
 Zápisnica z XXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva                                          

v Rajeckých Tepliciach  29. 06. 2017 
 

Prítomní: 7 

Neprítomní: 2 

Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo (MsZ) bolo 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. MsZ otvorila a viedla primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá, 

zároveň privítala prítomných. Overovatelia: Ing. Miroslav Mihál a pán Vladimír Brath. 

Zapisovateľka: pani Loncová. Primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá prečítala program 

rokovania MsZ: 

 

1.  Kontrola plnenia uznesení. 

2.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice na  

     2. polrok 2017. 

3. Návrh záverečného účtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2016. 

    a) návrh záverečného účtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2016 

    b) hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2016 

    c) správa nezávislého audítora z overenej ročnej účtovnej závierky a hospodárenia   

        mesta za rok 2016 

    d) stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice k záverečnému účtu Mesta 

        Rajecké Teplice za rok 2016. 

4. Oznámenie o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č.12/2017, 13/2017 vo výdavkovej 

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2017. 

5. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2017  Mesta Rajecké Teplice 

    rozpočtovým opatrením č. 14/2017 v príjmovej a výdavkovej časti.  

6. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania projektu   

   „Podpora predchádzania vzniku BRKO na území Mesta Rajecké Teplice“ . 

7. Návrh na založenie združenia obcí Rajecká cyklotrasa. 

8. Návrh na schválenie členských príspevkov Mesta Rajecké Teplice v združeniach. 

9. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena Rajecké Teplice- Poluvsie- rozšírenie NNK pre  

    IBV Pán, Janura, Ponechal a Medzihorská. 

10. Informácie o prebiehajúcich projektoch v Meste Rajecké Teplice. 

11. Správa o plnení PHSR Mesta Rajecké Teplice za rok 2016. 

12. Interpelácie poslancov. 

13. Rôzne.  

14. Diskusia. 

 

Tento návrh programu bol prijatý počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 3 

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

PharmDr. Masaryková,  

Pagáčová,   

Prof. Rostášová 

  Majerčík,  

Ing. Mihál, 

Válka 

Navrhnutý program zasadnutia bol schválený prítomnými poslancami. 

 

 



1.  Kontrola plnenia uznesení. 

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

konštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené. V realizácií zostáva 5 uznesení: č.7/2016 z  

10. 03. 2016, č. 78/2016 z 08. 12. 2016, č. 79/2016 z 08. 12. 2016 , č. 8/2017  z 16. 02. 2017, 

č. 12/2017  z 28. 03. 2017.  

Uznesenie č. 7/2016 sa priebežne plní a týka sa odkupovania pozemkov pod chodník pri ceste 

I/64 v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou, zostáva odkúpiť 1 nehnuteľnosť od SPF, ktorú je možné 

odkúpiť, resp. získať do dlhodobého nájmu až po predložení právoplatného územného 

rozhodnutia.  

V priebehu rokovania sa dostavil poslanec Ing. Miroslav Mihál. 

Uznesenie č. 78/2016 sa priebežne plní. Mesto podalo žiadosť SSC Žilina na prevod 

(odkúpenie) parkoviska pri Kúpalisku LAURA, v súčasnosti mesto čaká na vyjadrenie 

generálneho riaditeľa SSC Bratislava. 

Uznesenie č. 79/2016 sa priebežne plní. Mesto za týmto účelom má vypracované znalecké 

posudky. Z rokovania vyplynulo, že SLK súhlasia so zámenou pozemku 1:1- pozemok pod 

cintorínom za pozemok pred bývalým amfiteátrom, navrhujú však aj odkúpenie zvyšnej časti 

pozemku pred bývalým amfiteátrom v zmysle znaleckého posudku za účelom vybudovania 

parkoviska pre svoje subjekty a verejnosť.    

Uznesenie č. 8/2017 je splnené. Mesto zvolalo verejné zhromaždenia, za účelom prerokovania 

účelu využitia bývalej budovy MŠ na ul. Pri Bystričke. VZ sa uskutočnilo 23. júna 2017. 

Uznesenie č. 12/2017 sa plní priebežne. Mestské zastupiteľstvo podalo  žiadosť o poskytnutie 

NFP k projektu „Zníženie energetickej   náročnosti budovy Mestského úradu v Rajeckých 

Tepliciach“. Bolo ukončené verejné obstarávanie na zákazku s názvom: Zabezpečenie 

verejného obstarávanie a poradenské služby k  Výzve OPKZP-PO4-SC431-2017-19. Po 

skompletizovaní žiadosť o NFP bude táto odoslaná v termíne do  28. 06. 2017 na Ministerstvo 

životného prostredia SR.  

