
Zápisnica z I. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 28. 2. 2019.   

 

MsZ začaté o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 22,30 hodine. 

Prítomní poslanci: 8, neprítomný poslanec: 1 /ospravedlnený Jozef Knapec/ 

Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, MsZ bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Zasadnutie MsZ otvorila a viedla primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá. 

Za overovateľov primátorka mesta určila: pani Helenu Grupáčovú a Bc. Ambróza Hájnika. 

Za zapisovateľku bola určená: pani Loncová. 

Primátorka mesta navrhla nasledovný programom rokovania: 

1. Kontrola plnenia uznesení.  

2. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy a materskej školy. 

3. Prehodnotenie majetko - právnych vzťahov k pozemku Autocamp Slnečné skaly na 

základe podnetu Urbáru, pozemkového spoločenstva Poluvsie. 

4. Informácia o stave mosta pri kúpalisku Laura a pretriedenie - prekvalifikovanie časti 

miestnej komunikácie v úseku mosta.  

5. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

6. Návrh na schválenie oprávnených a neoprávnených výdavkov projektu ZPS Harmónia. 

7. Návrh na schválenie výkupu pozemku pod miestnou komunikáciou pri cintoríne  

ul. Lúčna. 

8. Návrh na schválenie výkupu pozemkov pod miestnou komunikáciou IBV Poluvsie. 

9. Návrh na schválenie vecného bremena na ul. Zátočnej - stavebník Matej Knapec. 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018. 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na  1. polrok 2019. 

12. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018.  

13. Delegovanie jedného člena do Rady školy pri základnej škole. 

14. Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019. 

15. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 

16. Interpelácie poslancov. 

17. Rôzne. 

 

O navrhnutom programe bolo hlasované: 

za: 2 proti: 4 zdržala sa: 1 neprítomný: 1 

Ing. Pavol Bielik ,   

Stanislav Majerčík  

 

Bc. Ambróz Hájnik,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostašová, Štefan 

Šálek, Ing.Veronika Verešová 

Helena Grupáčová Jozef Knapec 

 

Navrhnutý program nebol schválený, Prof. Rostášová predniesla poslanecký návrh na 

doplnenie programu - žiadala ako bod 16. do programu doplniť: Informácie o priebehu 

rokovania jednotlivých komisií pri MsZ a ostatné body programu ponechať. 

Primátorka mesta dala hlasovať o rozšírení programu rokovania o bod 16., 17. bodom budú 

Interpelácie poslancov a 18. bodom bude Rôzne, ostatné body od 1.-15. zostávajú.  



Navrhnutý program rokovania bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, 

Bc. Ambróz Hájnik, Štefan Šálek,   

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

 Stanislav Majerčík Jozef Knapec 

 

1. Kontrola plnenia uznesení.  

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

konštatovala, že všetky prijaté uznesenia boli splnené.  

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

uznesenie č. 1/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

Kontrolu plnenia uznesení. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, 

Bc. Ambróz Hájnik,  

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

2. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy a materskej školy. 

Primátorka mesta informovala, že správy boli predmetom rokovania komisie sociálnych vecí, 

vzdelávania, športu a mládeže, ktorá odporučila MsZ správy schváliť. Vyzvala predsedu 

komisie Bc. Hájnika, aby sa k prejednávanému bodu vyjadril:  

Bc. Hájnik- konštatoval, že do budúcna by bolo potrebné, aby v správe základnej školy boli 

uvedené ciele, ktoré si stanovia.  

PhDr. Chvojková- riaditeľka materskej školy informovala o výchovno-vzdelávacej činnosti 

materskej školy. 

Ing. Verešová- sa spýtala pani riaditeľky materskej školy,  či sú všetky pani učiteľky v MŠ 

kvalifikované. 

PhDr. Chvojková - za kvalifikovanú učiteľku v materskej škole považujeme učiteľku 

s úplným stredoškolským odborným vzdelaním v odbore učiteľstvo pre materské školy, 

vysokoškolské vzdelanie I. a II. stupňa v odbore predškolská pedagogika. V našej materskej 

škole pracujú pani učiteľky s vyššie uvedeným typom vzdelania. 

Ing. Verešová-  sa spýtala, či neuvažujú v budúcnosti o rozšírení vyučovania cudzieho jazyka. 

PhDr. Chvojková - každý rok dávame do pozornosti rodičom ponuku súkromných jazykových 

škôl, ktoré ponúkajú výučbu cudzieho jazyka. V minulých školských rokoch sme 

spolupracovali s Gabby language school. Formou krúžku anglického jazyka sa deti 

oboznamovali na elementárnej úrovni so základmi anglického jazyka. Krúžok prebiehal 1x 

týždenne (45min.) v popoludňajších hodinách v priestoroch mestského úradu. Realizácia 

krúžku cudzieho jazyka je vždy o záujme rodičov v konkrétnom školskom roku. Náš 

kurikulárny dokument – Štátny vzdelávací program neobsahuje výkonové štandardy  ani 

oblasť zameranú na výučbu cudzích jazykov. Výučba cudzieho jazyka sa môže realizovať len 



formou krúžkovej činnosti v popoludňajších hodinách a to  lektorom príp. učiteľom, ktorý má 

štátnu skúšku z cudzieho jazyka. Rozširujúce vzdelávanie príp. výučba v cudzom jazyku je 

možná len v súkromných MŠ, ktoré nie sú povinné rešpektovať Štátny vzdelávací program 

a  predškolské vzdelávanie realizujú podľa alternatívnych príp. vlastných vzdelávacích 

programov (odsúhlasených Ministerstvom školstva a kontrolovaný Štátnou školskou 

inšpekciou) na základe požiadaviek klientov čiže zákonných zástupcov - rodičov. Prioritou 

nášho predškolského vzdelávania v súvislosti s jazykom a komunikáciou je rozvíjať 

kompetencie detí v štátnom -slovenskom jazyku. 

Prof. Rostášová – spýtala sa akým spôsobom môžu rodičia predkladať svoje návrhy príp. 

požiadavky v materskej škole. 

PhDr. Chvojková - na prvom Plenárnom rodičovskom združení sú všetci rodičia informovaní 

o možnostiach, akou  formou môžu vyjadriť svoje pripomienky, návrhy, podnety. Jednou 

z možností je schránka nápadov, námetov a pripomienok, ktorá sa nachádza v materskej 

škole. Ďalšou možnosťou sú triedne schôdzky, ktoré prebiehajú pravidelne na plánovaných 

akciách s rodičmi - tvorivých dielňach, vystúpeniach detí, prednáškach a pod. Nakoľko 

rodičia prichádzajú do materskej školy s deťmi a sú v dennodennom kontakte s pani 

učiteľkami, majú možnosť akékoľvek otázky, pripomienky, návrhy konzultovať osobne a 

okamžite.  Taktiež sa môžu rodičia dohodnúť s p. učiteľkami a p. riaditeľkou na 

individuálnom stretnutí, konzultácii.  

Primátorka mesta požiadala Mgr. Hőnscha, riaditeľa základnej školy o podanie správy o 

výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Mgr. Hőnsch- podrobne informoval o činnostiach v základnej škole v minulom školskom 

roku. 

Prof. Rostášová – opýtala sa, či je možné si na budúci rok overiť ciele. 

Mgr. Hőnsch – áno je to možné. 

 

Primátorka mesta - nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom predniesla návrh na  

uznesenie č. 2/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

I.  Správu  o výsledkoch  a podmienkach   výchovno-vzdelávacej   činnosti   Základnej   školy  

     Rajecké Teplice v šk. roku 2017/2018. 

II. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Rajecké Teplice, jej výsledkoch  

     a podmienkach v  šk. roku 2017/2018.  

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, 

Bc. Ambróz Hájnik,  

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

  

3. Prehodnotenie majetko - právnych vzťahov k pozemku Autocamp Slnečné skaly na  

    základe podnetu Urbáru, pozemkového spoločenstva Poluvsie. 

