
 Zápisnica z XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva                                          

v Rajeckých Tepliciach  21. 09. 2017 
 

Prítomní: 8 

Neprítomný: 0 

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: pán Jozef Knapec a pán Ladislav Válka. 

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

rokovania MsZ: 

Program 

1. Kontrola plnenia uznesení.  

2. Zámena pozemkov - cintorín Rajecké Teplice. 

3. Správa o výsledku kontroly Základnej školy v Rajeckých Tepliciach. 

4. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rajecké Teplice k 31. 12. 2016. 

5. Oznámenie o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č.15/2017, 16/2017, 17/2017, 

18/2017, 19/2017 v  príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice na rok 2017. 

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

rozpočtovým opatrením č. 20/2017 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2017. 

7. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice k 30. 06. 2017. 

8. Návrh VZN č. 2/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území mesta Rajecké Teplice. 

9. Informácia o výsledku kontroly NKÚ a prijatých opatreniach.  

10. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice. 

11. Interpelácie poslancov. 

12. Rôzne. 

13. Diskusia. 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Knapec, Majerčík, 

PharmDr. Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová, Válka 

  Ing. Dikant 

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 zostávajú 2 uznesenia: č.7/2016 z  

10. 03. 2016 a č. 78/2016 z 08. 12. 2016.  

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



prevod (odkúpenie) parkoviska, vyvolalo rokovanie s generálnym riaditeľom SSC Bratislava. 

Z rokovania vyplynulo, že SSC nedáva do dlhodobého nájmu nehnuteľnosti, preto navrhla 

zámenu nehnuteľností. Mesto je vlastníkom nehnuteľnosti pod komunikáciou I/64 v k.ú. 

Poluvsie nad Rajčankou, ktorú by zamenilo za nehnuteľnosť potrebnú k výstavbe chodníka 

(Laura), ktorej vlastníkom je SSC. V súčasnosti prebiehajú rokovania za účelom dosiahnutia  

dohody týkajúcej sa zámeny nehnuteľností.  

Mestská rada odporučila zobrať na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

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

uznesenie č. 39/2017: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

Kontrolu plnenia uznesení. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Knapec, Majerčík, 

PharmDr. Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová, Válka 

  Ing. Dikant 

 

2. Zámena pozemkov - cintorín Rajecké Teplice. 

Primátorka mesta -  informovala, že   vedenie mesta v roku 2015 vyvolalo prvé rokovania so 

zástupcami SLK s cieľom dohodnúť spôsob riešenia danej situácie.  Priebežne boli 

z obidvoch strán navrhované rôzne riešenia, ktoré boli pre druhú stranu viac či menej 

prijateľné a opierali sa o aktuálny záujem, aktivity a predstavy oboch strán.  Po cca 2 rokoch 

vzniklo riešenie, ktoré predkladáme. Netreba zabúdať na fakt, že z našej strany sme museli 

zohľadňovať aj názor, ktorý bol priebežne vyslovovaný poslancami MsÚ.  Máme za to, že 

navrhované riešenie je pre poslancov, ktorí zámenu schvaľujú prijateľné. Zámenu navrhujeme 

realizovať za použitia inštitútu osobitného zreteľa, ktorý je uvedený a  zdôvodnený vo 

zverejnenom ozname o zámere zámeny z  dôvodu hodného osobitného zreteľa.  Predmetom 

osobitného zreteľa je zámena pozemkov  v rovnakom pomere výmer pozemkov (872 m
2
).  

Cena zamieňaných pozemkov určená znaleckým posudkom je rozdielna, a  to  v  neprospech 

mesta.  Znalecký posudok však nezohľadňuje tú skutočnosť, že zamieňaný pozemok pod 

časťou cintorína bol 23 rokov užívaný bez uzatvorenia akéhokoľvek právneho vzťahu a bez 

finančnej náhrady.  Je potrebné poukázať na skutočnosť, že cena zamieňaných pozemkov je 

v tomto prípade značne limitovaná aj lokalitou, v  ktorej sa zamieňané pozemky nachádzajú, 

funkcionalitou  z pohľadu územného plánu a v neposlednej rade aj zámerom, ako chceli SLK 

svoj pozemok využiť. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v  písomnej Výzve na 

odstránenie protiprávneho stavu,   ktorú nám SLK prostredníctvom svojho právneho zástupcu 

zaslali k tejto veci v máji tohto roku, si SLK hodnotia svoj pozemok (ktorý je predmetom 

zámeny) na sumu 200,00 Eur za m
2
.  

