
Zápisnica z I. zasadnutia (MsZ) v Rajeckých Tepliciach, 

konaného 15. 12. 2022 
 

 

 

 

 

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

 
Prítomní poslanci: 9. Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, MsZ bolo spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor Ing. Ambróz Hájnik, PhD. 

Primátor mesta informoval prítomných, že z dnešného zastupiteľstva bude vyhotovený 

audiovizuálny záznam, ktorý bude umiestnený na webovom sídle mesta a zároveň upozornil, 

aby prítomní nepoužívali osobné údaje v diskusných príspevkoch pri jednotlivých bodoch 

rokovania. 

Za overovateľov primátor mesta určil: Ing. Pavla Bielika a Ing. Daniela Lamoša. 

Za zapisovateľku bola určená: slečna Gašparíková 

Primátor mesta dal hlasovať o nasledovnom programe rokovania: 
 

1. Kontrola plnenia uznesení. 

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajecké Teplice na 1. 

polrok 2023. 

3. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta 

Rajecké Teplice č. 61/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajecké Teplice. 

4. Návrh VZN č. 7/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole, ktorých zriaďovateľov je Mesto Rajecké Teplice. 

5. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice. 

6. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2022, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké 

Teplice č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území mesta Rajecké Teplice. 

7. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice. 

8. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením č. 12/2022 v príjmovej a vo 

výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 

2022. 

9. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2022 Mesta Rajecké Teplice 

rozpočtovým   opatrením   č.   13/2022   v príjmovej   a výdavkovej   časti   rozpočtu 

a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2022. 

10. Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu 

mesta Rajecké Teplice na roky 2023 – 2025. 

11. Viacročný rozpočet a programový rozpočet mesta Rajecké Teplice na roky 2023 – 

2025. 

12. Zriadenie komisií, voľba predsedu a členov komisií. 
13. Poverenie sobášiacich osôb a osôb účinkujúcich pri občianskych rozlúčkach. 

14. Určenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť MsZ. 



15. Informácia primátora mesta o poverení zástupcu primátora mesta. 

16. Všeobecná rozprava. 

 
O navrhnutom programe bolo hlasované: 

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

Ing. Pavol Bielik, Mgr. Rastislav 

Slyško, Mgr. Katarína Baďurová, Ing. 

Daniel Lamoš, JUDr. Katarína 

Pialová, Stanislav Majerčík, Ing. 

Milan Grochal, PhD., PharmDr. Mária 
Masaryková, Jozef Knapec 

   

Navrhnutý program bol schválený. 

 
1.  Kontrola plnenia uznesení. 

Kontrolu plnenia uznesení predniesol Ing. Ambróz Hájnik, PhD., primátor mesta, ktorý 

skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátor mesta predniesol návrh na 

uznesenie č. 39/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení 

 
Hlasovanie: 

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

Ing. Pavol Bielik, Mgr. Rastislav 

Slyško, Mgr. Katarína Baďurová, Ing. 

Daniel Lamoš, JUDr. Katarína 

Pialová, Stanislav Majerčík, Ing. 

Milan Grochal, PhD., PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec 

   

Uznesenie bolo prijaté. 

 
2. Plán kontrolnej činnosti na 1. Polrok 2023. 

 

Primátor mesta stručne informoval o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 

v 1. polroku 2023, ktorý mali poslanci vopred k dispozícii. 

 
Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátor mesta predniesol návrh na 

uznesenie č. 40/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice na 1. polrok 2023. 

Hlasovanie: 

 

 

 

 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

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

Ing. Pavol Bielik, Mgr. Rastislav 

Slyško, Mgr. Katarína Baďurová, Ing. 

Daniel Lamoš, JUDr. Katarína 

Pialová, Stanislav Majerčík, Ing. 

Milan Grochal, PhD., PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec 

   

 



3.   Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta 

Rajecké Teplice č. 61/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Rajecké Teplice. 

 

Primátor mesta informoval, že jednotlivé skutočnosti boli uvedené v dôvodovej správe. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátor mesta predniesol návrh na 

uznesenie č. 41/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 6/2022, ktorým sa mení VZN Mesta Rajecké Teplice č. 

61/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území Mesta Rajecké Teplice. 

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 6/2022, ktorým sa mení VZN Mesta Rajecké Teplice č. 