Mestská rada odporučila zobrať na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

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

uznesenie č. 25/2017: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

Kontrolu plnenia uznesení. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

PharmDr. Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová 

  Majerčík, Válka 

 

2.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice na  

     2. polrok 2017. 

Primátorka mesta informovala, že v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite, o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavná kontrolórka Mesta 

Rajecké Teplice predkladá mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie  uvedený,, Návrh 

plánu". Požiadala hlavnú kontrolórku, aby v krátkosti predniesla ,, Návrh plánu".   

Ing. Marta Hucíková hlavná kontrolórka mesta - ,, Návrh plánu" bol vypracovaný v zmysle  

§ 18f, ods. 1, písm. b, zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov zverejnený spôsobom v meste obvyklým (vyvesený na úradnej tabuli a uverejnený 

na webovej stránke mesta) dňa 14. júna 2017.  



Primátorka mesta konštatovala, že ,, Návrh plánu" bol predmetom rokovania mestskej rady, 

ktorá ho odporučila schváliť. Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátorka predniesla 

návrh na 

uznesenie č. 26/2017: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice na 2. polrok 2017. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

PharmDr. Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová 

  Majerčík, Válka 

 

3. Návrh záverečného účtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2016. 

    a) návrh záverečného účtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2016 

    b) hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2016 

    c) správa nezávislého audítora z overenej ročnej účtovnej závierky a hospodárenia   

        mesta za rok 2016 

    d) stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice k záverečnému účtu Mesta 

        Rajecké Teplice za rok 2016. 

Primátorka mesta, informovala, že Mesto Rajecké Teplice zostavuje Záverečný účet 

a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Požiadala hlavnú kontrolórku mesta, aby predniesla stanovisko. 

Ing. Marta Hucíková hlavná kontrolórka mesta - Mesto Rajecké Teplice spracovalo návrh 

záverečného účtu za rok 2016 v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona NR SR 

č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. ktorý obsahuje všetky 

predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona,. Dodržalo zákonom stanovenú 

povinnosť verejnej diskusie:   návrh záverečného účtu za rok 2016 je v súlade s § 9 ods.2 

zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy od   14. júna 2017 zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta  za 

účelom verejnej diskusie. Na základe skutočností odporučila Mestskému zastupiteľstvu 

v Rajeckých Tepliciach uzatvoriť prerokovanie "návrhu Záverečného účtu Mesta Rajecké 

Teplice za rok 2016" v súlade s § 16 ods.10 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. s výrokom "celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 

výhrad". 

Ing. Dikant - komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu odporučila MsZ zobrať 

návrh ,,záverečného účtu" na vedomie. 

Primátorka mesta- mestská rada tiež odporučila MsZ zobrať na vedomie. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na   

uznesenie  č. 27/2017:  
Mestské zastupiteľstvo  

berie na vedomie  

A) Správu nezávislého audítora z overenej ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta     

za rok 2016.    

   B)  Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Rajecké Teplice   

         za rok 2016. 

   C)  Výsledok hospodárenia Mesta Rajecké Teplice za rok 2016. 



 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

PharmDr. Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová 

  Majerčík, Válka 

 

Primátorka mesta - komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu a mestská rada 

odporučili MsZ schváliť pripravené uznesenie. Prečítala návrh na   

uznesenie  č. 28/2017:  
Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje 

A)   Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice a celoročné hospodárenie mesta za rok 2016     

  bez  výhrad  

  B) -    tvorbu rezervného fondu vo výške 151 134,95 EUR  z prebytku 

      -     tvorbu peňažného fondu určeného na zakúpenie automobilu pre oddelenie technických   

            služieb vo výške 22 000,00 EUR 

- tvorbu peňažného fondu určeného na zakúpenie štyroch kusov počítačov pre mestský 

úrad vo výške 3 588,20 EUR 

- tvorbu peňažného fondu určeného na zakúpenie komplexného zastrešenia podia vo 

výške 21 000,00 EUR 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

PharmDr. Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová 

  Majerčík, Válka 

 

4. Oznámenie o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č.12/2017, 13/2017 vo 

     výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 

      2017. 

Primátorka mesta oboznámila prítomných o vykonaných zmenách vo výdavkovej časti 

rozpočtu č. 12,13/2017, 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 prílohách č. 1,2  tohto materiálu. Aby nedošlo 

k prekročeniu plnenia nad 100,0 %, upravovali sme rozpočet podľa skutočnosti.  