Primátorka mesta oboznámila poslancov o tom, že Mesto Rajecké Teplice nadobudlo 

vlastníctvo k pozemku KN-C číslo 1218/1, ostatná plocha o výmere 30155 m
2
 (predtým PKN 

parcely číslo: 663/1, 663/2, 665)  v  katastrálnom území Poluvsie nad Rajčankou legálne, na 



základe zákona,  a  to prechodom vlastníctva v zmysle ust.§2 ods.2 a 6 zákona číslo 138/1991 

Zb. o majetku obcí.  Odovzdávajúcim subjektom bola vtedajšia Správa cestovného ruchu 

Žilina v likvidácii, ktorá na predmetných pozemkoch prevádzkovala verejné táborisko. 

V súčasnom období je pozemok parc. č. KN-C č. 1218/1, ostatná plocha o výmere 30155 m
2
 

v nájme spoločnosti SLNEČNÉ SKALY, s.r.o. so sídlom v Martine, Bellova č.3968/4, IČO: 

47165014. Výška príjmu do rozpočtu mesta z  tohto titulu predstavuje sumu 4.600,-eur za 

nájom a daň za ubytovanie cca 4.400,-eur.   

Ján Kianička – predseda Urbáru pozemkového spoločenstva Poluvsie – informoval, že 

v minulosti nadobúdať majetok na spoločenstvá bolo zakázané. Majú veľa nezistených 

vlastníkov a to je najväčšia prekážka. Bolo možné podať žalobu, žalobca nenaplnil 

podmienky aby mohol byť žalobcom. Práve pre tých nezistených vlastníkov.   

Primátorka mesta vyzvala právneho zástupcu mesta JUDr. Vereša, aby k bodu rokovania 

podal právnu analýzu:  

- Prijatím zákona SNR č. 81/1949 Zb. o úprave právnych pomerov pasienkového majetku  

bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov, došlo k zrušeniu 

pasienkových spoločenstiev a vlastnícke práva členov urbariátu k pasienkom prešli zo 

zákona na JRD, v obvode ktorého sa príslušné pasienky nachádzali a to odo dňa vzniku 

JRD alebo už na založené JRD.  Všetci urbárnici sa zároveň ex lege stali aj členmi družstva 

ak do 14 dní od založenia družstva neoznámili družstvu, že sa členmi družstva nechcú stať.   

- Vlastnícke právo k pasienkom parc.č. PKN 663/1, 663/2, 665 v k.ú. Poluvsie nad 

Rajčankou  (terajšia parcela registra „C“ KN číslo 1218/1, ostatná plocha o výmere 30155 

m2)  prešlo na základe  zákona č. 81/1949 Zb. na JRD Poluvsie.   JRD „SNP“ so sídlom 

v Rosine, ako právny nástupca JRD Poluvsie previedol vlastníctvo  k  vyššie uvedeným 

pozemkom na preberajúcu organizáciu – Okresnú správu cestovného ruchu Žilina (neskôr 

Správa cestovného ruchu Žilina), a to Hospodárskou zmluvou č.358/1985 z 23.10.1985. 

- Mesto Rajecké Teplice nadobudlo vlastníctvo k pozemku KN-C číslo 1218/1, ostatná 

plocha o výmere 30155 m
2
 (predtým PKN parcely číslo: 663/1, 663/2, 665)  

v  katastrálnom území Poluvsie nad Rajčankou na základe zákona,  a  to prechodom 

vlastníctva zo štátu na obec v zmysle ust. §2 ods.2 a  6 zákona číslo 138/1991 Zb. 

o majetku obcí.  Odovzdávajúcim subjektom bola vtedajšia Správa cestovného ruchu 

Žilina v likvidácii, ktorá na predmetných pozemkoch prevádzkovala verejné táborisko. Ide 

o špecifický spôsob nadobudnutia majetku na základe zákona. Na prechod majetku nie je 

potrebné uzatvárať žiadne právne úkony, avšak ustanovenie  §14 zákona o majetku 

obcí  ukladá povinnosť pre odovzdávajúcu a nadobúdajúcu právnickú osobu 

spísať písomný protokol. Protokol nemá konštitutívny charakter, ale plní 

len deklaratórnu funkciu  a len potvrdzuje skutočnosť, ktorá nastala zo zákona. Protokol 

je podkladom na zápis do katastra nehnuteľností, pričom povinnosť požiadať o zápis do 

katastra nehnuteľností zákon stanovil na preberajúci subjekt – obec.  

 Niekoľko poznámok k reštitúciám poľnohospodárskej a lesnej pôdy: 

- Základná právna úprava navrátenia poľnohospodárskej a lesnej pôdy občanom Slovenskej 

republiky bola obsiahnutá v zákone č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde 

a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (zákon o pôde).  

Zákon o pôde stanovil lehotu do 31. decembra 1992, do ktorej si oprávnené osoby mohli 

uplatniť právo na vydanie nehnuteľnosti; neuplatnením práva v lehote právo na vrátenie 

nehnuteľnosti zaniklo.  

- V prípade uplatnenia práva v stanovenej lehote a pri splnení ostatných zákonných 

podmienok sa oprávneným osobám vydali nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo na inú 

právnickú osobu v dôsledku 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-138#p14
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-138#p14


 odňatia bez náhrady postupom podľa zákona SNR č. 81/1949 Zb. o úprave právnych 

pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných 

právnych útvarov, 

 odňatia bez náhrady postupom podľa zákona SNR č. 2/1958 Zb. o úprave pomerov a 

obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov a 

podobných útvarov, 

- Navrátenie poľnohospodárskej a lesnej pôdy bolo umožnené ešte v ďalšom „dodatočnom 

období“, a to od 1.1.2004 do 31.12.2004 na základe zákona č.503/2003 Z.z. o navrátení 

vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v 

znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje navrátenie vlastníctva k pozemkom, 

ktoré neboli vydané oprávneným osobám na základe zákona č. 229/1991 Zb. (zákona 

o pôde). 

- Na riešenie krívd spáchaných zákonom č. 81/1949 Zb. boli vydané dva zásadné zákony, 

a to zákon č. 229/1991 Zb. a zákon č.503/2003 Z.z.. Oprávnené osoby mali možnosť 

uplatniť svoje práva na príslušnom pozemkovom úrade a u povinnej osoby v určenej 

zákonnej lehote, to zn. od účinnosti zákona 229/1991 Zb. do konca r.1992, resp. v období 

od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.  Podľa dostupných informácii tak oprávnenou osobou 

urobené nebolo a právo na vydanie nehnuteľnosti neuplatnením práva v určenej lehote zo 

zákona zaniklo. 

- Na Okresnom súde v Žiline boli vo veci vedené dva súdne spory.  

 Prvý súdny spor bol vedený pod sp.zn.: 20C 871/96, navrhovateľ: URBÁR, 

KOMPOSESORÁT, pozemkové spoločenstvo so sídlom v Poluvsí, odporcovia: 1/ 

Mesto Rajecké Teplice, 2/Agrominčol a.s. Rosina so sídlom v Rosine, predmet sporu: 

O určenie vlastníckeho práva.  Okresný súd v Žiline konanie uznesením č. 20C 871/96-

92 zo dňa 20.10.2004 zastavil. 

 Druhý súdny spor bol vedený pod sp.zn.: 6C 26/05, navrhovateľ: URBÁR, pozemkové 

spoločenstvo, Rajecké Teplice - Poluvsie, odporcovia: 1/Agrominčol a.s. Rosina so 

sídlom v Rosine, 2/ Mesto Rajecké Teplice, predmet sporu: O neplatnosť hospodárskej 

zmluvy č.358/1985 zo dňa 23.10.1985. Okresný súd v Žiline konanie uznesením č. 6C 

26/05-45 zo dňa 24.02.2005 zastavil. 