Výsledkom vzájomných rokovaní medzi mestom a  SLK je kompromisné riešenie, ktoré 

predpokladá usporiadanie vlastníckych vzťahov k  pozemku pod „novou“ časťou cintorína 

formou bezodplatnej zámeny, to zn. bez finančného vyrovnania rozdielu cien  zamieňaných 

pozemkov určených znaleckým posudkom. Hodnota zamieňaných pozemkov je účastníkmi 

zámeny ustálená za rovnakú v zmysle dohody uvedenej v  zámennej zmluve. Navrhovaná 

bezodplatná zámena pozemkov rešpektuje aj morálnu rovinu, a to fakt, že pozemok vo 

vlastníctve SLK mesto využívalo ako cintorín.  Mesto neplatilo vlastníkovi žiaden nájom 

a podľa našich vedomostí sa ani o takýto krok v minulosti nepokúsilo.  



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

odporučili MsZ schváliť pripravené uznesenie. Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, 

primátorka mesta prečítala návrh na   

uznesenie č. 40/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

bezodplatnú zámenu pozemku vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice - parcela registra „C“ 

KN č. 561/29, trvalé trávne porasty o výmere 872 m
2
  v  kat. území Rajecké Teplice, ktorá 

vznikla odčlenením z parcely registra „C“ KN č. 561/3, trvalé trávne porasty o výmere 2430 

m
2
 na základe  geometrického plánu Ing. Radomíra Blažeka – Geodetic, č.: 43432611-

073/2016, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Žilina dňa 13. 12. 2016 pod               

č. 2456/2016 za pozemky vo vlastníctve  Slovenských liečebných kúpeľov Rajecké Teplice, 

a.s. – parcely registra „C“ KN č. 50/10, ostatné plochy o výmere 751 m
2
  a „C“ KN č. 50/11, 

ostatné plochy o výmere 121 m
2
 v kat. území Rajecké Teplice, ktoré vznikli odčlenením 

z parcely registra „C“ KN č. 50/1, ostatné plochy o výmere 25948 m
2
 na základe  

geometrického plánu Ing. Radomíra Blažeka – Geodetic, č.: 43432611-124/2015,  ktorý bol 

úradne overený Okresným úradom Žilina dňa 19. 11. 2015 pod č. 2084/2015.  

II. konštatuje, že 

a) zámena parciel uvedených v bode I. tohto uznesenia je iniciovaná Mestom Rajecké Teplice 

z verejnoprospešných dôvodov za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku 

pod časťou cintorína v Rajeckých Tepliciach a vytvorenia podmienok na jeho rozšírenie, 

b) boli a sú splnené všetky podmienky zámeny z dôvodov hodných osobitného zreteľa tak, 

ako to predpokladá ust. § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 
 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Knapec, Majerčík, 

PharmDr. Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová, Válka 

  Ing. Dikant 

O slovo sa prihlásil člen predstavenstva SLK pán Zdenko Miškolci, ml.- sme radi keď aj my 

môžeme prispieť do mesta. Páni projektanti Vám predstavia navrhnuté riešenie výstavby 

parkovacích plôch ako aj parkovacieho domu v lokalite bývalého amfiteátra.  

Od kostola dole navrhujeme vybudovať parkovisko pre všetky naše hoteli. Nebudeme 

vpúšťať autá do mesta.  

Projektanti SLK– priblížili  navrhnuté riešenie.   

Pán farár - cez sviatky a nedele, bolo by dobré nájsť riešenia pre návštevníkov mesta ako 

i návštevníkov bohoslužieb. Ako by sme vedeli pomôcť tým ľudom, ktorí pôjdu na 

bohoslužby, a to najmä tým, aby nemuseli za parkovanie platiť. Poprosil zohľadniť aj túto 

záležitosť.  

V priebehu rokovania sa dostavil pán poslanec Ing. Vladimír Dikant.   

 

3. Správa o výsledku kontroly Základnej školy v Rajeckých Tepliciach. 

Správu o výsledku kontroly Základnej školy v Rajeckých Tepliciach predniesla Ing. Marta 

Hucíková, hlavná kontrolórka mesta, ktorá konštatovala, že kontrolou bol preverený rozpočet 

ZŠ a jeho plnenie. Účelom kontroly bolo preveriť súlad  so všeobecne právnymi predpismi pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní 

s majetkom územnej samosprávy. Predmetom kontroly bola kontrola zostavenia rozpočtu 

a jeho plnenie, dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri hospodárení s verejnými 



prostriedkami. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. Záznam o výsledku kontroly bol 

prerokovaný a odsúhlasený s riaditeľom školy 04. 07. 2017. 

PharmDr. Masaryková - spýtala sa, ako hospodári ZŠ, nakoľko keď bola v Rade školy má 

vedomosť, že ZŠ z prevádzkových peňazí si uhrádzala mzdy. ZŠ nebola zariadená, čo sa týka 

tried novým nábytkom. Viem, že bolo prijaté aj uznesenie v roku 2014, ktorým boli určené 

nejaké pravidlá riaditeľovi ZŠ, čo sa týka čerpania finančných prostriedkov. 