61/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení o sídlom na území Mesta Rajecké Teplice. 

 
Hlasovanie: 

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

Ing. Pavol Bielik, Mgr. Rastislav 

Slyško, Mgr. Katarína Baďurová, Ing. 

Daniel Lamoš, JUDr. Katarína 

Pialová, Stanislav Majerčík, Ing. 

Milan Grochal, PhD., PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec 

   

Uznesenie bolo prijaté. 

 
4. Návrh VZN č. 7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2022 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 

zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajecké Teplice. 

 

Primátor mesta stručne informoval o návrhu nového VZN č. 7/2022, ktoré mali poslanci 

vopred k dispozícii. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátor mesta predniesol návrh na 

uznesenie č. 42/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice 

č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 

zariadeniach a p zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, 

ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajecké Teplice. 

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice 

č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 

zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, 

ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajecké Teplice. 



Hlasovanie: 

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

Ing. Pavol Bielik, Mgr. Rastislav 

Slyško, Mgr. Katarína Baďurová, Ing. 

Daniel Lamoš, JUDr. Katarína 

Pialová, Stanislav Majerčík, Ing. 

Milan Grochal, PhD., PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec 

   

Uznesenie bolo prijaté. 

 
5. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Rajecké Teplice. 

Primátor mesta predniesol návrh VZN č. 3/2022, ktorý mali poslanci vopred k dispozícii. 

V dôvodovej správe bol návrh celého VZN, kde boli rozpísané aj celé poplatky, jednotlivé 

skutočnosti a sumy za vývozy. 

Do diskusie sa prihlásili: poslanci – Ing. Bielik, JUDr. Pialová, PharmDr. Masaryková, Ing. 

Grochal, Mgr. Slyško, pán Knapec, Ing. Lamoš 

z radu verejnosti – Ing. Kostolný. 

V diskusii vyjadrili svoje stanovisko k zmene intervalu vývozu, pričom sa im tento zásah do 

vývozu neadekvátny k súčasnej situácií. 

Mgr. Ciriaková – uviedla, že náklady, ktoré sú uvedené vo výpočte počítajú s dvojtýždňovým 

vývozom komunálneho odpadu, pri týždňovom vývoze sa počíta s nárastom výšky poplatku 

cca o 2€. Dôvodom vývozu každé 2 týždne sú skúsenosti, že občania v lete využívajú objem 

nádob aj na to, aby sa zbavili napr. odpadu zo záhrad, drobného staveného odpadu a ďalších 

zložiek, ktoré by sa mali separovať. 

Keďže už neboli žiadne príspevky do diskusie, primátor mesta dal hlasovať o návrhu na 

uznesenie č. 43/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území Mesta Rajecké Teplice. 

II. uznáša sa na 

VZN mesta Rajecké Teplice č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území Mesta Rajecké Teplice s účinnosťou od 01.01. 2003. 

 
Hlasovanie: 

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

Ing. Pavol Bielik, 

PharmDr. Mária 

Masaryková 

Mgr. Rastislav Slyško, Mgr. 
Katarína Baďurová, Ing. Daniel 
Lamoš, JUDr. Katarína Pialová, 
Stanislav Majerčík, Ing. Milan 
Grochal, PhD., Jozef Knapec 

  

 
Primátor mesta konštatoval, že uznesenie nebolo prijaté, nakoľko poslanci nesúhlasili s 

s návrhom z dôvodu zmeny intervalu letného vývozu z jednotýždenného na dvojtýždenný. 

Bol predložený protinávrh s výškou sadzby, pre vývoz v pôvodnom režime. Z dôvodu 

zapracovania navrhovanej zmeny do VZN bola vyhlásená prestávka na prípravu nového 

návrhu. Zapracovanie zmeny návrhu VZN predstavovalo zmenu čl. 3 ods. 1 návrhu VZN, a to 



zmenu sadzby za komunálne odpady z pôvodnej 0,0671€ na 0,0735€ za osobu a kalendárny 

deň. 

 
Po prestávke primátor mesta oznámil pokračovanie rokovania a vzhľadom na skutočnosť, že 

sa už nikto neprihlásil do diskusie a nikto z prítomných nemal žiadny iný protinávrh bola 

diskusia ukončená a pokračovalo sa prijatím VZN so zapracovanou zmenou v čl. 3: 

 
Hlasovanie o upravenom návrhu: 

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

Ing. Pavol Bielik, Mgr. Rastislav 

Slyško, Mgr. Katarína Baďurová, Ing. 