Prof. Rostášová – aké sú to špeciálne služby?  

Pani Janíková- referentka finančného referátu- do špeciálnych služieb sú zahrnuté napr. 

odborné prehliadky, revízie, príprava projektov, právne služby, zabezpečenie funkcie technika 

PO, overenie účtovnej závierky a iné.  

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

na vedomie. 

Nakoľko sa nikto ďalší neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na   

uznesenie  č. 29/2017:  
Mestské zastupiteľstvo  

berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 12/2017 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  



b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 13/2017 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

PharmDr. Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová 

  Majerčík, Válka 

 

5. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2017  Mesta Rajecké Teplice 

    rozpočtovým opatrením č. 14/2017 v príjmovej a výdavkovej časti.  

Primátorka mesta stručne informovala o zmenách, pričom pri každej položke, ktorej sa menil  

rozpočet je uvedené zdôvodnenie v priložených tabuľkách. 

 

Bežný + kapitálový rozpočet Schválený 

rozpočet 

2017 

Rozpočtové 

opatrenie  

č. 13/2017 

Zmena Rozpočtové 

opatrenie  

č. 14/2017 

Bežné príjmy spolu: 1 812 430 1 809 352 21 340 1 830 692 

Bežné výdadvky spolu: 1 654 421 1 592 901 20 523 1 613 424 

z toho:     

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola 14 333 14 363 593 14 956 

Program 2: Propagácia 2 500 13 383 10 000 23 383 

Program 3: Interné služby 56 158 60 118 3 240 63 358 

Program 4: Služby občanom 37 994 35 979 0 35 979 

Program 5: Bezpečnosť 55 850 55 850 3 978 59 828 

Program 6: Odpadové hospodárstvo 86 132 86 132 0 86 132 

Program 7: Komunikácie 13 500 13 250 0 13 250 

Program 8: Doprava 2 260 2 990 0 2 990 

Program 9: Vzdelávanie 812 010 750 000 0 750 000 

Program 10: Šport 10 670 11 275 0 11 275 

Program 11: Kultúra 31 415 24 609 400 25 009 

Program 12: Prostredie pre život 22 200 25 540 2 120 27 660 

Program 13: Sociálne služby 84 037 84 037 0 84 037 

Program 14: Administratíva 425 362 415 375 192 415 567 

Prebytok/schodok bežného rozpočtu 158 009 216 451 817 217 268 

     

Kapitálové príjmy spolu: 0 100 000 10 000 110 000 

Kapitálové výdavky spolu: 102 245 272 687 57 405 330 092 

z toho:     

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola 0 0 0 0 

Program 2: Propagácia 5 000 5 000 0 5 000 

Program 3: Interné služby 3 000 27 000 0 27 000 

Program 4: Služby občanom 0 7 000 0 7 000 

Program 5: Bezpečnosť 0 5 285 11 137 16 422 



Program 6: Odpadové hospodárstvo 3 945 3 945 0 3 945 

Program 7: Komunikácie 20 300 19 640 0 19 640 

Program 8: Doprava 25 000 25 000 0 25 000 

Program 9: Vzdelávanie 0 0 0 0 

Program 10: Šport 25 000 25 146 0 25 146 

Program 11: Kultúra 7 000 6 651 21 000 27 651 

Program 12: Prostredie pre život 10 000 0 0 0 

Program 13: Sociálne služby 0 0 0 0 

Program 14: Administratíva 3 000 148 020 25 268 173 288 

Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu: -102 245 -172 687 -47 405 -220 092 

     

Príjmy spolu (bežné+kapitálové) 1 812 430 1 909 352 31 340 1 940 692 

Výdavky spolu (bežné+kapitálové) 1 756 666 1 865 588 77 928 1 943 516 

Prebytok/schodok   55 764 43 764 -46 588 -2 824 

     

Finančné operácie     

Príjmy   0 12 000 46 588 58 588 

Výdavky  55 764 55 764 0 55 764 

Prebytok/schodok -55 764 -43 764 46 588 2 824 

Celkové príjmy 1 812 430 1 921 352 77 928 1 999 280 

Celkové výdavky 1 812 430 1 921 352 77 928 1 999 280 

Výsledok hospodárenia 0 0 0 0 

     

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v zmysle § 10 ods. 7 Zákona č. 583/2004 Z.z.   

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový ak tento schodok možno kryť zostatkami 

finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo je 

tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.   