Primátorka mesta – v roku 2015 sme zaviedli rozbory ZŠ, je určená komisia, ktorá hodnotí 

hospodárenie ZŠ za každý rok. Komisia aj tento rok zasadala a  konštatovala, že predpísaný 

rozpočet bol dodržaný. Prevádzkové a osobné náklady boli použité v súlade s predpísaným 

rozpočtom. Správa z rozboru hospodárenia ZŠ za rok 2016, bola predmetom rokovania na 

aprílovom zasadnutí MsZ.             

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

na vedomie správu  o výsledku kontroly Základnej školy v Rajeckých Tepliciach. Nakoľko sa 

nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na   
uznesenie č. 41/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

Správu o výsledku kontroly Základnej školy v Rajeckých Tepliciach. 
 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

Majerčík, PharmDr. 

Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová, Válka 

   

 

4. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rajecké Teplice k 31. 12. 2016. 

Primátorka mesta stručne informovala, že konsolidovanou účtovnou závierkou sa rozumie 

účtovná závierka, ktorá poskytuje informácie o konsolidovanom celku podľa §6 ods. 4. 

Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje podľa 

metód a zásad ustanovených osobitnými predpismi. Konsolidovaná účtovná závierka sa 

zostavuje v zmysle §22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Mesto Rajecké Teplice 

zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku so svojou rozpočtovou organizáciou (základnou 

školou), na základe predložených výkazov k 31. 12. 2016 a odsúhlasením vzájomných 

pohľadávok a záväzkov medzi sebou. Ide o spojenie výkazov k 31. 12. 2016 Mesta Rajecké 

Teplice, Základnej školy. Následne vytvorenie agregovaných výkazov, kde sa zapracujú 

konsolidačné operácie. 

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

odporučili MsZ zobrať na vedomie uznesenie ako je pripravené. Nakoľko sa nikto neprihlásil 

do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na   
uznesenie č. 42/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

1. Konsolidovanú účtovnú závierku Mesta Rajecké Teplice k 31. 12. 2016. 

2. Konsolidovanú výročnú správu vrátane údajov individuálnej výročnej správy Mesta      

    Rajecké Teplice k 31. 12. 2016. 

3. Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej    

    k 31. 12. 2016 Mesta Rajecké Teplice. 



 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

Majerčík, PharmDr. 

Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová, Válka 

   

 

5. Oznámenie o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č.15/2017, 16/2017, 17/2017,                                        

18/2017, 19/2017 v  príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice na rok 2017. 

Primátorka mesta stručne informovala o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2017, 

16/2017, 17/2017, 18/2017, 19/2017 v  príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2017. Na základe rozpočtového 

opatrenia Ministerstva vnútra SR č. 565/2017 a v súlade s § 3 ods. 3 písm. 1) a § 7 ods. 19 

zákona č. 597/2003 Z. z. upravujeme rozpočet o nenormatívne finančné prostriedky na 

príspevok pre školu v prírode pre Základnú školu v Rajeckých Tepliciach rozpočtovým  

Na základe listu MŠVV a Š SR číslo 2017-10493/30551:1-40AA  zo dňa 27. 06. 2017 v 

súlade s §8c zákona č. 597/2003 Z. z. upravujeme rozpočet o normatívne finančné prostriedky 

(dohodovacie konanie) vo výške 26 990,00 €. Upravený rozpočet normatívnych finančných 

prostriedkov je vo výške 430 613,00 €. 

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. 09. 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. 17, 18, 19/2017, 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. 3, 4, 5 tohto materiálu. Aby nedošlo k prekročeniu plnenia nad 100,0 %, 

upravovali sme rozpočet podľa skutočnosti.  

Prof. Rostášová- budú postačovať finančné prostriedky rozpočtované na program 2.4 Externá 

komunikácia mesta -mestský informačný systém?  

Pani Janíková- z referátu pre účtovníctvo a ekonomiku- podprogram 2.4 Externá komunikácia 

mesta (mestský informačný systém) vysvetlila, že tento program zahŕňa prvky Kronika mesta, 

Spravodajca Rajeckých Teplíc a webová stránka mesta, z uvedeného dôvodu je finančný limit 

postačujúci. 

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

odporučili MsZ zobrať na vedomie rozpočtové opatrenia č.15/2017, 16/2017, 17/2017, 

18/2017, 19/2017 v  príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice na rok 2017. Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta 

predniesla návrh na   
uznesenie č. 43/2017 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 15/2017 v príjmovej a  výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice,  

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 16/2017 v príjmovej a výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice, 



c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 17/2017 vo výdavkovej časti    

    rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice, 

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 18/2017 vo výdavkovej časti    

    rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice, 

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 19/2017 vo výdavkovej časti    

    rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

Majerčík, PharmDr. 

Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová, Válka 

   

 

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

rozpočtovým opatrením č. 20/2017 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2017. 

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

rozpočet je uvedené zdôvodnenie v priložených tabuľkách. V zmysle § 14 Zmeny rozpočtu 

a rozpočtové opatrenia Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme Mestskému 

zastupiteľstvu zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2017 Mesta Rajecké Teplice 

rozpočtovým opatrením č. 20/2017. 

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 a mestská rada odporučili MsZ schváliť 

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

opatrením č. 20/2017 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice. Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla 

návrh na   
uznesenie č.44/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje  

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

opatrením č. 20/2017 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

Majerčík, PharmDr. 

Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová, Válka 

   

 



7. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

     k 30. 06. 2017. 

Primátorka mesta - konštatovala, že rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice 

na rok 2017 bol zostavený na základe požiadaviek jednotlivých referátov a rozpočtovej 

organizácie Mesta Rajecké Teplice. V monitorovacom období Mesto Rajecké Teplice 

zabezpečovalo svoje úlohy v súlade s ods. 1 §14, ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. 

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

uznesením MsZ č. 54/20015 zo dňa 24. 09. 2015, ktorým boli schválené zásady o hospodárení 

s finanč. prostriedkami Mesta Rajecké Teplice. Monitorovanie je zamerané na porovnávanie 

očakávaných hodnôt v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie 

rozpočtových výdavkov na plnenie programov, častí programov a cieľov so skutočnosťou.  

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

na vedomie monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice k 30. 06. 

2017. Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na   
uznesenie č. 45/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 
Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice k 30. 06. 2017.  

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

Majerčík, PharmDr. 

Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová, Válka 

   

 

8. Návrh VZN č. 2/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky    

    služieb na území mesta Rajecké Teplice. 

Prednosta MsÚ informoval, že podstata tohto VZN - pravidla času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb nie je upravená v samostatnom zákone, ale na kompetencie mesta v tejto 

oblasti poukazuje  § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení. Doteraz VZN, ktoré by upravovalo 

prevádzkovú dobu nebolo mestom prijaté, preto sa pre jednotlivé prevádzky prevádzková 

doba „schvaľovala“ individuálne. Prijatím VZN sa nastavia všeobecné pravidlá, ktoré budú 

občanom a podnikateľom známe a v rámci týchto pravidiel si vie každý určiť prevádzkovú 

dobu svojej prevádzky a niektoré s tým súvisiace veci (napr. v akých priestoroch môže byť 

prevádzka umiestnená a pod.). Zároveň nemôže dôjsť k diskriminácii jednotlivca (prevádzky), 

pretože ten istý typ prevádzky (a v jednej lokalite) bude mať rovnaké kritéria. Z možností, ako 

nastaviť pravidlá prevádzkovej doby boli v návrhu VZN zohľadnené najmä:  miesto 

prevádzky – centrum a mimo centra, umiestnenie prevádzky – napr. vedľa IBV a pod., 

jednotlivé dni v týždni – pracovný deň a víkend a v neposlednom rade typ prevádzky – napr. 

pohostinstvo, večierka a pod.  

Ing. Mihál- prečo ideme regulovať, čo je už dosť regulované. Sú nato minimálne tri zákony. 

Ak by bol problém, môžeme sankcionovať. Z môjho pohľadu to netreba upravovať, nakoľko 

zákon to upravuje. Živnostenský zákon máme.  

PharmDr. Masaryková- v Antiku v rokoch 2011-2012 mal prevádzkovateľ otváracie hodiny 

určené. Nedodržiaval ich a  kaviareň bývala otvorená do 2,00 h rána a mesto s tým nič 

nerobilo. Pri schvaľovaní prevádzkového času by malo byť mesto schopné sankcionovať, 

hájiť záujmy ľudí.  



Ing. Dikant- mesto malo konať, keď Antik nedodržiaval otváracie hodiny. Navrhol, že nech sa 

všetky komisie zaoberajú týmto VZN a povedia prípadne návrh iných hodín.  

Ing. Mikula- ak sa porušujú otváracie hodiny, toto VZN nemá s tým nič spoločné. Podstata 

prijatia tohto VZN, že mesto musí mať prijaté takéto VZN. Nechceme obmedzovať žiadneho 

podnikateľa. Musíme nastaviť kritéria.  

Prof. Rostášová- na našej komisii to bolo, nevieme ktorých prevádzok sa týka, že budú 

otvorené do 5,00 h ráno a ktoré prevádzky do akých hodín. 

Primátorka mesta – informovala, že VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2017 o určení pravidiel 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Rajecké Teplice bude 

postúpené do všetkých komisií a požiadala, aby pripomienky písali emailom Ing. Mikulovi 

prednostovi MsÚ. Po vyjadrení sa všetkých komisií a po zohľadnení návrhov poslancov bude 

schvaľovanie návrhu predmetného VZN predmetom rokovania na najbližšom MsZ, preto sa 

nebude o schválení VZN dnes hlasovať. 