Daniel Lamoš, JUDr. Katarína 

Pialová, Stanislav Majerčík, Ing. 

Milan Grochal, PhD., PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec 

   

Uznesenie bolo prijaté. 

 
6. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2022, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké 

Teplice. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné materiály 

na území Mesta Rajecké Teplice. 

 

Primátor mesta predniesol návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2022, ktorý mali poslanci 

vopred k dispozícii. V dôvodovej správe bolo uvedené celé znenie VZN. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátor mesta predniesol návrh na: 

uznesenie č. 44/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

Návrh VZN č. 4/2022, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2021 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Rajecké Teplice. 

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2022, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2021 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta 

Rajecké Teplice. 

 
Hlasovanie: 

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

Ing. Pavol Bielik, Mgr. Rastislav 

Slyško, Mgr. Katarína Baďurová, Ing. 

Daniel Lamoš, JUDr. Katarína 

Pialová, Stanislav Majerčík, Ing. 

Milan Grochal, PhD., PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec 

   

Uznesenie bolo prijaté. 



7. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta 

Rajecké Teplice č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území Mesta Rajecké Teplice. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že vo VZN č. 3/2022 nebola schválená zmena sadzby za 

komunálne odpady na 0,0671€ za osobu a kalendárny deň, ktorá bola vypočítaná pre 

dvojtýždňový interval vývozu odpadu sa VZN č. 5/2022, ktorým sa mal zmeniť interval 

vývozov stáva bezpredmetným. 

 
8. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením č. 12/2022 v príjmovej a vo 

výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 

2022. 

 

Primátor mesta predniesol návrh o zmene rozpočtu oznámením č. 12/2022 v príjmovej časti 

rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2022. Poslanci mali vopred 

k dispozícii materiály na prerokovanie. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátor mesta predniesol návrh na: 

uznesenie č. 45/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 12/2022 v príjmovej a vo výdavkovej 

časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice. 

 
Hlasovanie: 

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

Ing. Pavol Bielik, Mgr. Rastislav 

Slyško, Mgr. Katarína Baďurová, Ing. 

Daniel Lamoš, JUDr. Katarína 

Pialová, Stanislav Majerčík, Ing. 

Milan Grochal, PhD., PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec 

   

Uznesenie bolo prijaté. 

 
9. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2022 Mesta Rajecké Teplice 

rozpočtovým   opatrením    č.    13/2022    v príjmovej    a výdavkovej    časti    rozpočtu 

a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2022. 

 

Primátor mesta predniesol návrh o zmene rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2022, 

ktorý mali poslanci vopred k dispozícii. V dôvodovej správe bola uvedená celá zmena 

rozpočtu. 

Do diskusie sa prihlásili: poslanci – Ing. Bielik, Ing. Lamoš. 

Ing. Bielik – do zdôvodnenia zaviezť vysvetlenie, aby bol rozpočet čitateľnejší. 

Ing. Lamoš – sa opýtal, či ostane na konci roka prebytok a na škrty v rozpočte. 

Primátor mesta – spomenul, že bude potrebné vyzistiť načo boli vyčlenené prostriedky a že 

v prípade prebytku ich je možné použiť v ďalšom roku na škrtnuté výdavky. 



Nakoľko sa nikto ďalší neprihlásil do diskusie, primátor mesta vyhlásil: 

uznesenie č. 46/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2022. 

Hlasovanie: 

 

 

 

 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
10. Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice na roky 2023 – 2025. 

 

Primátor mesta informoval o návrhu rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké 

Teplice na roky 2023 – 2025. V dôvodovej správe bolo uvedené celé znenie návrhu. Poslanci 

mali materiály na prerokovanie vopred k dispozícii. 

Do diskusie sa zapojili: poslanci – Ing. Lamoš, Mgr. Slyško 

Ing. Lamoš – sa opýtal na daňový bonus a kedy budeme vedieť koľko peňazí dostaneme do 

rozpočtu v podielovom náraste. 

Prednosta MsÚ – skonštatoval, že mierne navýšenie je reálne a že sa situácia pravidelne 

aktualizuje na mesačnej báze. 

