
 

 

Zápisnica z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 24. 9. 2020.   

 

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 19,35 hodine. 

Prítomní poslanci: 6, neprítomní: 3 /PharmDr. Mária Masaryková, Ing. Pavol Bielik, Jozef 

Knapec,  ospravedlnení/. 

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

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

informovala prítomných, že z dnešného zastupiteľstva bude vyhotovený audiovizuálny 

záznam, ktorý bude umiestnený na webovom sídle mesta a zároveň upozornila, aby prítomní 

nepoužívali osobné údaje v diskusných príspevkoch pri jednotlivých bodoch rokovania.  

Štandardné zasadnutie mestského zastupiteľstva (§ 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení) je možné uskutočniť pri dodržaní hygienických opatrení z dôvodu predchádzania 

šírenia ochorenia Covid – 19. Prítomní účastníci rokovania sú povinní rešpektovať prijaté 

opatrenia  (priestorové usporiadanie rokovacej miestnosti, hygienické opatrenia – použitie 

rúšok, pri vstupe dezinfekcia rúk a pod.) . 

Za overovateľov primátorka mesta určila: Ing. Veroniku Verešovú  a pána Štefana Šáleka.  Za 

zapisovateľku bola určená: pani Loncová. 

Primátorka mesta navrhla nasledovný programom rokovania: 

1. Kontrola plnenia uznesení.  

2. Petícia proti plánovanej výstavbe ,,Apartmánového domu Siesta Key“ v Rajeckých 

Tepliciach. 

3. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rajecké Teplice k 31. 12. 2019. 

4. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta k 30. 6. 2020. 

5. Návrh na použitie rezervného fondu.  

6. Návrh na schválenie prijatia úveru od SLSP , a.s..  

7. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

8. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta za rok 2020 rozpočtovým opatrením. 

9. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2020 o záväznej časti ZaD č. 13 ÚPSÚ Rajecké 

Teplice. 

10. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta 

Rajecké Teplice č. 70/2011 o Poplatkoch za výkony vykonávané Mestským úradom 

v Rajeckých Tepliciach 

11. Predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja združenia obcí Rajecká dolina 2015-

2020 na nové obdobie 2020-2023. 

12. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri MsZ v Rajeckých Tepliciach. 

13. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 

14. Informácie z rokovaní komisií pri MsZ. 

15. Interpelácie poslancov. 

16. Rôzne. Voľba člena finančnej komisie pri MsZ v Rajeckých Tepliciach. 

 

 

 

 

 



 

 

 

O navrhnutom programe bolo hlasované: 

Program zasadnutia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Stanislav Majerčík, Štefan 

Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec, PharmDr. 

Mária Masaryková  

 

1.  Kontrola plnenia uznesení.  

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

konštatovala, že všetky predchádzajúce prijaté uznesenia a prijaté uznesenia na MsZ 25. 6. 

2020 boli splnené. 

 

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

uznesenie č. 28/2020: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie   

Kontrolu plnenia uznesení. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Stanislav Majerčík, Štefan 

Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec, PharmDr. 

Mária Masaryková  

 

2. Petícia proti plánovanej výstavbe ,,Apartmánového domu Siesta Key“ v Rajeckých  

    Tepliciach. 

Prednosta MsÚ informoval o predmetnej petícii, ktorú predložila osoba určená na 

zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci vo veci petície (zástupca) Mgr. Zdenka 

Matejová. Petíciu podporilo 317 osôb, z ktorých  bolo zistených 39 záznamov, ktoré 

nezodpovedali  ustanoveniu § 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov. O obsahu petície boli poslanci MsZ oboznámení kópiou textovej časti petície 

mailom a kópiou v rokovacích materiáloch. 

 

Petícia je zameraná na vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou ,,Apartmánového domu Siesta Key“  

na parc. CKN č. 118/1 v k. ú. Rajeckých Tepliciach, pričom: 

 sa podpísaní občania domnievajú, že realizácia navrhovanej stavby by nebola 

v súlade s platným územným plánom 

 stavba by nerešpektovala ani okolitú zástavbu a vniesla by do nej neprijateľný 

kontrast. 

Petícia bola zamestnancami mestského úradu prešetrená a vyhodnotenie prešetrenia petície sa 

opiera o nasledovné skutočnosti.  