 

9. Informácia o výsledku kontroly NKÚ a prijatých opatreniach.  

Prednosta MsÚ informoval, že kontrola NKÚ, expozitúra Žilina sa uskutočnila od 03. 03. 

2017 do 09. 05. 2017 so všeobecným názvom eGovernment a informačné systémy obcí 

a miest. V priebehu kontroly sme kontrolnému orgánu poskytovali rôzne informácie 

a štatistiky, zamerané hlavne na dodržiavanie zákona o eGovernmente, zákona o ochrane 

osobných údajov, zákona o informačných systémoch verejnej správy a výnosu MF SR 

o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Zistené nedostatky sú podrobnejšie 

uvedené v protokole o výsledku kontroly zo dňa 09. 05. 2017, pričom odporúčania kontrolný 

orgán zhrnul do dvoch bodov: upraviť koncepciu rozvoja informačných systémov (KRIS) tak, 

aby bola prínosom pre mesto, a aby sa dal merať pokrok pri jej vyhodnocovaní, aktualizovať 

bezpečnostný projekt mesta. Na základe obsahu protokolu (nielen odporúčaní) a zápisnice 

o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly zo dňa 12. 06. 2017 boli prijaté primátorkou 

mesta opatrenia. 

K výsledkom kontroly, prijatým opatreniam a ich priebežnému plneniu uvádzame nasledovné: 

- predchádzajúce internetové sídlo mesta bolo zriadené cca v r. 2010, pričom okrem jeho 

obmedzených možností modernizácie či aktualizácie informácii nespĺňalo ani štandardy, 

stanovené legislatívou v poslednom období. Preto bolo nevyhnutné tento problém riešiť, čo sa 

aj udialo zahrnutím nákladov na vytvorenie nového sídla do rozpočtu na r. 2017 a to bez 

ohľadu na kontrolu NKÚ. V súčasnosti už internetové sídlo mesta spĺňa všetky požadované 

štandardy, pričom je možné jeho vzhľad a usporiadanie upravovať tak, aby čo najviac spĺňalo 

svoj účel voči občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta.  

- Prípravu a realizáciu elektronickej komunikácie máme v celom priebehu účinnosti zákona 

pod kontrolou, systematicky sa vykonávajú kroky, ktoré smerujú k funkčnosti schránky. 

Spoločne s osobou zodpovednou za informačné systémy sa zúčastňujeme na potrebných  

školeniach a priebežne vyhodnocujeme potrebu ďalších krokov.  

Nezanedbateľným faktorom na určenie postupu je ekonomický rozmer projektu. Veľa 

operácii, úloh a služieb, príp. sprostredkovanie celej elektronickej komunikácie komplet je 

možné získať dodávateľsky, avšak za úhradu. Dokonca aj časti systému, ktoré 

prevádzkovateľom ešte nie sú spustené, alebo nie je povinnosť ich mať zatiaľ spustené, alebo 

ak takáto povinnosť už vznikla, nie sú funkčné na centrálnej úrovni UPVS či NASES. 

Z uvedeného dôvodu sme sa zatiaľ bezhlavo nezapojili do projektu DECOM a taktiež sme 

nemali zrealizované kroky, ktoré nám vytklo NKÚ. Napr. v tom čase sme neriešili ZEP s 

mandátnym certifikátom, pretože by sme si ho museli zaplatiť a nepotrebovali sme ho, alebo 

ani elektronickú pečať s pripojenou časovou pečiatkou, pretože zatiaľ nekomunikujeme 

formou elektronických tlačív (iba na ktoré sa elektronická pečať využíva) a ktoré si musíme 



opäť zaplatiť, ak sa nič nezmení. Pod zmenou je treba chápať najmä to, že dotknuté ústredné 

orgány verejnej správy postupne – tak ako sú pripravené spúšťajú svoje aktivity a začínajú 

poskytovať niektoré služby zdarma. Tieto služby sa dajú komerčne aj kúpiť, čomu sa 

vyhýbame. Ale aj naopak, v niektorých prípadoch bolo avízované ústrednými orgánmi, že 

určitá služba bude poskytovaná nimi bezplatne, no nakoniec službu nespustili a teda museli 

sme si ju zabezpečiť s finančnými nákladmi.     

 

Je potrebné uviesť, že z dôvodu zákonnej povinnosti sa elektronická komunikácia začala na 

celom Slovensku aktívne využívať od 01. 07. 2017 a ešte len vtedy sa začali objavovať 

nedostatky systému, ktoré sa priebežne odstraňujú a veľa otázok sa ešte ani nezačalo riešiť. 