Mgr. Slyško – nesúhlasil, skonštatoval, že realistický termín, kedy to budeme vedieť je na 

konci januára. 

Nakoľko sa nikto ďalší neprihlásil do diskusie, primátor mesta vyhlásil: 

uznesenie č. 47/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké 

Teplice na roky 2023 – 2025. 

 
Hlasovanie: 

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

Ing. Pavol Bielik, Mgr. Rastislav 

Slyško, Mgr. Katarína Baďurová, Ing. 

Daniel Lamoš, JUDr. Katarína 

Pialová, Stanislav Majerčík, Ing. 

Milan Grochal, PhD., PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec 

   

Uznesenie bolo prijaté. 

 
11. Viacročný rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice. 

 

Primátor mesta stručne informoval o návrhu na viacročný rozpočet a programový rozpočet 

Mesta Rajecké Teplice na roky 2023 – 2025. 

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

Ing. Pavol Bielik, Mgr. Rastislav 

Slyško, Mgr. Katarína Baďurová, Ing. 

Daniel Lamoš, JUDr. Katarína 

Pialová, Stanislav Majerčík, Ing. 

Milan Grochal, PhD., PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec 

   

 



V dôvodovej správe bolo uvedenie celé znenie návrhu, ktorý mali poslanci k dispozícii pred 

zastupiteľstvom. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátor mesta vyhlásil: 

uznesenie č. 48/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na rok 2023. 

II. berie na vedomie 

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2024 – 2025. 

Hlasovanie: 

 

 

 

 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
12. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií. 

 

Primátor mesta informoval o navrhnutých 6 komisiách a predsedov, ktorí sú z radov 

poslancov ako aj z radov odbornej verejnosti. 

Primátor mesta dal hlasovať o: 

uznesenie č. 49/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. zriaďuje 

a/ Komisiu finančnú 

b/ komisiu stavebnú a investičnú 

c/ Komisiu sociálnych vecí a bezpečnosti 

d/ Komisiu pre inovácie a zefektívňovanie služieb občanom 

e/ Komisiu na ochranu verejného záujmu 

f/ Komisiu pre vzdelávanie, kultúru, šport a miestne komunity. 

II. volí 

Komisiu finančnú: 

a) predseda komisie – Ing. Daniela Lamoša. 

b) členov komisie: poslancov – Ing. Pavla Bielika, Stanislava Majerčíka. 

z radov verejnosti – Maroša Baránka, Ing. Miroslava Mihála. 

Komisiu stavebnú a investičnú: 

a) predsedníčka komisie – JUDr. Katarína Pialová. 

b) členovia komisie: poslancov – Jozefa Knapca, Ing. Milana Grochalu, PhD. 

z radov verejnosti – Štefana Šáleka, Ing. Petra Kostolného. 

Komisiu sociálnych vecí a bezpečnosti: 

a) predsedníčku komisie – Mgr. Katarínu Baďurovú. 

b) členov komisie: poslankyňu – PharmDr. Mária Masaryková, 

z radov verejnosti – Mgr. Zdenku Matejovú, Ing. Martina Meliša, 

Ing. Elenu Bohdalovú. 

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

Ing. Pavol Bielik, Mgr. Rastislav 

Slyško, Mgr. Katarína Baďurová, Ing. 

Daniel Lamoš, JUDr. Katarína 

Pialová, Stanislav Majerčík, Ing. 

Milan Grochal, PhD., PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec 

   

 



Komisiu pre inovácie a zefektívnenie služieb občanom: 

a) predsedu komisie – Mgr. Rastislava Slyška. 

b) členov komisie: poslankyňu – PharmDr. Máriu Masarykovú, 

z radov verejnosti – Mgr. Andreja Valúcha, Ing. Mateja Mojžiša, Ing. 

Mateja Mahúta. 

Komisiu na ochranu verejného záujmu: 

a) predsedu komisie – Stanislava Majerčíka. 

b) členov komisie: poslancov – Mgr. Katarínu Baďurovú, JUDr. Katarínu Pialovú. 

Komisiu pre vzdelávanie, kultúru, šport a miestne komunity: 

a) predsedu komisie – Mgr. Rastislava Slyška. 

b) členov komisie: poslancov – Jozefa Knapca, Ing. Pavla Bielika 

z radov verejnosti – Emíliu Ďuračinskú, Mgr. Jána Valúcha. 