Celkový rozpočet vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný.  

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

,,Zmenu rozpočtu". 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na   

uznesenie  č. 30/2017:  
Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2017 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým 

opatrením č. 14/2017 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

PharmDr. Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová 

  Majerčík, Válka 

 



6. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania projektu   

   „Podpora predchádzania vzniku BRKO na území Mesta Rajecké Teplice. 

Primátorka mesta, informovala, že Mesto je povinné v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 

Z.z. v znení neskorších predpisov znižovať množstvo biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov ukladaných na skládku, z uvedeného dôvodu plánuje pre každú domácnosť zakúpiť 

kompostéry. 

Ministerstvo životného prostredia pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním: 

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, 

Predpokladané náklady projektu sú 200.000,00 EUR s DPH. Výška spolufinancovania zo 

zdrojov prijímateľa  je 5 %.                                                             

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na   

uznesenie  č. 31/2017:  
Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na     

    predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného  

    prostredia 2014-2020, vyhlásenej 26. 05. 2017, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23  

    na realizáciu projektu: Podpora predchádzania vzniku BRKO na území Mesta Rajecké  

   Teplice, ktorý bude realizovaný Mestom Rajecké Teplice. 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo  

    výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami  

    poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 5 % , čo predstavuje sumu max. 10.000,00  EUR. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

PharmDr. Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová 

  Majerčík, Válka 

 

7. Návrh na založenie združenia obcí Rajecká cyklotrasa. 

Prednosta MsÚ informoval, že súčasný stav projektu Rajeckej cyklotrasy je v štádiu prípravy 

podkladov pre územné konanie, pričom sa čaká na posúdenie EIA, ktoré by malo byť vydané 

do 2 – 3 mesiacov. Trasa by mala viesť zo Žiliny do Rajeckých Teplíc – na železničnú 

stanicu. Projektová dokumentácia je spracovaná a nachádza sa v záverečnej fáze 

posudzovania, pričom z dôvodu komplikovaných technických riešení, a teda finančne 

neúnosných, bude veľmi pravdepodobne rozdelená na dve etapy. V našich katastrálnych 

územiach by mala I. etapa predstavovať trasu od hranice k. ú. Porúbka po Poluvsiansku ihlu 

a od železničného priecestia zastávky Poluvsie po ul. Riečna (pri budove COOP Jednota – 

Pltník). Zostávajúce časti z dôvodu nevyriešenej situácie na železničnom priecestí Poluvsie, 

ul. Osloboditeľov a ceste I/64 v meste budú zaradené do II. etapy.   Založenie združenia, je  

potrebné a  koordináciu a administratívu bude zastrešovať Mesto Žilina, pričom aj sídlo sa 

bude nachádzať v budove mestského úradu. O výške členských príspevkov zatiaľ nebolo 

uvažované, pretože nie je zadefinované, čo bude z rozpočtu združenia financované, napr.      

prevádzkové náklady sídla združenia, administratíva združenia, niektoré časti činnosti  

združenia, samotný projekt a pod. 

Prof. Rostášová- sú stanovy združenia? Členské príspevky, vklady?   

Prednosta MsÚ- máme pripomienky, rokujeme s právnikom MsÚ Žilina, aby sme urobili  



základné stanovy. Názov, sídlo, účel založenia, predmet činnosti sú dané, dohodnuté. 

Primátorka mesta - nakoľko sa nikto ďalší neprihlásil do diskusie, primátorka mesta 

predniesla návrh na   

uznesenie  č. 32/2017:  
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Informácie vo veci prípravy projektu Rajeckej cyklotrasy. 

II. schvaľuje 

a) Založenie združenia obcí Rajecká cyklotrasa v zmysle  priloženej zakladateľskej zmluvy. 

b) Vstup Mesta Rajecké Teplice do združenia obcí Rajecká cyklotrasa. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

PharmDr. Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová 

  Majerčík, Válka 

 

8. Návrh na schválenie členských príspevkov Mesta Rajecké Teplice v združeniach. 

Prednosta MsÚ informoval, že audítorka nás upozornila, že každý rok sme povinní schváliť 

na MsZ výšky členských príspevkov Mesta Rajecké Teplice formou uznesenia. Uvedené 

výšky členských príspevkov boli zahrnuté do schváleného rozpočtu a kopírujú minuloročný 

stav. V prípade, že u niektorého subjektu nastane zmena smerom nahor (schválená jeho 

najvyšším orgánom), táto zmena bude predložená na schválenie MsZ. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na   

uznesenie  č. 33/2017:  
Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje 

V zmysle § 11, ods.4, písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov zaplatenie členského príspevku v nasledovných združeniach: 