Z platného územného plánu vyplýva nasledovné: 

1. Už v pôvodnom územnom pláne z r. 1998 je dotknutá zóna E1 zadefinovaná podobne ako 

v súčasnosti, t. j. obytno–rekreačná zóna s  totožnými podmienkami (príl. č. 1), ktoré boli 

zvýraznené v ZaD č. 6. Z textu jednoznačne vyplýva uprednostnenie ubytovania hostí 

a individuálnej rekreácie pred IBV.   



 

 

2. Informácia o „jednom rodinnom dome“ na riešenom území je uvedená iba v smernej 

textovej časti ZaD č. 7 z 11/2007 (príl. č. 2) ale nedostala sa do záväznej časti.  Okrem 

iného, uvedený bod č. 26 nevieme z nám dostupných podkladov ani stotožniť 

s predmetným pozemkom  parc. CKN č. 118/1. 

3. Po ZaD č. 7, ku ktorému bolo schválené VZN č. 48/2008 dňa 27. 03. 2008 bola následne 

vykonaná aktualizácia UP – zapracovanie ZaD č. 1, 2, 3 a 7. 

4. V ZaD č. 6, ktoré boli schválené neskôr ako ZaD č. 7 - dňa 26. 03. 2009 (príl. č. 4) 

a z ktorého názvu vyplýva, že sa špeciálne zameriava aj na zónu E1, bola záväzná časť 

doplnená o jednoznačnejšie zadefinovanie riešeného územia  – aj zvýraznené tučným 

písmom. Tento dôraz je upriamený proti IBV, v prospech penziónov a hotelov. 

5. Zadefinovanie – doplnenie textu v  ZaD č. 6 pre zónu E1 je jednoznačne v rozpore so 

smernou textovou časťou  ZaD č. 7 (jeden rodinný dom podľa bodu 2), z čoho vyplýva, že 

za smerodajné je potrebné považovať znenie textu pre zónu E1 od r. 1998 až po ZaD č. 6, 

kde bola funkcionalita – spôsob využitia zóny v zmysle upevnenia jej obytno-rekreačnej 

zóny zvýraznená. 

Z predmetných skutočností možno vyvodiť záver, že navrhovaná stavba je v súlade 

s deklarovaným zámerom územného plánu pre dotknutú zónu E1 a pri vydaní 

územnoplánovacej informácie a rozhodnutia o umiestnení stavby nebolo zistené pochybenie 

stavebného úradu vo vzťahu k tomuto zámeru územného plánu.   

V súčasnosti je územné konanie k stavbe predmetného ,,Apartmánového domu Siesta Key“  

ukončené rozhodnutím právoplatným dňa 15. 4. 2020, pričom spis sa ku dňu spracovania 

tohto materiálu nachádza na Okresnej prokuratúre v Žiline. 

Primátorka  mesta dala slovo Mgr. Zdenke Matejovej, ktorá je určená na zastupovanie v styku 

s orgánmi verejnej moci vo veci petície.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: Prof. Rostášová, Ing. Hájnik, Ing. Verešová. 

Občania: Ing. Štefan Comorek, pani Andrea Glosová, pán Ján Záň a JUDr. Jozef Vereš – 

právny zástupca mesta Rajecké Teplice. 

Zamestnanci mesta : primátorka mesta, prednosta MsÚ. 

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

uznesenie č. 29/2020: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie   

I. prerokovalo 

Petíciu  proti plánovanej výstavbe ,,Apartmánového domu Siesta Key“  v Rajeckých 

Tepliciach, doručenej na mestský úrad dňa 21. 8. 2020. 

II. konštatuje, že 

petícia proti plánovanej výstavbe ,,Apartmánového domu Siesta Key“  v Rajeckých 

Tepliciach bola prešetrená mestským úradom, kde nebolo zistené pochybenie stavebného 

úradu ako prvostupňového správneho orgánu pri hodnotení súladu projektu s územným 

plánom. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 0 proti: 5 zdržal sa: 1 neprítomní: 3 

 Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik,  Štefan Šálek,  Prof. Mária 

Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

Stanislav 

Majerčík 

Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec, PharmDr. 

Mária Masaryková  

Primátorka mesta konštatovala, že vzhľadom na výsledky hlasovania uznesenie nebolo 

prijaté. 

 



 

 

3. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rajecké Teplice k 31. 12. 2019. 

Primátorka  mesta  informovala,  že 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. 2019 a odsúhlasením vzájomných pohľadávok 

a záväzkov medzi sebou. Ide o spojenie výkazov k 31. 12. 2019 Mesta Rajecké Teplice, 

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

operácie. Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Mesta k 31. decembru 

2019 je zostavená ako riadna konsolidovaná účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve  v  znení  neskorších  predpisov,  za  účtovné  obdobie  od  1.  januára  2019  do  

31. decembra 2019. Mesto je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky. 

