
 Zápisnica z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva                     

v Rajeckých Tepliciach  25. 10. 2018 
 

Prítomní poslanci: 9 

Neprítomní poslanci: 0 

 

Prítomní bolí všetci poslanci, preto bolo mestské zastupiteľstvo (MsZ)  spôsobilé rokovať a 

uznášať sa. MsZ otvorila a viedla primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá, zároveň privítala 

prítomných. Za overovateľov určila: pána poslanca Ladislava Válku a pána poslanca Jozefa 

Knapca. Písaním zápisnice poverila pani Danku Loncovú. Primátorka mesta navrhla, aby sa 

rokovanie MsZ riadilo nasledovným programom: 

Program 

1. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým opatrením 

č. 10/2018 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice na rok 2018. 

2. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a 

programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na roky 2019-2021. 

3. Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na roky 

2019-2021. 

4. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta 

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

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

5. Návrh na schválenie zadania Urbanistickej štúdie IBV Poluvsie. 

6. Návrh zmluvy o nájme nehnuteľnosti (Námestie SNP) na prevádzkovanie vianočných 

trhov. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, Majerčík,  

Ing. Mihál, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová,  Prof. Rostášová, Válka 

   

Navrhnutý program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami. 

 

1. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým  

    opatrením č. 10/2018 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového  

    rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2018. 

 

Primátorka mesta konštatovala, že tabuľky, ktoré obdržali poslanci vopred ako materiál na 

dnešné MsZ jasne konkretizujú jednotlivé zmeny rozpočtu. 

Rozpočet mesta Rajecké Teplice sa napĺňa priebežne počas roka. Niektoré položky neboli 

rozpočtované, z tohto dôvodu bolo nutné ich do rozpočtu doplniť. Pri niektorých položkách 

boli navýšené sumy. Aby nedošlo k prekročeniu plnenia nad 100,0 %, upravovali sme 

rozpočet podľa skutočnosti a očakávanej skutočnosti. Pri každej položke, v ktorej sa menil 

rozpočet je uvedené zdôvodnenie v priložených tabuľkách. 



 
Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu odporučila MsZ zobrať na vedomie. 

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

uznesenie č. 40/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2018 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým 

opatrením č. 10/2018 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice na rok 2018. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, Majerčík,  

Ing. Mihál, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová,  Prof. Rostášová, Válka 

   

 

 

 

2. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a               

     programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na roky 2019-2021. 

 

Ing. Marta Hucíková, hlavná kontrolórka Mesta Rajecké Teplice Teplice predložila MsZ 

odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké 

Teplice na roky 2019 - 2021, konštatovala, že pri spracovaní stanoviska vychádzala z 

viacerých hľadísk ako: zákonnosť, súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

posúdenia reálnosti zostaveného návrhu rozpočtu.  Záverom konštatovala, že spracovaný 

návrh rozpočtu mesta na rok 2019 poskytuje poslaneckému zboru MsZ údaje a informácie pre 

kvalifikované rozhodovanie, preto odporučila predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2019 

schváliť a návrh rozpočtu mesta na roky 2020-2021 zobrať na vedomie. 

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

na vedomie VZN. 

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

uznesenie č. 41/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

      berie na vedomie 

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu a programového 

rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na roky 2019 - 2021. 

 



Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, Majerčík,  

Ing. Mihál, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová,  Prof. Rostášová, Válka 

   

 

3. Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na  

    roky 2019-2021. 

 

Primátorka mesta predniesla návrh na viacročný rozpočet a programový rozpočet mesta na 

roky 2019-2021. 

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom 

roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. 

Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s 

kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Rozpočet 

mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: 

- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území 

mesta,  

- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN mesta, ako aj zo zmlúv. 

Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí:  

- podiely na daniach v správe štátu, 

- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,  

- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. 

Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám, ktorých je 

zriaďovateľom.    V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným 

predpisom. Rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len 

bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a 

finančné operácie. Rozpočet mesta na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.   Bežný   

rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako schodkový. 

 

 

Rozpočet - sumarizácia Návrh Rozpočet Rozpočet     

 

Rozpočet na rok 

2019 v EUR 

 

2020 

 

2021 

   
 

Bežné          

Bežné príjmy spolu: 2 155 481  2 248 144   2 351 535 351 535     

Bežné výdavky spolu: 1 944 917  1 968 399  2 027 099      

Schodok/prebytok bežného rozpočtu: 210 564  279 745  324 436      

Kapitálové         

Kapitálové príjmy spolu: 0  0 0     

Kapitálové výdavky spolu: 154 800  247 801  292 492      

Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu: -154 800 
     

 



 -247 801 -292 492  

Príjmy spolu (bežné+kapitálové): 2 155 481  2 248 144  2 351 535      

Výdavky spolu (bežné + kapitálové): 2 099 717  2 216 200  2 319 591      

Schodok/prebytok: 55 764  31 944  31 944      

Finančné operácie         

Príjmy 0  0 0     

Výdavky  55 764  31 944  31 944      

Schodok/prebytok -55 764  -31 944  -31 944      

Výsledok hospodárenia 0 0 0     

Predložený rozpočet na rok 2019 vychádza podľa upraveného rozpočtu na rok 2018. 

Prof. Rostášová - sú v rozpočte už zahrnuté aj výdavky na stravu pre všetky deti, ktorým sa od 

januára 2019 má poskytovať strava v ŠJ zdarma ? 

Primátorka mesta - v návrhu rozpočtu nie sú započítané tieto náklady, nakoľko v čase keď sa 

tvoril rozpočet nebolo o návrhu rozhodnuté. V prípade schválenia uvedeného opatrenia bude 

zmenená položka v rozpočte formou rozpočtového opatrenia.  