- ZMOS                                              491,37 EUR 

- Asociácia prednostov                       150,00 EUR 

- Región Beskydy                                298,50 EUR 

- ZMO Rajecká dolina                         100,00 EUR 

- Aglomerácia (kanalizácia)                100,00 EUR 

- RVC Martin                                       264,71 EUR 

- OOCR Rajecká dolina                    1.491,00 EUR 

- MAS Rajecká dolina                          500,00 EUR   

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

PharmDr. Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová 

  Majerčík, Válka 

 

9. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena Rajecké Teplice- Poluvsie- rozšírenie NNK 

      pre IBV Pán, Janura, Ponechal a Medzihorská. 

Prednosta MsÚ informoval, že v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je Mesto 

Rajecké Teplice povinné strpieť rozsah vecného bremena: umiestnenie elektroenergetického 



zariadenia na pozemku, jeho prevádzku- vykonávanie povolenej činnosti  (distribúcia 

elektriny) a prístup k nemu. Mesto Rajecké Teplice 19. novembra 2015 podpísalo Zmluvu 

o budúcej  zmluve o zriadení vecného bremena. Z uvedeného dôvodu Stredoslovenská 

energetika- distribúcia, a.s, Žilina,  žiada o zaslanie uznesení, ktorými MsZ schválilo 

predmetné zmluvy o zriadení vecného bremena. Uvedené projekty sú už po realizácií. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na   

uznesenie  č. 34/2017:  
Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje 

A/ Zmluvu o zriadení vecného bremena, na základe ktorej Mesto Rajecké Teplice, ako 

povinný z  vecného bremena, zriaďuje v  prospech Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, 

a.s. so sídlom v Žiline, ul. Pri Rajčanke č. 2927/8, IČO: 36 442 151,  ako oprávneného 

z vecného bremena, vecné bremeno spočívajúce v  práve umiestnenia a uloženia 

inžinierskych sietí a  v  práve priznania ochranného pásma v zmysle platných právnych 

predpisov na častiach pozemkov v  kat. území Poluvsie nad Rajčankou, a to: parc. č. KN-C : 

1076/25, 1248/2, 1226, 1227/2, parc. č. KN-E : 881, 882/1, 883/4, 883/5, 889/2, v  rozsahu a  

priebehu určenom geometrickým plánom č. 22/2016 vyhotoveným Ing. Jurajom Gondžúrom, 

Brezová 8603/19A, Žilina, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Žilina dňa  

12. 04. 2017 pod č.: 651/2017. Vecné bremeno sa týka pozemkov, ktoré sú dotknuté 

realizáciou stavby „Rajecké Teplice – Poluvsie – Rozšírenie NNK pre IBV- Pán, Janura, 

Ponechal“. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 

B/ Zmluvu o zriadení vecného bremena, na základe ktorej Mesto Rajecké Teplice, ako 

povinný z  vecného bremena, zriaďuje v  prospech Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, 

a.s. so sídlom v Žiline, ul. Pri Rajčanke č. 2927/8, IČO: 36 442 151,  ako oprávneného 

z vecného bremena, vecné bremeno spočívajúce  v  práve uloženia elektrického vedenia 

a pre ochranné pásmo 1m na každú stranu od vedenia a právo vstupu a prístupu na 

pozemok v  ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky, vykonávania 

údržby a opráv na častiach pozemkov v kat. území Poluvsie nad Rajčankou, a to: 

- parc. KN-E č. 890/1, ostatná plocha o výmere 21619 m
2
, 

- parc. KN-E č. 891/3, ostatná plocha o výmere 3207 m
2
, 

- parc. KN-E č. 891/1, ostatná plocha o výmere 4168 m
2
, 

- parc. KN-E č. 882/1, ostatná plocha o výmere 1894 m
2
, 

v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č.50/2016 vyhotoveným spoločnosťou 

Geodézia Žilina, a.s., ktorý bol úradne overený Okresným úradom Žilina dňa 26. júla 2016 

pod č.: 1258/2016.  Vecné bremeno sa týka pozemkov, ktoré sú dotknuté realizáciou stavby 

„Poluvsie – Medzihorská – zah TS“. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 

                                             

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

PharmDr. Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová 

  Majerčík, Válka 

 

10. Informácie o prebiehajúcich projektoch v Meste Rajecké Teplice. 

Primátorka mesta informovala o prebiehajúcich projektoch v Meste Rajecké Teplice. 

