradiť ho za novú hliníkovú  krytinu, aby voda, ktorá 

sa nachádza pod šindľom nespôsobila škody väčšieho rozsahu ako zhnitie drevenej 

konštrukcie a pod.. 



 

 

Z uvedených dôvodov, aby mestu nevznikli škody väčšieho rozsahu na majetku a taktiež 

majiteľom prevádzok, ktorí skladujú v priestoroch tovar, mesto odporúča mestskému 

zastupiteľstvu prijať navrhnuté uznesenie. Vysúťaženú sumu z verejného obstarávania 

25 826,87,-EUR,  mesto uhradí zhotoviteľovi po ukončení a prevzatí diela z rozpočtu mesta. 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: Ing. Hájnik, Knapec, Ing. Bielik, PharmDr. Masaryková, 

prednosta MsÚ. 

 

 

 
 

 

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

uznesenie č. 42/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie, 

že po vykonanej obhliadke je strecha mestskej tržnice v havarijnom stave a vyžaduje si 

neodkladnú opravu z dôvodu zabránenia ďalších škôd väčšieho rozsahu na majetku mesta 

a majiteľov prevádzok v mestskej tržnici. Výmena krytiny prestavuje 25 827,-EUR 

II. schvaľuje 

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

opatrením č. 20/2020 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice na rok 2020. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržala sa: 0 neprítomní: 0 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav Majerčík, 

PharmDr. Mária Masaryková, Jozef 

Knapec, prof. Rostášová,  Štefan Šálek, 

Ing. Veronika Verešová 

   

 

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 neplánované zasadnutie MsZ ukončila. 

 

 

 

         Mgr. Katarína Hollá 

         primátorka mesta 

 

 

 

         Ing. Miroslav Mikula 

         prednosta mestského úradu 

 

 

 

Overovatelia:  pani poslankyňa Helena Grupáčová................................................ 

   

                        pán poslanec Stanislav Majerčík  ...................................................  