Keďže neexistuje univerzálny návod či usmernenie, ako systém aplikovať v jednotlivých 

organizáciách, každý úrad sa snaží prevádzku elektronickej komunikácie prispôsobiť svojím, 

personálnym, organizačným a iným individuálnym podmienkam. 

 

Z tejto úlohy nie je splnená časť „oznámiť správcovi administratívnej časti platobného 

modulu identifikáciu účtu, na ktorý sa budú prijímať úhrady“, pretože podľa nám 

dostupných informácii táto funkcionalita ešte nie je spustená správcom systému. Ostatné – 

mandátnym certifikátom a elektronickou pečaťou disponujeme, pričom mandátne 

certifikáty sa aktívne pri komunikácii využívajú. Elektronické formuláre nemáme 

vypracované a schválené. Aj keď to vieme zrealizovať (skúšobne sme to aj uskutočnili), 

ale opäť sú to finančné náklady, ktorým sa možno v budúcnosti vyhneme alebo ich budeme 

vedieť znížiť, pretože nikto nevie, akým smerom sa bude riešenie tejto časti uberať. Avšak 

aj bez elektronických formulárov v súčasnosti si plníme všetky povinnosti nám 

vyplývajúce z dotknutého zákona.   

- KRIS bola predmetom rokovania MsZ v predchádzajúcom období. Bola registrovaná na 

portáli METAIS Ministerstva financií SR k 31. 03. 2017, čím bola zákonná úloha splnená. 

Ďalšou povinnosťou bolo vypracovanie vízie KRIS do novembra 2017, čo máme splnené – 

koncepcia je vypracovaná.  

 

Existujúci bezpečnostný projekt bol aktualizovaný ešte v marci 2017 v zmysle zákona       

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Keďže sme do neho nezapracovali aj 

vyhlášku Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z., čo nám vytkol NKÚ, prepracovali sme 

bezpečnostný projekt na jednotlivé smernice, ktoré sa venujú príslušným predpisom.  

Aktualizáciu smerníc sme využili aj na zapracovanie zmien, ktoré vznikli z dôvodu 

uskutočnených zásahov a zmien v oblasti výpočtovej techniky, zabezpečovacích zariadení 

a informačných systémov. 

 

V súčasnosti sú všetky opatrenia, ktoré boli prijaté, splnené (okrem uvedeného platobného 

modulu, na ktorý sa budú prijímať úhrady).   

Primátorka mesta - mestská rada odporučila MsZ schváliť pripravené uznesenie. Nakoľko sa 

nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta prečítala návrh na   

uznesenie č.46/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Informáciu o obsahu, priebehu a výsledkoch kontroly NKÚ  a prijatých opatreniach, ako aj 

plnení opatrení.    

II. prerokovalo 

Výsledky kontroly NKÚ „eGovernment a informačné systémy obcí a miest“. 

 

 



Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

Majerčík, PharmDr. 

Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová, Válka 

   

 

10. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice. 

Primátorka mesta informovala o prebiehajúcich projektoch v Meste Rajecké Teplice. 

Konštatovala, že mesto má ukončené projekty a investičné akcie: „Rozšírenie kamerového 

systému v Rajeckých Tepliciach“ – ukončené práce na  realizácii montáže kamier, „Workout 

Rajecké Teplice – telocvičňa pod holým nebom“– ukončená výstavba workout parku a 

príprava vyúčtovania dotácie Žilinského samosprávneho kraja, „Euromusette & Goldentango 

Rajecké Teplice 2017“- XVI. ročník medzinárodného akordeónového festivalu, ktorý sa konal 

01.- 02. 06. 2017dotácia vo výške 4 000,00 €. Ukončená realizácia nového umelého trávnika 

na futbalovom mini- ihrisku v areáli Základnej školy Rajecké Teplice z rozpočtu mesta. 

Špeciálne zametacie vozidlo dodané 07. 09. 2017. Rekonštrukcia schodov na cintoríne 

v mestskej časti Poluvsie. Zväčšenie vstupných chodieb a položenie novej protišmykovej 

dlažby aj na vstupné schodiská vrátane bezbariérového prístupu. Oprava výtlkov na 

miestnych komunikáciách v celom meste. Oplotenie časti cintorína v mestskej časti Poluvsie. 

Rozmiestnenie 20 ks lavičiek na sídliskách – ul. Pionierska, Školská, Lesná. Zakúpenie 2 ks 

detských preliezok do mestskej časti Poluvsie. Vybavenie Námestia SNP 4 ks hojdačiek, 

stolom na stolný tenis, šachovnicou a digitálnymi hodinami. Terénne úpravy na ul. 30. apríla - 

výsadba ruží a osadenie obrubníkov.  

PharmDr. Masaryková- veľmi pekné je námestie. Hojdačky boli stále obsadené. Ľudia sú 

šťastní, je to milé pre ľudí. 