Konštatovala, že Mesto má vydané územné rozhodnutie v rámci investičnej akcie „Výstavba 

chodníka pri št. ceste I/64 od kúpaliska Laura smerom k autobusovej zastávke“ v Rajeckých 

Tepliciach.  



Máme pripravené podklady pre územné rozhodnutie v rámci investičnej akcie „Výstavba 

chodníka pri št. ceste I/64 v Poluvsí“. 

 „Špeciálne čistiace vozidlo LADOG“ – ukončené verejné obstarávanie vozidla, ktoré bude 

spolufinancované z dotácie Environmentálneho fondu SR vo výške 100.000,00 EUR. Vozidlo 

bude zakúpené v mesiaci august 2017.  

V rámci projektu  „Kamarátka kniha – kamarát počítač“, Mesto získalo dotáciu v sume 

1.500,00 EUR na zakúpenie 2 ks počítačov. 

Máme právoplatné územné rozhodnutie pre  stavbu: Parkovisko na ul. Pionierska II“. 

Získali sme od Lesov SR, š.p. dotáciu vo výške 5 000,00 EUR na opravu miestnych  

komunikácií v správe Mesta Rajecké Teplice, po ktorých sa realizuje odvoz dreva. 

Nebol schválený projekt„ Spájame to cenné v nás“. Projekt cezhraničnej spolupráce s českým 

mestom Pozlovice, ktorý bol zameraný na kultúrne dedičstvo oboch krajín. 

Mesto pripravilo projekt „Moderná škola v Rajeckej doline“. Projekt zameraný na budovanie 

a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební 

rôzneho druhu v základných.  

„Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre DHZ Poluvsie“. Projekt zameraný na rekonštrukciu 

hasičskej zbrojnice. „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre DHZ Rajecké Teplice“. Projekt 

zameraný na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. 

DHZ Poluvsie má vypracovaný projekt na 45.000,00 EUR. Dotácia je maximálne 30.000,00 

EUR. Mesto bude musieť doplatiť zvyšnú časť. 

„ Vybudovanie chodníka pri št. ceste I/64 Rajecké Teplice“. Investičný projekt zameraný na 

výstavbu chodníka pri št. ceste I/64 v Rajeckých Tepliciach od kúpaliska Laura smerom 

k autobusovej zastávke.  

„Hráme sa a športujeme v Dúhovej škôlke“. Projekt zameraný na doplnenie preliezok v areáli 

Materskej školy Rajecké Teplice, požadovaná suma dotácie -13.000,00 EUR. 

Máme ukončené projekty:  

„Rozšírenie kamerového systému v Rajeckých Tepliciach“. Ukončené práce na  realizácii 

montáže kamier z dotácie Ministerstva vnútra SR- 10.000,00 EUR.  

„Workout Rajecké Teplice – telocvičňa pod holým nebom“. Ukončená výstavba workout 

parku z dotácie Žilinského samosprávneho kraja   vo výške 700,00 EUR.   

„Euromusette & Goldentango Rajecké Teplice 2017“, dotácie Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR  vo výške 4.000,00 EUR. 

Prof. Rostášová- na komisii bolo povedané, že Euromusette sa nebude konať.  

Primátorka mesta- Euromusette bude presunutý do priestorov základnej školy. 

Ukončená realizácia nového umelého trávnika na futbalovom miniihrisku v areáli Základnej 

školy Rajecké Teplice z rozpočtu mesta.  

Nakoľko sa nikto ďalší neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie  č. 35/2017 : 

Mestské zastupiteľstvo  

berie na vedomie 
Informáciu o prebiehajúcich projektoch v Meste Rajecké Teplice.  

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

PharmDr. Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová 

  Majerčík, Válka 

 

 



11. Správa o plnení PHSR Mesta Rajecké Teplice za rok 2016. 

Primátorka mesta predložila Správu o plnení PHSR Mesta Rajecké Teplice za rok 2016. 

Vyhodnotili sme harmonogram, ktorý je súčasťou PHSR.  

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

na vedomie uvedenú správu.  

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na   
uznesenie  č. 36/2017:  
Mestské zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

Správu o plnení „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rajecké 

Teplice na roky 2016 – 2021“ za rok 2016.   

  

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

PharmDr. Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová 

  Majerčík, Válka 

 

12. Interpelácie poslancov. 

Primátorka mesta vyzvala poslancov a otvorila tento bod. 