Ján Kianička – vyjadril sa, že súkromná parcela je vyňatá, nejaká zmluva bola s mestom, že 

mesto platilo nájom urbáru 25 000,-Sk ročne. Do roku 1994 to fungovalo a teraz je mesto 

vlastníkom. Niekto z mesta to dal na poslednú chvíľu na list vlastníctva na mesto. JRD malo 

len užívacie práva.  

JUDr. Vereš- vlastníctvo prešlo zo zákona na mesto, bez ohľadu vôle mesta, ku dňu účinnosti 

zákona. 

Ján Kianička – spýtal sa prečo to nespravila obec Porúbka ?  

PharmDr. Masaryková- vyjadrila názor, že morálne je na strane urbáru, nemôžeme spätne 

ovplyvniť nič, z neznalosti „Urbár“ možno nepožiadal o vrátenie. Mesto nemalo inú možnosť. 

Zákon je vždy viac ako morálne hľadisko. Na finančnej komisii bola analýza právnika, ktorý 

zastupoval „Urbár“, ide o tvrdenie proti tvrdeniu. Len súdnou cestou sa to bude môcť riešiť.  

JUDr. Vereš- žiadate uznať vlastnícke právo k niečomu, čo vám nikdy nepatrilo. Pozemky 

patrili občanom. SPF zastupuje takýchto občanov a dediči to od fondu môžu žiadať. V roku 

1996 to bolo na MsZ prerokované a vtedy doporučené riešiť súdnou cestou. Takýto je fakt.  

Ján Kianička – vyjadril sa v zmysle, že zastrešujú občanov. Od 1994 prišiel zákon, ktorý 

umožňuje nadobudnúť majetok. Posledný aktuálny zoznam majú z roku 1931. Bude to na 

viacero stretnutí. 

Ing. Bielik- spýtal sa, prečo nepožiadal každý jeden vlastník do roku 1994 ? 

Prof. Rostášová- vyzvala pána poslanca Majerčíka z Poluvsia, aby sa vyjadril, aký má názor. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/180/


Pán Majerčík- vyjadril sa, že z morálneho hľadiska určite im to patrí, ale len tak im darovať 

majetok mesta, to nie je možné.  

Prof. Rostášová – spýtala sa, či je možný posun v tejto veci, existuje nejaká cesta pomôcť 

týmto ľudom, napríklad nájom ? 

JUDr. Vereš- tu sa nezmení nič, termíny neuplatnili ľudia v dvoch kolách, bolo to aj 

propagované. Hájim záujmy mesta,  jeho majetok,  zastupiteľstvo musí zaujať stanovisko. 

 

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

uznesenie č. 3/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
Žiadosť Urbáru, pozemkového spoločenstva, Poluvsie, sídlo: Poluvsie č. 179, 013 13 Rajecké 

Teplice, IČO: 42350727, vo veci prerokovania a schválenia návrhu Dohody o  uznaní 

vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – pozemku registra „C“ KN číslo 1218/1, 

ostatná plocha o výmere 30 155 m
2
, kat. územie: Poluvsie nad Rajčankou. 

II. nesúhlasí 

s  uzatvorením Dohody o  uznaní vlastníckeho práva k  nehnuteľnému majetku mesta – 

pozemku registra „C“ KN číslo 1218/1, ostatná plocha o výmere 30 155 m
2
, kat. územie: 

Poluvsie nad Rajčankou. 

 

O návrhu uznesenia bolo hlasované: 

za: 2  proti: 0 zdržali sa: 6 neprítomný: 1 

Ing. Pavol Bielik ,  

Stanislav Majerčík 

 

 Helena Grupáčová, Bc. Ambróz 

Hájnik, Štefan Šálek, 

PharmDr. Mária Masaryková 

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

Jozef Knapec 

 

Primátorka mesta  konštatovala, že uznesenie nebolo prijaté. 

  

4. Informácia o stave mosta pri kúpalisku Laura a pretriedenie - prekvalifikovanie časti  

    miestnej komunikácie v úseku mosta.  

Primátorka mesta požiadala pána Šáleka- predsedu komisie výstavby, územného plánu 

a ochrany životného prostredia, aby informoval o výsledku z rokovania komisie: 

Štefan Šálek- zlý technický stav predmetného mostného objektu pri kúpalisku Laura, bol 

predmetom rokovania komisie výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia, 

ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu prijať navrhnuté uznesenie: 

K bodu "II. Schvaľuje"- komisia neodporúča pretriedenie úseku miestnej komunikácie v 

úseku mosta ponad rieku Rajčanka pred kúpaliskom Laura z kategórie obslužnej miestnej 

komunikácie na cyklistickú komunikáciu. Komisia navrhuje postupovať podľa statického 

prepočtu zaťažiteľnosti a vjazd na most obmedziť pre vozidlá do 3,5 tony do doby realizácie 

protipovodňových opatrení a zároveň vstúpiť do projektového riešenia navrhovanej 

cyklotrasy, kde by sa na ulici J. Gabčíka zachovala cestná doprava a v úseku ulice, mosta pri 

kúpalisku Laura bola cyklotrasa vedená v samostatnom cyklistickom pruhu. Komisia ďalej 

odporúča vypracovanie projektovej dokumentácie na tento most, aby bolo v rámci riešenej 

regulácie koryta vytvorené také zaťaženie mosta, ktoré bude staticky vyhovovať navrhovanej 

komunikácii - vrátane zachovania osobnej automobilovej dopravy. 

Prednosta MsÚ - vyjadril sa k materiálom, ktoré mali poslanci k dispozícií. Mesto Rajecké 

Teplice sa začalo problémom zlého technického stavu predmetného mostného objektu 



zaoberať pred cca 2 rokmi na základe zistení z vlastnej činnosti a na podnet občanov. 

V októbri 2018 sa dostavili na mestský úrad občania z ulice J. Gabčíka, ktorí žiadali, aby sa 

predmetná ulica stala slepou, nakoľko nespĺňa požadované parametre na obojstrannú 

premávku a most bol uzavretý.  Prvou otázkou, na ktorú bolo treba hľadať odpoveď, bolo 

zistenie vlastníka k mostu. Následne bolo potrebné riešiť vec z pohľadu objektívneho zistenia 

technického stavu mosta a nakoniec primerane reagovať ako cestný správny orgán. 

Z hľadiska zisťovania vlastníka mosta sme sa aj na základe podnetu SLK obrátili na okresný 

úrad, ako sprostredkovateľa medzi obcami a ministerstvami pri  majetku, ktorý mohol 

súvisieť s procesom privatizácie v minulosti, aby sa vyjadril k vlastníctvu mosta. Predtým 

sme sa samozrejme snažili získať čo najviac konkrétnych dostupných informácii, avšak 

takmer bezúspešne. Neoficiálny záver však je, že most by mal zo zákona prejsť na mesto, ako 

neriešený pozostatok z privatizácie. Okresný úrad v Žiline nám odporučil, aby sme zisťovali 

a snažili sa získať podklady z privatizácie ďalej, napriek tomu, že archív a kataster - patrí pod 

okresný úrad. Most doposiaľ nie je majetkom mesta. 

Na základe vizuálneho technického stavu mosta (nadmerné prehnutie, opadávanie betónu 

z nosných častí, diery v hornej stavbe) sme boli z hľadiska jeho bezpečnej prevádzky – ako 

súčastí siete miestnych komunikácii (administratívne podliehajúcich mestu, ako cestnému 

správnemu orgánu) nútení dať vypracovať diagnostický posudok a statický výpočet. Z neho 

vyplýva, že z hľadiska záťaže cez most môžu prechádzať motorové vozidlá (jedno vozidlo 

max. 5 t), ale chýbajú mu (sú nedostatočné) bezpečnostné prvky, ktoré ohrozujú bezpečnú 

prevádzku mosta. Jedná sa o absenciu rýms na jeho okrajoch a bočného zábradlia – zábran 

v zmysle platnej normy. 