 
Hlasovanie: 

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

Ing. Pavol Bielik, Mgr. Rastislav 

Slyško, Mgr. Katarína Baďurová, Ing. 

Daniel Lamoš, JUDr. Katarína 

Pialová, Stanislav Majerčík, Ing. 

Milan Grochal, PhD., PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec 

   

Uznesenie bolo prijaté. 

 
13. Poverenie sobášiacich osôb a osôb pôsobiacich pri občianskych rozlúčkach. 

 

Za sobášiacich sú navrhnutí poslanci: 

Ing. Milan Grochal, PhD. 

Ing. Daniel Lamoš 

Mgr. Rastislav Slyško 

Za osobu účinkujúcu pri občianskych rozlúčkach je navrhnutá: 

Bc. Ivana Gašparíková 

 
Primátor mesta dal hlasovať o: 

uznesení č. 50/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

a) Sobášiacich: Ing. Milana Grochala, PhD., Ing. Daniela Lamoša a Mgr. Rastislava Slyška. 

b) účinkujúcu pri občianskych rozlúčkach: Bc. Ivanu Gašparíkovú. 

 
Hlasovanie: 

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

Ing. Pavol Bielik, Mgr. Rastislav 

Slyško, Mgr. Katarína Baďurová, Ing. 

Daniel Lamoš, JUDr. Katarína 

Pialová, Stanislav Majerčík, Ing. 

Milan Grochal, PhD., PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec 

   

Uznesenie bolo prijaté. 



14. Určenie poslanca povereného zvolávať a viesť MsZ. 

 

Primátor mesta poveruje Stanislava Majerčíka zvolávaním a vedením MsZ. 

 
Primátor mesta dal hlasovať o: 

uznesení č. 51/2022 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

poverenie Stanislava Majerčíka zvolávať a viesť MsZ. 

Hlasovanie: 

 

 

 

 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
15. Informácia primátora o poverení zástupcu primátora mesta. 

 

Primátor mesta v zmysle o obecnom zriadení poveruje zástupcu, za ktorého poveril Ing. Pavla 

Bielika. 

 
16. Všeobecná rozprava. 

 

Primátor mesta vyzval poslancov, ktorí chcú vystúpiť v tomto bode. 

 
PharmDr. Masaryková – opýtala sa na spadnuté umývadlo na poliklinike. Bolo to už štvrté 

alebo piate umývadlo po rekonštrukcií. Spýtala sa prečo mesto neurobilo nejaké kroky alebo 

či urobilo nejaké reklamácie. 

Prednosta MsÚ – informoval, že sú inštalované umývadlá, ktoré spĺňajú podmienky. 

PharmDr. Masaryková – sa opýtala, či to bolo dané v rámci reklamácie. 

Prednosta MsÚ – informoval, že zmluva nie je nastavená na takéto situácie. 

PharmDr. Masaryková – opýtala sa, či sa to nedá riešiť refundáciou nákladov. 

Prednosta MsÚ – spomenul, že sa môžeme pozrieť na zmluvu. 

Primátor mesta – informoval, že sa prejde ku kontrole umývadiel, je to v riešení. 

 
Mgr. Slyško – rokovací poriadok nebol upravený a zosúladený so zákonom. Opýtal sa, či sa 

s tým niečo bude robiť. 

Primátor mesta – spomenul, že počas predošlých 4 rokov nedošlo k súladu s vedením mesta s 

poslancami. Treba ho aktualizovať. 

PharmDr. Masaryková – spomenula, že sa riešili iné problémy. Opýtala sa prednostu MsÚ, či 

bolo niečo, čo by nebolo v súlade so zákonom. 

Mgr. Slyško – opýtal sa, či je to vec mesta alebo poslancov. 

Primátor mesta – uviedol, že ak došlo k porušeniu rokovacieho poriadku mesta, treba uviesť. 

Je možnosť rokovací poriadok upraviť. 

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

Ing. Pavol Bielik, Mgr. Rastislav 

Slyško, Mgr. Katarína Baďurová, Ing. 

Daniel Lamoš, JUDr. Katarína 

Pialová, Stanislav Majerčík, Ing. 