Pani Pagáčová- zdá sa mi, že hojdačky zakrývajú fontánu, nie je vidieť tú krásnu fontánu z 

cesty. Odkiaľ sme zobrali na zakúpenie hojdačiek peniaze? Pin pong je výborný.  

Primátorka mesta - boli rozpočtované financie na výstavbu chodníka pri Laure a keďže už 

teraz vieme, že výstavba sa presúva na budúci rok, financie boli práve z tejto položky. 

Včera som sa zúčastnila rodičovského združenia v materskej škole. Boli vyčlenené financie 

na zakúpenie preliezok do exteriéru v MŠ, ktoré budú osadené do konca roka. 

Ďalej informovala o prebiehajúcich projektoch a investičných akciách: Právoplatné územné 

rozhodnutie v rámci investičnej akcie „Výstavba chodníka pri št. ceste I/64 od kúpaliska 

Laura smerom k autobusovej zastávke“ v Rajeckých Tepliciach. Príprava podkladov pre 

územné rozhodnutie v rámci investičnej akcie „Výstavba chodníka pri št. ceste I/64 

v mestskej časti Poluvsie“. 18. 09. 2017 začatie výstavby : Parkovisko na ul. Pionierska II“.  

Ďalej informovala o pripravených a podaných projektoch: „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) maximálna výška 

nenávratného finančného príspevku: 200 000,00 €. „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre 

DHZ Poluvsie“- projekt zameraný na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, požadovaná dotácia 

vo výške 30 000,00 €. V súčasnosti prebieha posudzovanie žiadosti, ktorá by mala byť 

vyhodnotená do konca roka 2017. „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre DHZ Rajecké 

Teplice“- projekt zameraný na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, požadovaná dotácia vo 

výške 30 000,00 €. V súčasnosti prebieha posudzovanie žiadosti, ktorá by mala byť 

vyhodnotená dokonca roka 2017. „ 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, požadovaná dotácia vo výške  

13 500,00 €.  

Ing. Mihál- musíme byť pripravený, keď príde výzva Cyklotrasa.  

Primátorka mesta - mesto vstúpilo do združenia, ktoré bolo vytvorené za účelom vzájomnej si 

pomoci dotknutých miest a obcí pri vybavovaní náležitostí cyklotrasy. Do rozpočtu na rok 

2018 bol vyčlenený finančný objem v sume 10000 €, z ktorého sa budú postupne uhrádzať 

jednotlivé potreby ako: za výkup pozemkov, geometrické plány atď. 

Ing. Dikant- spýtal sa na 2. fázu parkovacích miest. 

Primátorka mesta – nakoľko dlhodobo prší, nie je možné začať s prácami. Bola podpísaná 

zmluva o dielo, takže v prípade priaznivého počasia sa začne s budovaním 9 parkovacích 

miest pred bytovým domom č. 186. Termín ukončenia prác je stanovený na  20. november 

2017.  

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

na vedomie informáciu o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice. Nakoľko sa 

nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta prečítala návrh na   

uznesenie č. 47/2017 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Informáciu o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice.  

 

 Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

Majerčík, PharmDr. 

Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová, Válka 

   

 

11. Interpelácie poslancov. 

Primátorka mesta vyzvala poslancov a otvorila tento bod. 

Do interpelácií sa nikto neprihlásil, primátorka ukončila bod programu. 

 

12. Rôzne. 

Pani Pagáčová – predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu konštatovala, že komisia 

nezistila nedostatky týkajúce sa porušenia zákona č. 357/2004 Z.z.  

Komisia odporučila MsZ zobrať na vedomie navrhnuté uznesenie. 

uznesenie  č.48 /2017  

Mestské zastupiteľstvo  

berie na vedomie 
Správu predsedníčky Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcionárov v Rajeckých Tepliciach, ktorá konštatovala, že poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach a primátorka mesta, Mgr. Katarína Hollá si riadne 

splnili povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení – podanie 

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2016 a doloženie 

potvrdenia o úhrne príjmov za rok 2016 v zákonom stanovenom termíne. 

 

 

 

 



Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

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

Brath, Ing. Dikant, Knapec, 

Majerčík, PharmDr. 

Masaryková,  

Ing. Mihál, Pagáčová,   

Prof. Rostášová, Válka 

   

 

13. Diskusia 

Primátorka mesta –informovala, že COOP Jednota plánuje na budúci rok rekonštruovať 

budovu. Máme obavy o ľudí, kde si nakúpia potraviny počas rekonštrukcie, preto sme 

vyvolali rokovanie s riaditeľom RÚVZ Žilina, s možnosťou dočasného zriadenia predajne 

v telocvični ZŠ. Z rokovania vzišlo, že to nie je možné z viacerých dôvodov, zákon ktorým sa 

riadi RÚVZ to neumožňuje. Mesto navrhlo COOP Jednote na mestskej tržnici poskytnúť 

jeden priestor ,  však je potrebné zosúladiť viacero faktorov.  Rekonštrukcia by mala trvať cca 

4 mesiace, z uvedeného dôvodu sa mesto bude snažiť ešte rokovať s COOP Jednotou o 

možnosti kontajnerového predaja. 