K možnostiam, účelnosti a efektívnosti odstránenia uvedených technických nedostatkov 

mestom je potrebné uviesť nasledovné skutočnosti:  

- legislatíva pre samosprávy neumožňuje investície do cudzieho majetku, ak neexistuje žiaden 

právny základ, 

- v priebehu riešenia veci nás oslovil Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, 

kde sme na osobnom stretnutí boli oboznámení s rozpracovaným projektom protipovodňovej 

ochrany mesta Rajecké Teplice.  

Z projektu SVP je zrejmé, že dva objekty na toku musia byť odstránené, lebo nezodpovedajú 

potrebnej norme Q100 – prietoku 100 ročnej vody. Jedným z nich je predmetný most. 

Vyjadrenie k projektu – stanovisko je prílohou. Treba poukázať na skutočnosť, že tento 

projekt je financovaný z prostriedkov – štrukturálnych fondov EÚ, preto sa dá reálne 

predpokladať, že most bude odstránený v rámci začatia realizácie projektu v časovom 

horizonte cca 1 roka (realizáciu projektu nie je možné odložiť napr. na ďalších 5 rokov).  

Z uvedeného vyplýva, že momentálne neexistujú legislatívne možnosti na financovanie 

opravy mosta z prostriedkov mesta a bolo by nanajvýš diskutabilné hovoriť o účelne 

a hospodárne investovaných finančných prostriedkoch do opravy mosta, ktorý bude 

odstránený. K možnej výške investícií môžeme uviesť, že podľa vyjadrenia spracovávateľov 

diagnostiky je potrebný k odstráneniu uvedených závad zásah do telesa mosta, čo predstavuje 

spracovanie projektovej dokumentácie na dočasné dopravné značenie, projektovú 

dokumentáciu na opravu a samotnú opravu.      

Z uvedených dôvodov mesto, aj z pohľadu ako cestného správneho orgánu navrhuje po 

odbornej stránke prekvalifikovanie miestnej komunikácie v časti mosta na cyklistickú 

komunikáciu, pričom sa následne vykoná aj zmena dopravného značenia (zákaz vjazdu 

motorových vozidiel, slepá ulica a pod.) Most bude môcť využívať verejnosť ako cyklistickú 

komunikáciu a chodník pre chodcov až do času jeho odstránenia.  

Už v súčasnosti mesto aktívne komunikuje so SVP, š. p., OZ Piešťany o možnostiach ich 

projektu k výstavbe novej prepojovacej stavby cez tok Rajčianky na uvedenom mieste 

a samozrejme musíme byť iniciátorom tohto procesu.  



V diskusii vystúpili poslanci: 

Šálek, PharmDr. Masaryková, Ing. Verešová, Bc. Hájnik, Prof. Rostášová. 

V diskusii vystúpili občania: 

Zmrhala, Ing. Šimko, Stranianková, Súkeník, Rojík, Chmeliar, Michalová. 

Obsah diskusných príspevkov sa priebežne nezapisoval. Diskutujúci nepredložili diskusné 

príspevky v písomnej forme a nepožiadali ich pripojiť ako prílohu zápisnice.   

Primátorka vyhlásila prestávku, nakoľko poslanci predložia nový návrh na uznesenie. Po 

prestávke predniesli poslanci návrh.  

 

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

uznesenie č. 3/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
Správu o celkovej situácii a  možnostiach riešenia dopravy na predmetnej miestnej 

komunikácii v úseku mosta ponad rieku Rajčianka pred kúpaliskom Laura 

II. schvaľuje 

Osadenie dopr. značky pred vjazdom na most pri kúpalisku Laura z oboch strán, ktorá 

zakazuje vjazd motorovým vozidlám ťažším ako 2 tony. Na ulici Jozefa Gabčíka umiestniť 

spomaľovače rýchlosti.  

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 5 proti: 0 zdržali sa: 3 neprítomný: 1 

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

PharmDr. Mária Masaryková 

 Bc. Ambroz Hájnik, 

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

Jozef Knapec 

 

 

5. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

Primátorka mesta konštatovala, 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 opatrenia  

č. 11,12,13,14,15,16,17,18,20,21/2018, 1/2019, 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.11,12,13,14,15,16,17,18,20,21/2018,1/2019 tohto materiálu. Tabuľková časť zmien 

rozpočtu príjmovej časti aj výdavkovej časti č. 11-21/2018,1/2019 je prílohou materiálu. 

K rozpočtovému opatreniu č. 19 /2018: 

Na základe rozpočtového opatrenia MV SR číslo 1577b/2018zo dňa 06.12.2018 upravujeme 

výšku rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2018 verzia V_4 na výšku 527 

766,- EUR. Úpravu objemov vykonalo MŠVVaŠ SR nadväzne na dohodovacie konanie, 

v rámci ktorého sa v súlade s §8c zákona č. 597/2003 Z.z. dofinancovali osobné náklady vo 

výške 68 746,- EUR.  Úpravu rozpočtu vo výške +7 752,- EUR vykonalo MŠVVaŠ a SR v 

databáze škôl a školských zariadení nadväzne na zmeny  v počte žiakov vyplývajúcich zo 

zmien v sieti škôl a školských zariadení k 15.09.2018 (Eduzber 2018).Taktiež upravujeme 

rozpočet o nenormatívne finančné prostriedky na  celkovú  výšku 38 317,- EUR.  

Ďalej je v rozpočtovom opatrení navýšenie finančných prostriedkov o 954,- EUR na 

príspevok pre výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré majú 1 rok pred plnením 



školskej dochádzky . Celkový rozpočet na rok 2018 bol stanovený vo výške 4 854,- EUR. 

Ďalej je zahrnutý grant vo výške 209,- EUR pre Dobrovoľný hasičský zbor Poluvsie na 

refundáciu nákladov – pohonných hmôt, ktoré boli potrebné pri zásahu požiaru v Kunerade – 

Kuneradský zámok. Refundácia nákladov vo výške 33,- EUR pre skladníka CO. 

Navýšený je príjem na voľby do orgánov samosprávnych krajov o 662,- EUR a rodinné 

prídavky z ÚPSVR vo výške 430,- EUR. .  

 

V tabuľkovej forme sú uvedené zmeny rozpočtu, ktoré pred MsZ obdržal každý poslanec. 

Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením boli predmetom rokovania finančnej 

komisie, ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu prijať navrhnuté uznesenie. Primátorka 

mesta vyzvala pani predsedníčku komisie o slovo: 

Ing. Veronika Verešová- spýtala sa, prečo boli vianočné ozdoby začlenené do cestovného 

ruchu a poplatok za použitie karty- parkovacie automaty začlenené v policajných službách. 

Pani Janíková – zistíme u pani audítorky, kde je možné v rámci rozpočtu začleniť uvedené 

položky doposiaľ sme mávali takto v rozpočte. 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 



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

uznesenie č. 4/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 11/2018 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 12/2018 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 13/2018 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 14/2018 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 15/2018 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

f) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 16/2018 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

g) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 17/2018 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

h) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 18/2018 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

i)rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 19/2018 v príjmovej a  výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

j) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 20/2018 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

k) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 21/2018 v príjmovej a výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

l) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 1/2019 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, 

Bc. Ambróz Hájnik,  

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

6. Návrh na schválenie oprávnených a neoprávnených výdavkov projektu ZPS  

    Harmónia. 

Primátorka mesta informovala, že Mesto Rajecké Teplice pripravuje podklady k podaniu 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu „ Zariadenie pre seniorov Harmónia 

Rajecké Teplice“. Jednou z príloh je aj uznesenie, ktorého znenie je naformulované v zmysle 

metodického usmernenia. 