Milan Grochal, PhD., PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec 

   

 



Mgr. Slyško – spomenul, že by sa chcel vrátiť k odpadom a tiež spomenul, že by bolo dobré si 

vydiskutovať nejaké veci a aké kroky vieme prijať. Bolo by dobré, keby to prejde aj cez 

komisie. 

Primátor mesta – uviedol, že budeme pozerať riešenia, ktoré by sme vedeli aplikovať na 

mesto. 

Mgr. Slyško – opýtal sa, či si k tomu chceme dať nejaký čas. 

Mgr. Ciriaková – informovala, že od 1. 4. 2023 budeme mať nového vývozcu. Spomenula, že 

nie každá spoločnosť je ochotná načítavať smetné nádoby, 

Primátor mesta – spomenul, že je potrebné nájsť dodávateľa, ktorý to bude vedieť zabezpečiť. 

 
Mgr. Slyško – opýtal sa na drevené detské ihrisko v areáli školy, kam zmizlo. 

Primátor mesta – spomenul, že sa pozrie inventarizáciu. 

PharmDr. Masaryková – spomenula, že je potrebná pravidelná údržba ihrísk. 

Mgr. Slyško – opýtal sa, či bolo ihrisko mestské alebo patrilo škole. 

Ing. Lamoš – opýtal sa, či má mesto nejakú smernicu na údržbu. 

Prednosta MsÚ – skonštatoval, že policajti chodia na pravidelnú kontrolu ihrísk. 

 
Mgr. Slyško – opýtal sa na školskú jedáleň, skonštatoval, že v jedálni máme dlhodobý 

investičný dlh. Skonštatoval, že by mala prebehnúť kompletná modernizácia. 

Primátor mesta - súhlasil a informoval, že to máme zahrnuté aj v rozpočte. 

PharmDr. Masaryková – skonštatovala, že bývalí poslanci neboli o tom informovaní. Tiež 

skonštatovala, že poslanci by mali byť informovaní. Informovala, že školská jedáleň sa bude 

používať aj na dodávanie do Harmónie. 

Primátor mesta – poznamenal, že sa uvažuje o opätovnom rozvážaní obedov zo školskej 

jedálne seniorom. 

Prednosta   MsÚ   –   skonštatoval,   že   problémom   je   kapacita   školskej   jedálne,   došlo 

k priestorovému problému. 

Mgr. Slyško – navrhuje, aby sa v januári spravil poslanecký prieskum. 

Prednosta MsÚ – informoval, že veci sa priebežne riešia. Informoval o zásadných 

problémoch. 

Primátor mesta – odporúčal, aby sa išla pozrieť aj stavebná komisia. 

PharmDr. Masaryková – opýtala sa, či naozaj nejaký úrad povedal, že je ten priestor malý. 

Prednosta MsÚ – oznámil, že chodia kontroly. 

Primátor mesta – skonštatoval, že k rekonštrukcii musíme pristúpiť v letných mesiacoch, kedy 

je škola zatvorená. 

Ing. Lamoš – skonštatoval, že by mal byť definovaný rozpočet. 

Primátor mesta – oboznámil, že projektová dokumentácia by mala byť už spracovávaná. 

 
PharmDr. Masaryková – opýtala sa či vieme niečo bližšie ku Harmónii. 

Primátor mesta – informoval, že minulý týždeň bol kontrolný deň, kde prebehol dodatok, kde 

sa navyšovali ceny na oprávnené výdavky. Oznámil, že vznikli práce naviac. Približný termín 

dokončenia by mal byť v júni/júli. 

PharmDr. Masaryková – opýtala sa, či sa nestihol nejaký rešerš. Skonštatovala, že je potrebné 

vypracovať potencionálnych záujemcov a poprosila o rešerš. 

 
Ing. Lamoš – opýtal sa na nového prednostu. 

Primátor mesta – informoval o novej prednostke. 



Všetky vyjadrenia, ktoré odzneli sa nachádzajú na zvukovom zázname na stránke mesta. 

Primátor mesta poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie o 19.15 h. ukončil. 

 

 

 

 

 
Ing. Ambróz Hájnik, PhD. 

primátor mesta 

 

 

 

 
Ing. Miroslav Mikula 

Prednosta mestského úradu 

 

 

 

 

 
Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Bielik ..................................... 

Ing. Daniel Lamoš ...................................... 