Do interpelácií sa nikto neprihlásil, primátorka ukončila bod programu. 

 

13. Rôzne A/ Schválenie nájomných zmlúv – Letné slávnosti 2017.  

Prednosta MsÚ informoval o navrhnutých nezávislých troch zmluvách o nájme  

s prenajímateľmi. Nakoľko občerstvenie na letných slávnostiach bolo doteraz zabezpečované 

prostredníctvom sprostredkovateľa. V súčasnosti tieto služby mesto navrhuje riešiť priamo 

s poskytovateľmi služieb. 

 

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

navrhnuté uznesenie. 

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

uznesenie č. 37/2017: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje: 

a) zmluvu o nájme s prenajímateľom Hurta, s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A-1,    

038 61 Vrútky, za účelom zabezpečenie občerstvenia kultúrnej akcie Letné slávnosti 

2017 – stánok rýchleho občerstvenia na Nám. SNP 29/1 s celkovým nájmom 800,00 

EUR. 

b) zmluvu o nájme s prenajímateľom Hostinec u Olejku, s.r.o.,  4. apríla 54/150, 972 43 

Zemianske Kostoľany za účelom zabezpečenie občerstvenia kultúrnej akcie Letné 

slávnosti 2017 – stánok rýchleho občerstvenia na Nám. SNP 29/1 s celkovým nájmom 

800,00 EUR. 

c) zmluvu o nájme s prenajímateľom GASTRO-ZH, s.r.o., Sládkovičova 491/6, 965 01 

Žiar nad Hronom, za účelom zabezpečenie občerstvenia kultúrnej akcie Letné 

slávnosti 2017 – stánok rýchleho občerstvenia na Nám. SNP 29/1 s celkovým nájmom 

800,00 EUR. 

 

 

 



Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

PharmDr. Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová 

  Majerčík, Válka 

 

13. Rôzne B/ Vysporiadanie pozemku pod chodník pri ceste I/64 v k ú. Rajecké Teplice –  

       chodník od Laury.  

Primátorka mesta- informovala, že Mesto Rajecké Teplice za účelom vybudovania chodníka 

pozdĺž cesty I/64 z parkoviska pri kúpalisku Laura po železničné priecestie pred kúpaliskom 

Laura plánuje odkúpiť nehnuteľnosť od OSŽ Slovakia, a.s., Hotel Skalka.  

Včera nám prišla nájomná zmluva, z ktorej vyplynulo, že Železnice SR nám dajú do 

dlhodobého nájmu pozemok, na 20 rokov za 72,10 EUR na rok.  

Primátorka mesta požiadala poslancov o diskusiu. 

Prof. Rostášová- má význam hlasovať za pripravené navrhnuté uznesenie, keď ste nerokovali 

s OSŽ Slovakia? 

Prednosta MsÚ- rokovanie s OSŽ sa už uskutočnilo, máme písomný súhlas k odpredaju. Pre 

nich to bude výhodné, z toho dôvodu, že návštevníci vybudovaním chodníka bezpečne prejdú 

z kúpaliska do areálu Skalky.  

Primátorka mesta -nakoľko sa nikto ďalší neprihlásil, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 38/2017: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

a) výkup pozemku parcelné číslo KN-C 19/4, zastavané plochy o výmere 11 m
2
         

v katastrálnom území Rajecké Teplice do vlastníctva Mesta Rajecké Teplice za 

účelom výstavby chodníka pozdĺž cesty I/64 z Parkoviska pri kúpalisku Laura po 

železničné priecestie pred kúpaliskom Laura 

b) kúpnu cenu za výkup 1 m
2
 pozemku vo výške 4,88 EUR, v súlade so znaleckým 

posudkom Ing. Mariána Mrázika, číslo 88/2017 zo dňa 08. júna 2017, znalca v odbore: 

Stavebníctvo, pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

PharmDr. Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová 

  Majerčík, Válka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Diskusia. 

 

Primátorka mesta – dnes prebehlo rokovanie so zástupcami SLK Rajecké Teplice a právnymi 

zástupcami zúčastnených vo veci  vysporiadania pozemkov pod cintorínom v Rajeckých 

Tepliciach. Tak ako sme sa o danom probléme rozprávali na minulom MsZ, SLK súhlasia so 

zámenou pozemkov pod cintorínom za naše pozemky pri bývalom amfiteátri 1 : 1 bez 

finančného vyrovnania a za podmienky, že odkúpia zvyšnú časť pozemku za sumu, v zmysle 

znaleckého posudku 45,82 EUR/m
2
. Odpredaj bude zohľadnený osobitným zreteľom. 