Projekt vypracoval projektant, ktorý vyčíslil stavebné práce na oprávnené a neoprávnené 

výdavky. Oprávnené výdavky sú v celkovej sume 907 413,55 eur (stavebné práce – 

853 513,55 eur, architektonická štúdia – 3 900,- eur, interiérové vybavenie a elektrospotrebiče 

– 50 000,-eur – na základe prieskumu trhu) a neoprávnené výdavky sú v sume 75 901,02 eur 

(najnevyhnutnejšie stavebné práce na bývalej kuchyni MŠ ako: zateplenie obvodového plášťa, 



strechy, výmena okien, elektroinštalácia, vykurovanie, rozvody na vodu, kanalizáciu ...). 

K rekonštrukcii interiéru bývalej kuchyne MŠ mesto nepristúpi z dôvodov finančných 

a kapacitných, keďže objekt bez využitia priestorov bývalej kuchyne je postačujúci pre 12 

klientov. 

5 % spoluúčasť mesta z vlastných zdrojov z oprávnených výdavkov 907 413,55,- eur 

predstavuje sumu 45 370,- eur.  

5 % spoluúčasť mesta a neoprávnené výdavky sú v celkovej sume: 121 271,-eur. 

Informácia o projekte: 

 Žiadosť o dotáciu bola predložená  v rámci operačného programu  IROP-PO2-SC211-

PZ-2018-6 

 Po kladnom hodnotení žiadosti v prvom kole je v súčasnosti pripravovaná 

dokumentácia pre druhé hodnotiace kolo. Na základe pripomienkového konania 

v rámci prvého kola projektant upravil pôvodný projekt i rozpočet, ktoré budú spolu so 

sprievodnou dokumentáciou predložené do schvaľovacieho procesu druhého kola 

v termíne do 1. 4. 2019. 

 Stavebné povolenie, ktoré je jednou z podmienok schválenia žiadosti a bude 

právoplatné k termínu odoslania žiadosti o NFP. 

 V zariadení, ktoré bude vytvorené po rekonštrukcii objektu bývalej materskej školy na 

ul. Pri Bystričke sú v zmysle projektu naplánované dve bytové jednotky po 6 osôb, 

celkovo pre 12 osôb. V prípade schválenia žiadosti o NFP budú v zariadení 

zabezpečované služby definované zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

 Mesto po prehodnotení podmienok Výzvy muselo pristúpiť aj k rekonštrukcii časti 

budovy, ktorá nebude využívaná ako zariadenie pre seniorov. Jedná sa  o bývalú 

kuchyňu (zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, elektroinštalácia, rozvody 

vodovody a kanalizácie, vykurovanie... ).  Týmto bude splnená jedna  z podmienok 

schválenia žiadosti, ktorou je  dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti budovy ako 

celku. Zníženie energetickej náročnosti budovy by bolo nereálne ak by z jej 

rekonštrukcie boli vyňaté priestory, ktoré sú dispozične nad rámec normatívov ( čo sa 

týka m
2
 plochy pre 12 klientov), t.j. priestory bývalej kuchyne. 

 Dispozičné riešenie dvoch bytových jednotiek s príslušenstvom projektant konzultoval 

s pracovníčkou MPSVaR SR, ktorá odobrila navrhnutý projekt  v súlade s Výzvou. 

 Neoprávnené výdavky – stavebné práce projektant vyčíslil  v sume 75 901, 02 eur. 

Návrh na schválenie oprávnených a neoprávnených výdavkov projektu ZPS Harmónia bol 

predmetom rokovania finančnej komisie a komisie sociálnych vecí, vzdelávania, športu 

a mládeže, ktoré odporučili mestskému zastupiteľstvu prijať navrhnuté uznesenie. 

 

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

uznesenie č. 5/2019: 
Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo  

predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zariadenie pre seniorov 

Harmónia Rajecké Teplice“, predkladaného v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP IROP-

PO2-SC211-2018-27. 

II. schvaľuje  

A/ predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zariadenie pre seniorov               

Harmónia Rajecké Teplice“, predkladaného v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP IROP-

PO2-SC211-2018-27, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 

programom rozvoja mesta. 

B/ predloženie Žiadosti o NFP, ktoré bolo podmienené schválením projektového zámeru     

s rovnakým názvom.  



C/ následnú realizáciu projektu na základe schválenej žiadosti o NFP, v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci. 

D/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, v sume 45 370,- eur, . 

E/ financovanie neoprávnených výdavkov vo výške minimálne 75 901,- eur .  

F/ financovanie dodatočných neoprávnených výdavkov, ktoré môžu byť identifikované pri 

príprave ŽoNFP, alebo počas realizácie projektu. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, 

Bc. Ambróz Hájnik,  

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

7. Návrh na schválenie výkupu pozemku pod miestnou komunikáciou pri cintoríne  

    ul. Lúčna. 

Prednosta MsÚ oboznámil poslancov, že Mesto Rajecké Teplice v rámci komunikácie 

s vlastníkom pozemku – pánom Jánom Mrúzekom sa dohodlo na odkúpení časti pôvodnej 

parcely parc. CKN č. 166/7 k. ú. Rajecké Teplice, ktorá sa nachádza pod miestnou 

komunikáciou na ul. Lúčna.  

Pozemok parc. č. KN-C 166/7, je ako výlučné vlastníctvo predávajúceho  zapísaný na LV 

č.1037, ktorý je Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom vedený pre okres: Žilina, 

obec: Rajecké Teplice, kat. územie: Rajecké Teplice. Geometrickým plánom bola od parcely 

KN-C č. 166/7 oddelená časť označená geometrickým plánom ako parcela KN-C č 166/19. 

K účelu uzatvorenia zmluvy predmetný geometrický plán tvoriť jej prílohu.  

Tento postup je v súlade so stratégiou a záujmami mesta, za účelom usporiadania pozemkov 

pod miestnymi komunikáciami vo vlastníctve mesta.  

Návrh na schválenie výkupu pozemku pod miestnou komunikáciou pri cintoríne ul. Lúčna, 

bol predmetom rokovania komisie výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia, 

ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu prijať navrhnuté uznesenie. 

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

uznesenie č. 6/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Odkúpenie parcely registra „C“ KN č. 166/19, orná pôda o výmere 19 m
2
 v k. ú. Rajecké 

Teplice, vytvorenej geometrickým plánom č. 43432611-206/2018 Ing. Radomíra Blažeka - 

Geodetic, Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec, IČO: 43 432 611, ktorý bol úradne overený 

Okresným úradom Žilina dňa 14. 12. 2018 pod č. 61-2607/2018 od Jána Mrúzeka, trvalé 

bydlisko 013 13 Rajecké Teplice, Zábrežná 424/6, za cenu 1,- Euro/ m
2
, celková cena 19,- 

Eur. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, 

Bc. Ambróz Hájnik,  

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 



 

8. Návrh na schválenie výkupu pozemkov pod miestnou komunikáciou IBV Poluvsie. 

Prednosta MsÚ oboznámil poslancov, že Mestské Zastupiteľstvo uznesením č. 44/2018 z 25. 

10. 2018 súhlasilo so Zadaním urbanistickej štúdie (UŠ) IBV Poluvsie. Cieľom UŠ je 

v podrobnejšej mierke vyriešiť spôsob zástavby v danej lokalite, t.j. komunikačnú sieť, 

inžinierske siete, zásady pre osadenie objektov. Mesto pristúpilo k výkupu predmetných 

pozemkov, nakoľko vlastníci pozemkov prejavili záujem o výstavbu v danej lokalite. 

Existujúca prístupová cesta k pozemkom vlastníkov nespĺňa požadované parametre dané UŠ, 

preto po dohode s vlastníkmi mesto pristúpilo k vykúpeniu časti pozemkov, ktoré budú tvoriť 

budúcu miestnu komunikáciu, v ktorej bude zabezpečené vedenie inžinierskych sietí.  