V rámci konsolidácie konsolidovaného celku Mesta Rajecké Teplice boli eliminované 

vzájomné pohľadávky, záväzky, náklady a výnosy. Pri dcérskych účtovných jednotkách bola 

použitá metóda úplnej konsolidácie. 

Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ nemala žiadne výhrady, čo 

potvrdila aj predsedníčka komisie  Ing. Veršová. 

 

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

uznesenie č. 29/2020: 

Mestské zastupiteľstvo  

berie na vedomie: 

1. Konsolidovanú účtovnú závierku Mesta Rajecké Teplice k 31.12.2019. 

2. Konsolidovanú výročnú správu vrátane údajov individuálnej výročnej správy Mesta      

    Rajecké Teplice k 31. 12. 2019. 

3. Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej    

    k 31. 12. 2019 Mesta Rajecké Teplice. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Stanislav Majerčík, Štefan 

Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Jozef Bielik,  

Jozef Knapec, PharmDr. 

Mária Masaryková  

 

 

4.  Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta k 30. 6. 2020. 

Primátorka mesta informovala, že poslancom bol predložený stručný prehľad ekonomických 

výsledkov Mesta Rajecké Teplice k 30. 6. 2020 

Celkové príjmy rozpočtu                                     1.847.802,00 EUR 

Celkové výdavky rozpočtu                                  1.503.659,26 EUR 

V porovnaní s  rozpočtom sú príjmy napĺňané na 60,1  %. 

V porovnaní s  rozpočtom sú výdavky čerpané na 48,9  %. 

 

1. 

V členení:                             Upravený rozpočet                   Skutočnosť          % plnenia 

Bežné príjmy                         2.297.750,00  EUR                     1.208.381,13 EUR          52,6 %               

Kapitálové príjmy                  567.264,00  EUR                          568.589,25 EUR        100,2 %       

Príjmové finančné operácie   201.452,00  EUR                            68.266,62 EUR           33,9 % 

Vlastné príjmy RO                     6.550,00 EUR                               2.565,00 EUR          39,2 % 

Spolu príjmy                   3.073.016,00 EUR                          1.847.802.00 EUR          60,1 % 



 

 

 

2. 

V členení:                    Upravený rozpočet                               Skutočnosť           % plnenia 

Bežné výdavky                   2.233.367,00 EUR                           866.535,42 EUR           38,8 %     

Kapitálové výdavky               801.155,00 EUR                           621.151,84 EUR           77,5 % 

Výdavkové finančné operácie  31.944,00 EUR                             15.972,00 EUR           50,0 % 

Použité vlastné príjmy RO         6.550,00 EUR                                       0,00 EUR            0,0 % 

Spolu výdavky                 3.073.016,00 EUR                          1.503.659,26 EUR          48,9 %                  

 

3. 

Čerpanie úverov a zostatky k 30. 6. 2020 

Úver                                                              zostatok                            druh úveru 

Investičný splátkový úver                        38.699,98 EUR                     dlhodobý 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia        10.344,00  EUR                    dlhodobý     

Spolu k 30. 6. 2020 je zostatok dlhodobých úverov  49.043,98 EUR. 

 

Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ nemala žiadne výhrady, čo 

potvrdila aj predsedníčka komisie  Ing. Veršová.  

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

uznesenie č. 30/2020: 

Mestské zastupiteľstvo  

berie na vedomie: 

Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice k 30. 6. 2020. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Stanislav Majerčík, Štefan 

Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec, PharmDr. 

Mária Masaryková  

 

 

5.  Návrh na použitie rezervného fondu. 

Primátorka mesta informovala, že Mesto Rajecké Teplice navrhuje použitie rezervného fondu 

v sume 27 000,.EUR na financovanie nevyhnutných výdavkov na kvalitné dokončenie 

uvedeného projektu. Výška financovania nevyhnutných výdavkov bude mestu známa po 

obdržaní rozhodnutia o schválení zmenového konania, prípadne môže riadiaci orgán zmenové 

konanie neschváliť, alebo vykonať korekciu. Z rezervného fondu bude použitá len suma, 

ktorá vzíde z výsledku zmenového konania.  