Žiadam Vás, aby ste sa vyjadrili, nakoľko na dnešnom MsZ nebudeme k uvedenej 

problematike prijímať uznesenie, chceme Vám ponechať čas na rozmyslenie. Chcem však 

poukázať nato, že mesto ani SLK nemajú vybudované parkoviská, situácia v meste sa každým 

rokom, čo sa týka parkovania zhoršuje a teraz má mesto možnosť získať 20 parkovacích 

miest, ktoré prisľúbili SLK vybudovať práve na predmetnom pozemku. Prosím Vás, aby ste o 

tomto bode rozmýšľali, pretože vy budete schvaľovať zámenu a kúpu pozemkov mesta. Treba 

citlivo zvažovať situáciu, ktorá už od roku 1994 je nevyriešená a to sú hrobové miesta na 

pozemku SLK.  

Pani Pagáčová- 872 m
2
 chce vymeniť bezplatne, 1553 m

2
 mu máme predať za 45,82 EUR.  

Vo verejnej súťaží môže mať hodnotu 1 m
2
 aj 100,00 EUR. Možno aj viac.  

Oficiálne za hrobové miesta chce pán Miškolci 872 m
2
 za 200,00 EUR/m, 174.400,00 EUR 

chce Miškolci za 872 m
2
, nech to mesto kúpi. 

Ing. Mihál- je to vnútorné územné pásmo a pán Miškolci zabráni- zablokuje odpredaj inému 

záujemcovi a to tak, že nebude súhlasiť s nejakou inou alternatívou výstavby. Ak ponúkneme 

inému pozemok, rozbijeme si úplne vzťahy. Parkovné miesta potrebujú SLK aj mesto, 

podporme tento rozvoj. 

Ing. Dikant- spýtal sa, prečo vypadá elektr. energia opakovane. 

Primátorka mesta- urgencie píšeme na elektrárne a žiadna odpoveď neprišla. Napíšeme na 

okresný úrad, krízové oddelenie. 

Prof. Rostášová- dostali sme pozvanie na festival, náš zbor. V Poľsku sme sa dozvedeli, že to 

bude štafetovo pokračovať u nás, VÚC nám schválilo 2000,00 EUR, žiadali sme 4000,00 

EUR.  Spýtala sa, či by záštitu nad festivalom mohlo prevziať Mesto Rajecké Teplice 

a zúčastnili by sa predstavitelia mesta. 

Primátorka mesta – nevidím v tom žiaden problém a rada prijmem záštitu.    

Prof. Rostášová- poďakovala, že sa mohli zúčastniť na Wilamowských šmergustoch. 

Pani Pagáčová- počula som, že by mala byť v našom meste štátna polícia. 

Primátorka mesta- zatiaľ nemáme definitívne potvrdené, že by malo byť v meste zriadené 

obvodné oddelenie policajného zboru, v októbri by sme mali už vedieť na základe 

rozhodnutia nadriadeného orgánu PZ, či tu bude obvodné oddelenie, alebo nebude. Po 

úvodnom rokovaní s PZ vyplynulo, že je záujem zriadiť obvodné oddelenie s počtom 16 

príslušníkov, toto oddelenie by pracovne zastrešovalo 10 okolitých obcí. Starostovia 

dotknutých obcí podporili zriadenie oddelenia. OOPZ by sídlilo na prízemí mestského úradu v 

Rajeckých Tepliciach, myslím si, že pre obyvateľov Rajeckých Teplíc a mestskej časti 

Poluvsie to bude prínosom, nakoľko sa zvýši bezpečnosť a bude tu stála služba s hliadkou.  

Poslanci po krátkej diskusii na túto tému sa vo väčšine zhodli, že zriadenie OOPZ bude 

prínosom pre mesto, čo sa týka bezpečnosti občanov, nakoľko v posledných rokoch Rajecké 

Teplice sa stávajú vyhľadávanou turistickou destináciou a je potrebné, aby sa občania ale aj 

návštevníci cítili v meste bezpečne. Rajecké Teplice sú v rámci Rajeckej doliny známe 

kúpeľmi, ale tiež množstvom hotelov, penziónov a iných zariadení poskytujúcich 

reštauračných a ubytovacích služieb.  

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, preto primátorka mesta ukončila diskusiu.  



 

 

Primátorka mesta poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie MsZ o 19,40 h. 

ukončila. 

 

 

 

         Mgr. Katarína Hollá 

         primátorka mesta 
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