Návrh na schválenie výkupu pozemkov pod miestnou komunikáciou IBV Poluvsie bol 

predmetom rokovania komisie výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia, 

ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu prijať navrhnuté uznesenie. 

 

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

uznesenie č. 7/2019: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

-  výkup pozemkov do vlastníctva Mesta Rajecké Teplice za účelom vybudovania miestnej   

    komunikácie v  katastrálnom území Poluvsie nad Rajčankou, podľa geometrického plánu    

    Ing. Radomíra Blažeka-Geodetic, Hviezdoslavova 1070/3, 015 01 Rajec, IČO: 43 432 611,  

    číslo plánu: 43432611-09/2019,  ktorý bol úradne overený Okresným úradom Žilina dňa  

    08.02.2019 pod č.: 133/2019, a to : 

- parcela registra „C“ KN číslo 1066/4, orná pôda o výmere 94 m
2
, ktorá vznikla 

odčlenením z pôvodného pozemku parc.č. KN-C 1066/2, orná pôda o výmere 792 m
2
 (LV 

č.548, k.ú.: Poluvsie nad Rajčankou, vlastníci: Patrik Machyna, rod. priezvisko Machyna, 

nar. 08.04.1992, trvalé bydlisko: Poluvsie 84, 013 13 Rajecké Teplice – spoluvlast. podiel: 

½, Petra Hrmelová, rod. priezvisko Hrmelová, nar. 17.03.1994, trvalé bydlisko: 013 62 

Veľké Rovné č.375 – spoluvlast. podiel: ½ ) za dohodnutú kúpnu cenu 1,-€ za 1 m
2
 

vykupovaného pozemku, 

- parcela registra „C“ KN číslo 1066/3, orná pôda o výmere 33 m
2
, ktorá vznikla 

odčlenením z pôvodného pozemku parc.č. KN-C 1066/1, orná pôda o výmere 727 m
2
 (LV 

č.548, k.ú.: Poluvsie nad Rajčankou, vlastníci: Patrik Machyna, rod. priezvisko Machyna, 

nar. 08.04.1992, trvalé bydlisko: Poluvsie 84, 013 13 Rajecké Teplice – spoluvlast. podiel: 

½, Petra Hrmelová, rod. priezvisko Hrmelová, nar. 17.03.1994, trvalé bydlisko: 013 62 

Veľké Rovné č.375 – spoluvlast. podiel: ½) za dohodnutú kúpnu cenu 1,-€ za 1 m
2
 

vykupovaného pozemku, 

- parcela registra „C“ KN číslo 1076/102, orná pôda o výmere 195 m
2
, ktorá vznikla 

odčlenením z pôvodného pozemku parc.č. KN-C 1076/57, orná pôda o výmere 2320 m
2
 

(LV č.1266, k.ú.: Poluvsie nad Rajčankou, vlastník: Pavol Tkáčik, rod. priezvisko Tkáčik, 

nar. 22.08.1991, trvalé bydlisko: Poluvsie 174, 013 13 Rajecké Teplice – podiel: 1/1) za 

kúpnu cenu dohodnutú tak, že časť pozemku o veľkosti 127 m
2
 bude odkúpený za 1,-€ za 1 

m
2
 vykupovaného pozemku a  68 m

2
 vykupovaného pozemku bude odkúpený za cenu 

určenú znaleckým posudkom. 

 

 

 

 

 



Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, 

Bc. Ambróz Hájnik,  

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

9. Návrh na schválenie vecného bremena na ul. Zátočnej - stavebník Matej Knapec. 

Prednosta MsÚ informoval poslancov, že stavebník pri svojej novostavbe rieši kanalizáciu 

ČOV vyústením do toku Rajčianka, pričom kanalizačné potrubie bude umiestnené pod 

miestnou komunikáciou tvoriacu ulicu Zátočnú, vrátane priľahlých pozemkov, ktoré sú 

v majetku mesta. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o nevyužité pozemky mesta nebol navrhnutý  

poplatok za zapísanie vecného bremena. 

Návrh na schválenie vecného bremena na ul. Zátočnej - stavebník Matej Knapec, bol 

predmetom rokovania komisie výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia, 

ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu prijať navrhnuté uznesenie. 

 

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

uznesenie č. 8/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti GRAMATA services, s.r.o., Hurbanova 347/2, Žilina, IČO: 50 144 880,  

zastupujúcej stavebníkov – Mateja Knapca, Smrekova 3095/24, 010 07 Žilina a Veroniku 

Frnčovú, Bôrická cesta 6, 010 01 Žilina o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, 

na základe ktorej by sa Mesto Rajecké Teplice zaviazalo na časti svojich pozemkoch  

- parcelné číslo KN-C 1076/1, trvalý trávny porast o výmere 1011 m
2
, 

- parcelné číslo KN-C 1076/3, trvalý trávny porast o výmere 609 m
2
, 

- parcelné číslo KN-C 1076/4, zast. Plocha a nádvorie o výmere 508 m
2
, 

strpieť uloženie kanalizačného odtoku z vodnej stavby „Domová čistiareň odpadových vôd 

AT6 Rajecké Teplice“. 

 

II. schvaľuje  

Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v  povinnosti Mesta Rajecké Teplice ako 

povinného z  vecného bremena v  rozsahu podľa projektovej dokumentácie a  geodetického 

zamerania vyhotoveného spoločnosťou SYKO,s.r.o., Geodetické práce, Andreja Kmeťa 

320/7, IČO: 36 442 500, strpieť uloženie inžinierskych sietí – kanalizačného odtoku z vodnej 

stavby „Domová čistiareň odpadových vôd AT6 Rajecké Teplice“, a to na časti pozemkov : 

- parcela KN-C č. 1076/1, trvalý trávny porast o výmere 1011 m
2
, 

- parcela KN-C č. 1076/3, trvalý trávny porast o výmere 609 m
2
, 

- parcela KN-C č. 1076/4, zast. plocha a nádvorie o výmere 508 m
2
, 

ktoré sú ako výlučné vlastníctvo mesta Rajecké Teplice zapísané na LV č. 866, ktorý je 

vedený pre okres Žilina, obec Rajecké Teplice, kat. územie: Rajecké Teplice.  

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech vlastníkov pozemkov: 

- parcela KN-C č. 1092/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 m
2
, 

- parcela KN-C č. 1092/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 157 m
2
, 

ktoré sú ako podielové spoluvlastníctvo Mateja Knapca, Smrekova 3095/24, 010 07 Žilina 

a  Veroniky Frnčovej, Bôrická cesta 6, 010 01 Žilina zapísané na LV č.1905, ktorý je vedený 

pre okres Žilina, obec Rajecké Teplice, kat. územie: Rajecké Teplice. 



Vecné bremeno sa zriaďuje s účinkami „in rem“ bezodplatne a je spojené s vlastníctvom 

vyššie uvedených pozemkov. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, 

Bc. Ambróz Hájnik,  

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018. 

Ing. Marta Hucíková, hlavná kontrolórka mesta predniesla správu o kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018, v ktorej informovala o  vykonaných kontrolách počas 

celého roka, v zmysle plánu práce na rok 2018.   

 

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

uznesenie č. 9/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice za rok 2018. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, 

Bc. Ambróz Hájnik,  

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na  1. polrok 2019. 

Ing. Marta Hucíková, hlavná kontrolórka mesta predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice na 1. polrok 2019.  Plán kontrolnej činnosti 

vychádza z ustanovení zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Ustanovenia zákona týkajúce sa vykonávania kontrolnej činnosti sú uvedené v § 

18 f ) - ktorý stanovuje úlohy hlavného kontrolóra a § 18 d ) - ktorý stanovuje rozsah 

kontrolnej činnosti.  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 1. polrok 

2019. 