Ďalej informovala, že zriadenie OOPZ v našom meste ešte nie je isté, nakoľko PZ podal 

žiadosť na prezídium. V prípade schválenia/neschválenia budem ihneď informovať.  

Mesto plánuje v roku 2018 vydať knihu: ,, Také boli Rajecké Teplice", ktorú napísal PhDr. 

Branislav Kožehuba, spoločne sme komunikovali tri roky. Dúfam, že sa nám podarí knihu 

vydať, preto aj v rozpočte budú vyčlenené finančné prostriedky na túto knihu.  

Pán Knapec – zábradlie pri kostole v Poluvsí je poškodené, treba ho odrezať a vymeniť. 

PharmDr. Masaryková – železničná stanica v Poluvsí je v hroznom stave. Blízko je pamätník 

Jozefa Gabčíka, bolo by vhodné, keby tam bolo zriadené napr. nejaké múzeum. 

Primátorka mesta – vyvoláme rokovanie s vedením ŽSR. 

Prof. Rostášová- na mestskej rade sme mali v pozvánke bod zasadnutia zámer domova 

dôchodcov. Na MsZ teraz už nie je v programe. Nakoľko sa nemohla zúčastniť na verejnom 

zhromaždení, chýbajú jej informácie ako ďalej sa posúvame v tejto záležitosti.  

Ing. Dikant- na finančnej komisií sa bola predstaviť firma, ktorá by mala záujem vybudovať 

DD, nakoľko neboli presvedčiví, dohodli sme sa, aby vypracovali nejaký materiál, z ktorého 

by bolo zrejme čo navrhujú a ako si to predstavujú - financovanie. 

Ing. Mihál- z môjho pohľadu všetko je o financiách. Prípadný investor nebude chcieť byť v 

strate. Potrebuje mať jasné kritéria. Odborne poradím, ale nebudem sa osobne angažovať, 

nakoľko som bol po meste ohovorený, že ja budem developérom pri nájomných bytoch, čo sa 

vôbec nezakladá na pravde, preto budem nápomocný, len ako ekonomický poradca v rámci 

komisie, ktorej som členom.   

PharmDr. Masaryková - 320,00 € platí štát. Ak sa niekto prihlási do verejného obstarávania, 

musí vypracovať minimálne dva varianty. Nemáme nikoho, kto by sa ujal tejto práce. Dalo by 

sa, je to možné. Aj úverovo sa dá. Predstavu zhruba máme, víziu čo chceme.  

Pán Brath- navrhujem odpredať majetok. V územnom pláne je navrhnutý domov dôchodcov, 

preto tam žiaden investor nemôže stavať nič iné. Stále zisťujeme, že mesto skutočne nemá 

financie na výstavbu DD a len o tom rozprávame a už roky sa nehýbeme dopredu.  

Pán Slávik- sú navrhnuté tri varianty. Nedospeli sme k výberu žiadneho variantu. Prečo 

nepredáme chatu, ktorá mestu neprináša žiadne výnosy. Som proti predaju budovy 

v lukratívnej oblasti Rajeckých Teplíc, určenej pre domov dôchodcov. 

Ing. Dikant- stretli sme sa s pánom Ing. Slávikom a zhodli sme, že nákladové financie sú 

neskutočné, nereálne, čo priznal sám.  Hovorím o projekte, ktorý spracoval Ing. Slávik.  



Primátorka mesta- informovala, že z 960 distribuovaných dotazníkov sa vrátilo na mesto 52 a  

všetci títo ľudia sú za výstavbu DD, takže je potrebné myslieť do budúcna, že obyvateľstvo 

starne a bude potrebovať DD s vyššou kapacitou.  

PharmDr. Masaryková - navrhla zriadiť komisiu, ktorá by pozostávala z odborníkov napr. z 

oblasti stavebníctva, ekonómie..., títo by spoločne pripravili nejaký návrh na budovanie DD.  

Poslanci sa zhodli, že témou zriadenia komisie a členstva poslancov v komisii budú riešiť na 

najbližšom zasadnutí MsZ resp. aj v komisiách. 

 

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

 

Primátorka mesta poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie MsZ o 20,10 h. 

ukončila. 

 

 

 

         Mgr. Katarína Hollá 

         primátorka mesta 

 

 

 

         Ing. Miroslav Mikula 

         prednosta mestského úradu 

 

 

Overovatelia:  pán Ladislav Válka 

  pán Jozef Knapec 

  

 

Zapisovateľka: pani Danka Loncová            
 

 

 

 

 

 