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

rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na rok 2019, zobrať na vedomie rozpočet 

a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2020-2021. 

 

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

uznesenie č. 42/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na rok 2019. 

II. berie na vedomie 

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2020-2021. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, Majerčík,  

Ing. Mihál, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová,  Prof. Rostášová, Válka 

   

 

4. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta     

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

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

 

Primátorka mesta predniesla tento bod rokovania. 

Navrhovaná zmena všeobecne záväzného nariadenia dáva do súladu s rozpočtom Mesta Rajecké 

Teplice na rok 2019. Výpočet dotácií na mzdy a prevádzku na žiaka v ŠKD bolo vypočítané na 

základe východiskových štatistických údajov a na základe Zákona č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní, Zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 

564/2004 Z. z. a  v  z. n. p. a Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 



samospráve v z. n. p.   Mesto môže určiť výšku dotácie na žiaka a dieťa materskej školy 

a školského zariadenia v závislosti od objemu finančných zdrojov mesta a na základe 

preukázateľných potrieb (rozpočtu) školy a školského zariadenia.  Vychádzali sme z podkladov 

(mzdové dekréty) poskytnutých základnou školu Rajecké Teplice svojmu zriaďovateľovi 

a návrhu rozpočtu pre ŠKD na rok 2019.     Podľa tohto výpočtu dotácia z rozpočtu mesta pre 

ŠKD bude kryť mzdové náklady pracovníkov pracujúcich v školskom klube (3 vychovávateľky) 

a časť prevádzkových nákladov ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajecké Teplice. Počet 

detí v ŠKD je 69 detí.    Navrhujeme upraviť výšku dotácie na ŠKD  pôvodných 600,00 Eur na 

546,- EUR s účinnosťou od 01. 01. 2019. Časť nákladov na školský klub detí je hradený aj 

z vlastných príjmov. Počet detí stúpol oproti minulému školskému roku o 8 žiakov a k zníženiu 

mesto pristúpilo na základe požiadavky ZŠ. 

Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu a mestská rada odporučili MsZ uzniesť sa 

na VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2018. 

 

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

uznesenie č. 43/2018 

Mestské zastupiteľstvo   

I. prerokovalo 

Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajecké Teplice,  ktorým 

sa mení VZN Mesta Rajecké Teplice č. 61/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

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

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajecké Teplice,  ktorým sa 

mení VZN Mesta Rajecké Teplice č. 61/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

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

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, Majerčík,  

Ing. Mihál, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová,  Prof. Rostášová, Válka 

   

 

5. Návrh na schválenie zadania Urbanistickej štúdie IBV Poluvsie. 

Ing. Miroslav Mikula - prednosta MsÚ predniesol bod rokovania. 

Riešené územie urbanistickej štúdie (UŠ) sa nachádza južne od centra Poluvsia v dobrej pešej 

dostupnosti. Cieľom UŠ IBV Poluvsie je v podrobnejšej mierke vyriešiť spôsob zástavby v danej 

lokalite t.j. komunikačnú sieť, inžinierske siete, zásady pre osadenie objektov. 

IBV Poluvsie je spracované v súlade s koncepciou rozvoja predmetného územia na základe 

platného Územného plánu sídelného útvaru Rajecké  Teplice v znení jeho zmien a doplnkov. 

Dôvodom pre obstaranie Urbanistickej štúdie IBV Poluvsie bolo:  

1. potreba podrobnejšieho riešenia územia, určeného v platnej územnoplánovacej dokumentácii 

mesta Rajecké Teplice pre funkciu bývania v rodinných domoch v miestnej časti Poluvsie v etape 

návrh. 

2. vypracovanie územnoplánovacieho podkladu pre potrebu následnej aktualizácie 

územnoplánovacej dokumentácii mesta Rajecké Teplice s cieľom rozšírenia územia pre 

navrhovaný rozvoj funkcie bývania v rodinných domoch na plochách, výhľadovo určených pre 

uvedenú funkciu. 



Komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia vyjadrila súhlas so zadaním 

UŠ IBV Poluvsie. 

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

uznesenie č. 44/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že  

a) Zadanie Urbanistickej štúdie IBV Poluvsie je spracované v súlade s koncepciou rozvoja  

     predmetného územia na základe platného Územného plánu sídelného útvaru Rajecké  

    Teplice v znení jeho zmien a doplnkov, 

b) Zadanie Urbanistickej štúdie IBV Poluvsie je spracované odborne spôsobilou osobou pre  

     obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov v súlade s  

     ustanovením § 2a) a § 4, ods. 2) stavebného zákona a v rozsahu podľa ustanovení § 3,  

     ods. 1) vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. . 

II. súhlasí 

    so Zadaním Urbanistickej štúdie IBV Poluvsie.  

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, Majerčík,  

Ing. Mihál, PharmDr. Masaryková, 

Pagáčová,  Prof. Rostášová, Válka 

   

 

 

6.  Návrh zmluvy o nájme nehnuteľnosti (Námestie SNP) na prevádzkovanie vianočných  

      trhov. 

Prednosta MsÚ stiahol uvedený bod z programu rokovania, nakoľko organizátor vianočných 

trhov podal žiadosť o zabratie verejného priestranstva, ktorú mesto vyrieši vydaním 

rozhodnutia.  

 

Do bodu rôzne sa nikto z prítomných viac neprihlásil. 

Primátorka mesta z uvedeného dôvodu poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie 

MsZ 19,30 h ukončila. 

 

 

 

 

         Mgr. Katarína Hollá 

         primátorka mesta 

 

 

 

 

         Ing. Miroslav Mikula 

         prednosta mestského úradu 

 

 

Overovatelia:  pán poslanec Ladislav Válka 

 

  pán poslanec Jozef Knapec 