Prof. Rostášová – položila otázku k dodržiavaniu rozpočtu základnej školy vo vzťahu k 

normatívam.   

Ing. Hucíková – informovala, že v súčasnosti prebieha kontrola v základnej škole, o výsledku 

kontroly bude informovať. 

 

 



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

uznesenie č. 10/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice na 1. polrok 2019. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, 

Bc. Ambróz Hájnik,  

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

12. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018.  

Primátorka mesta vyzvala hlavnú kontrolórku, aby opustila miestnosť a konštatovala, že na 

základe údajov a informácií uvedených v správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

mesta za rok 2018, ktorú hlavná kontrolórka predložila na zasadnutí MsZ vo februári 2018 je 

preukázateľné, že hlavná kontrolórka mesta splnila všetky úlohy a povinnosti určené 

v plánoch kontrolnej činnosti a vykonala aj činnosti navyše oproti schváleným plánom. V 

súlade s ustanovením § 18c ods. 5 zákona SNR 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov môže obecné zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú 

odmenu až do výšky 30 % z jeho mesačného platu.   

Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018 bol predmetom 

rokovania finančnej komisie, ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu prijať navrhnuté 

uznesenie. 

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

 

uznesenie č. 11/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Odmenu hlavnej kontrolórke Mesta Rajecké Teplice Ing. Marte Hucíkovej za obdobie 1/2018 

–12/2018 vo výške 15 % z mesačného platu hlavnej kontrolórky vyplateného za obdobie 

1/2018 – 12/2018. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, 

Bc. Ambróz Hájnik,  

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

Primátorka mesta požiadala, aby sa hlavná kontrolórka opätovne dostavila do miestnosti. 

 

13. Delegovanie jedného člena do Rady školy pri základnej škole. 

Primátorka mesta informovala, že Rady školy pri školách sú iniciatívne a poradné 

samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 



pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, 

orgánov obcí z pohľadu školskej problematiky. 

Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je štyri roky. Funkčné obdobie rady školy pri 

našej základnej škole skončilo 21. 3. 2016. Uplynutím funkčného obdobia členstvo 

v orgánoch školskej samosprávy v zmysle § 25 ods. 12 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov zaniká. 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach uznesením č. 17/2016 z 31. 3. 2016 určilo 

počet členov Rady školy pri Základnej škole, ul. Pionierska 95, Rajecké Teplice: 11 

 dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov 

 jeden volený zástupca ostatných zamestnancov 

 štyria volení zástupcovia rodičov žiakov 

 štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

Nakoľko členka Rady školy pri ZŠ Anna Verešová ukončila pracovný pomer a neprejavila 

záujem byť členkou Rady školy, jej členstvo zaniklo. Z uvedeného dôvodu je potrebné 

delegovať štvrtého člena Rady školy (zástupca zriaďovateľa), s čím súhlasila Mgr. Anna 

Ciriaková, PhD. 

Delegovanie jedného člena do Rady školy pri základnej škole bol predmetom rokovania 

komisie sociálnych vecí, vzdelávania, športu a mládeže, ktorá odporučila mestskému 

zastupiteľstvu delegovať Mgr. Annu Ciriakovú, PhD. 

 

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

uznesenie č. 12/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

deleguje 

do Rady školy pri pri Základnej škole, Pionierska 95, Rajecké Teplice zástupcu zriaďovateľa:  

Mgr. Annu Ciriakovú, PhD. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, 

Bc. Ambróz Hájnik,  

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 
 

14. Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019. 

Primátorka mesta informovala o plánovaných termínoch zasadnutí MsZ na rok 2019, so 

začiatkom vždy o 17.00 hodine.  

Štefan Šálek – požiadal o zmenu termínu z 20. 6. 2019  na 13. 6.2019. 

Primátorka mesta - zmena je možná. 

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

uznesenie č. 13/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach na rok 2019. 

 



Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, 

Bc. Ambróz Hájnik,  

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová. 

  Jozef Knapec 

 

 

15. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 

Primátorka mesta informovala o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice.  

Investičné akcie - uskutočnené a v realizácii: Prebieha dodávka záhradných kompostérov do 

domácnosti v Rajeckých Tepliciach, do MČ Poluvsie sú už do domácností rozdané. Bola 

určená predpokladaná hodnota zákazky na plánovaný nákup kolesového traktora 

s nakladačom za účelom skvalitnenia budúcej zimnej údržby miestnych komunikácií. Bola 

ukončená rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Rajeckých Tepliciach a zakúpené interiérové 

vybavenia z dotácie MVSR. Dokončuje sa výstavba hasičskej zbrojnice v MČ Poluvsie. Je 

vypracovaná projektová dokumentácia na parkovisko Pionierska III – vydané stavebné 

povolenie. Výstavba chodníka II. etapa v MČ Poluvsie od ul. Riečna po križovatku na 

Stránske – bude pokračovať po ukončení zimnej údržby čo je 15.4.2019. Bolo zadané 

vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu parkovísk na ulici Školská I. – IV.. Boli 

zakúpené nové vianočné ozdoby do mesta a MČ Poluvsie. Pripravujú sa podkladov na 

odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v ZŠ- žiadosť bude podaná na   OÚ Žilina, 

odbor školstva. 

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 ( školská knižnica, polytechnická 

učebňa, biologická/chemická učebňa, jazyková učebňa). Dotácia schválená vo výške 

178 142,00 EUR – v marci sa začne s realizáciou.  „Zníženie energetickej náročnosti 

Mestského úradu Rajecké Teplice“ - projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti 

prevádzky budovy MsÚ RT.  Dotácia schválená vo výške 793 510,09 EUR – po schválení VO 

sa začne s realizáciou. „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. Požadovaná dotácia vo výške 781 296,21 EUR. Postup do II. 

grantového kola výzvy – prebieha hodnotenie. „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. Požadovaná dotácia vo 

výške 853 513,55 EUR. Postup do II. grantového kola výzvy – príprava podkladov k podaniu 

ŽoNFP k 01.4.2019. Podaná žiadosť na zakúpenie motorového vozidla na podporu 

poskytovania opatrovateľskej služby - projekt zameraný na podporu terénnej opatrovateľskej 

služby poskytovanej na území mesta Rajeckých  Teplíc a Poluvsia.  Požadovaná dotácia vo 

výške 9 711,00 EUR. Projekt v štádiu posudzovania.  „ Vypracovanie uhlíkovej stratégie“- 

projekt zameraný na vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie a jej časti – analýzy pre SMART 

CITY, poskytovateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra. Požadovaná dotácia vo 

výške 17 670,00 EUR. Projekt v štádiu posudzovania. 

Informácie o prebiehajúcich projektoch v meste, boli predmetom rokovania finančnej 

komisie, ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu prijať navrhnuté uznesenie. 

 



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

uznesenie č. 14/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Informáciu o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice.  

  

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, 

Bc. Ambróz Hájnik,  

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

16. Informácie o priebehu rokovania jednotlivých komisií pri MsZ. 

Štefan Šálek- predseda komisie výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia 

informoval, že komisia sa zaoberala žiadosťou Milana Bieleho, Juraja Knapca a odporučila 

žiadostiam nevyhovieť.  

Bc. Ambróz Hájnik- predseda komisie sociálnych vecí, vzdelávania, športu a mládeže - 

informoval, že komisia sa zaoberala správou základnej a materskej školy a návrhom na 

schválenie člena do rady školy. Komisia žiada vyhodnotiť "komunitný plán" do 31.5.2019. 

O dotáciách  nerozhodovali, neboli skompletizované. 

Prof. Rostášová- informovala, niektoré zložky pôsobiace v mesta spadajú do kultúry, bolo by 

dobré, aby sa predsedovia komisií dohodli, ktorá komisia bude o ktorých dotáciách 

rozhodovať.  

Primátorka mesta - požiadala predsedov komisií, aby sa stretli a dohodli sa na postupe. 

Ing. Bielik- predseda komisie miestneho rozvoja, kultúry a cestovného ruchu – informoval, že 

na komisii preberali rôzne témy, zaoberali sa hlavne letnou sezónou a s ňou spojenými 

kultúrnymi programami. Navrhujú, aby sa vždy v príslušnom kalendárnom roku do 15. 

novembra spojili všetky subjekty pôsobiace na území mesta a aby vytvorili spoločný produkt 

kultúrnych a spoločenských podujatí.  

Prof.  Rostášová – informovala, že pán Slyško je člen komisie miestneho rozvoja kultúry 

a cestovného ruchu a dnes predložil podnety, kde aj podnet na vyhotovovanie videozáznamov 

z MsZ, trebalo by zistiť, koľko by to stálo a prihovorila sa, aby sa videozáznamy 

vyhotovovali.  

Primátorka mesta - zistíme možnosti, nemáme s tým problém, aby sa vyhotovovali záznamy. 

Ing. Verešová- predsedníčka finančnej komisie - informovala, že komisia navrhla, aby sa 

poskytovali dotácie v plnej výške na jedno dieťa, čo je 62,-eur pre deti, ktoré navštevujú CVČ 

mimo územia mesta.  

Primátorka mesta - budeme postupovať v zmysle platného VZN, teda prispievať na jedno 

dieťa v plnej výške. 

 

17.  Interpelácie poslancov. 

Primátorka mesta dala priestor poslancom a otvorila tento bod.  

PharmDr. Masaryková - vyslovila poďakovanie zamestnancom mesta, že sú prítomní. Stačí, 

ak sa MsZ budú zúčastňovať len vedúci zamestnanci. 

Primátorka mesta - máme len jedného vedúceho pána Pialu a pána prednostu a tí sa MsZ 

zúčastňujú.  

 



18.  Rôzne 

Primátorka mesta požiadala prednostu MsÚ, aby predniesol návrh. 

Prednosta MsÚ- predloženie návrhu na rokovanie MsZ predkladám aj bez prerokovania 

v príslušnej komisii a predchádzajúceho oboznámenia poslancov MsZ. Predloženie tohto 

bodu rokovania si vyžiadal aktuálny vývoj situácie v súvisiacom územnom konaní 

a rozhodnutie vlastníka pozemku. 

Na pozemku v MČ Poluvsie sa nachádza rozostavaná stavba rodinného domu, ktorá je 

umiestnená mimo územia riešeného územným plánom a tým je posudzovaná ako stavba, ktorá 

je v rozpore s verejným záujmom. Aktuálne prebieha správne konanie, ktorým môže byť 

nariadené odstránenie tejto stavby. 

Zmenou územného plánu by sa mohol súčasný stav v určitom čase zlegalizovať, k tejto zmene 

dal podnet a o zmenu požiadal sám vlastník nehnuteľností – pozemku aj rozostavanej stavby. 

Podmienku realizácie zmien a doplnkov je, že uhradí náklady spojené s obstaraním zmien 

a doplnkov.      

V uvedenej lokalite je poľnohospodárska pôda horšej kvality a vývoj zástavby a súvisiacej 

situácie v nej nasvedčuje, že v budúcnosti bude celá lokalita zahrnutá do IBV, preto mesto 

nemá výhrady k navrhnutým zmenám a doplnkom. 

Vladimír Fajbík – vyjadril sa k situácii ohľadne výstavby rodinného domu jeho syna. 

Prednosta MsÚ - popísal genézu, len najpodstatnejšiu vec, zásadnú, aby nepoškodil 

stavebníkovi.   

 

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

uznesenie č.15 /2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 
Informáciu o dôvodoch, okolnostiach a podmienkach realizácie Zmien a doplnkov č. 12 

Územného plánu Sídelného útvaru Rajecké Teplice. 

II. schvaľuje 

Obstaranie Zmien a doplnkov č. 12 Územného plánu Sídelného útvaru Rajecké Teplice 

v rozsahu zahrnutia lokality pod vodojemom v Poluvsí – parc. CKN č. 830/39, 830/42 

a 830/43 k. ú. Poluvsie nad Rajčankou do individuálnej bytovej výstavby.  

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, 

Bc. Ambróz Hájnik,  

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

Primátorka mesta - mesto plánuje kúpiť kolesový traktor s radlicou a sypačom, nakoľko jeden 

traktor nestačí zabezpečovať zimnú údržbu k spokojnosti občanov. Bola určená 

predpokladaná hodnota zákazky: 79 960,-eur, preto potrebujeme poznať názor poslancov, či 

má mesto začať verejné obstarávanie, na kúpu traktora. Mesto by v tom prípade muselo 

zobrať úver na kúpu traktora. 

Ing. Verešová- navrhla túto službu zabezpečiť externe a zistiť výšku poplatku za ňu. 

Primátorka mesta- máme zamestnancov OTS, ktorí vykonávajú zimnú údržbu a využiteľnosť 

traktora by bola po celý rok. V lete by sa používal na vývoz kontajnerov. Urobíme analýzu, 



zistíme u poskytovateľov takýchto služieb ako je zabezpečovanie zimnej údržby, o akú sumu 

by sa jednalo za zimné obdobie.  

Prof. Rostášová – informovala, že ponuky z partnerských miest sa nedostanú k poslancom, je 

potrebné dohodnúť sa, ako sa bude postupovať. 

Primátorka mesta – navrhla, aby komisia Ing. Bielika koordinovala všetky pozvánky a akcie, 

ktoré prídu z partnerských miest. Pánovi predsedovi poslala pozvánky z partnerského mesta 

z Poľska.  

Ing. Bielik – informoval, že bude poslancov informovať priebežne. 

Ing. Verešová- požiadala, aby mesto dalo oznam na facebook, že občania majú možnosť 

využiť služby email a SMS.  

Pán Veselický - táto služba už v meste funguje tri roky, máme 52 aktívnych SMS, e-maily 

Vám neviem povedať, tie nám neukazujú počet príjemcov. 

Ing. Mokrý - zástupca zo ŽSK požiadal o slovo, odporučil poslancom MsZ kúpu vlastného 

traktora, kúpa sa oplatí. Ďalej informoval o krokoch ohľadne pretriedenia cesty I/64 od 

železničných závor po obchvat na Rajeckej ceste. Po križovatku na Kunerad by sa cesta I/64 

stala miestnou komunikáciou a od križovatky na Kunerad po obchvat cestou III. kategórie, 

čiže v správe ŽSK. Navrhol vyvolať stretnutie zástupcov mesta, obce Konská, ŽSK za účelom 

vzájomnej dohody na ďalšom postupe. 

Primátorka mesta - súhlasila s navrhnutým riešením a zvolá dotknuté orgány na stretnutie.   

PharmDr. Masaryková - navrhla, aby sa vo VZN úplne zakázali ohňostroje v meste.  

Primátorka mesta- tento rok sme sa spojili s dvomi subjektmi a bol jeden ohňostroj na 

Silvester.  Občania aj návštevníci mesta pravidelne chodia na námestie vítať nový rok.  

Do bodu programu sa žiaden z poslancov neprihlásil, preto primátorka mesta ukončila bod 

rokovania. 

 

 

Primátorka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie MsZ ukončila.   

      Obsah diskusných príspevkov sa priebežne nezapisoval. Diskutujúci nepredložili diskusné 

príspevky v písomnej forme a nepožiadali ich pripojiť ako prílohu zápisnice. 

      Obsah z priebehu rokovania MsZ je zaznamenaný na zvukovom zázname. 

 

 

 

         Mgr. Katarína Hollá 

         primátorka mesta 

 

 

 

 

         Ing. Miroslav Mikula 

         prednosta mestského úradu 

 

 

 

 

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

 

  pán poslanec Bc. Ambróz Hájnik .............................   
      