MsZ na zasadnutí schválilo 14. 6. 2018 zabezpečenie  financovania z rozpočtu mesta 

ostatných neoprávnených výdavkov, ktoré  budú identifikované počas prípravy projektového 

zámeru, žiadosti o nenávratný finančný    príspevok, hodnotenia projektu alebo počas 

realizácie projektu. Uvedený projekt sa realizuje a bude ukončený koncom októbra, alebo 

začiatkom novembra tohto roku.  Je potrebné a nevyhnutné ho dokončiť aj z hľadiska 

priznaného NFP. 

Mesto z dôvodu pandémie COVID-19 ihneď pristúpilo k úsporným opatreniam, nakoľko 

očakávalo avizovaný výpadok z výnosu dane z príjmov cca 58 000,-EUR, k 31. 8. 2020 je 

výpadok na dani z ubytovania cca 22 000,-EUR a iné výpadky z príjmov. Mesto v rámci 

úsporných opatrení nerealizovalo plánované investičné zámery, kultúrne podujatia, len 



 

 

nevyhnutné opravy na plynulý chod úradu a života v meste. V rezervnom fonde sa nachádza 

prebytok hospodárenia za rok 2019 v sume 128 017,50,-EUR.  

Žiadame schváliť uvedenú sumu z toho dôvodu, nakoľko  riadiaci orgán po zaslaní 

zmenového konania rozhodne, či vyhovie/nevyhovie zmenovému konaniu. Ak vyhovie 

zmenovému konaniu nevyčerpaná suma zostane v rezervnom fonde, o použití ktorej rozhodnú 

poslanci MsZ, na aký účel sa nevyčerpané finančné prostriedky použijú. Projekt „CIZS 

v meste Rajecké Teplice“ bol schválený uznesením č. 29/2018  na MsZ 14. 6. 2018. 

Ing. Verešová – predsedníčka finančnej komisie poznamenala, že rezervný fond súvisí s 

ďalším bodom dnešného zasadnutia- návrhom na schválenie prijatia úveru od SLSP , a.s. . 

Vysvetlila dôvody, prečo komisia navrhla zobrať vyšší úver ako navrhovalo mesto. Mesto 

navrhovalo zobrať úver v sume 170 000,-EUR a zvyšok dofinancovať z rezervného fondu. 

Z uvedeného dôvodu boli prepracované materiály podľa odporučenia finančnej komisie.  

Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ nemala žiadne iné výhrady. 

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

uznesenie č. 31/2020: 

Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje 

Použitie rezervného fondu v sume 27 000,-EUR na nevyhnutné výdavky na kvalitné 

dokončenie projektu: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké 

Teplice“, ktoré budú výsledkom zmenového konania. Použitie rezervného fondu je v súlade s 

§ 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

  
Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Stanislav Majerčík, Štefan 

Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec, PharmDr. 

Mária Masaryková  

 

6.  Návrh na schválenie prijatia úveru od SLSP , a.s..  
Primátorka mesta konštatovala, že predsedníčka finančnej komisie vysvetlila v 

predchádzajúcom bode stanovisko.  

Primátorka mesta informovala, že Mesto Rajecké Teplice vykonalo prieskum trhu v bankách, 

ktorý bol zameraný na najvýhodnejšie podmienky a výšku úrokovej sadzby. Najvýhodnejšiu 

ponuku zaslala Slovenská sporiteľňa a. s., ktorá ponúkla úrokovú sadzbu: FIX 0,16 %, t.j. 

počas doby splácania úveru – 10 rokov sa nezmení úroková sadzba. Po prehodnotení 

finančných možností z vlastného rozpočtu spolufinancovať schválený projekt, ktorý bude 

podporený aj nenávratným finančným príspevkom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a odporúčania finančnej komisie navrhujeme  prijatie úveru vo výške 250 000,-EUR 

od Slovenskej sporiteľne a.s., nakoľko je nevyhnutné už realizovaný  projekt ukončiť. Projekt 

bude dokončený koncom októbra, alebo začiatkom novembra t.r..  

CIZS po ukončenom a schválenom VO riadiacim orgánom:  

Cena diela s DPH ....................... 1 044 621,53 EUR 

Neoprávnené výdavky ...............  - 227 154,47 EUR (nezapríčinený nedodržaním podmienok) 

                                                        817 467,06 EUR – 5% spoluúčasť: 40 873,35 EUR 

5 % povinná spoluúčasť mesta ..     -40 873,35 EUR  

Poskytnutý NFP .........................     776 593,71 EUR  

 



 

 

Z úveru bude financovaný neoprávnený výdavok (NV) vo výške 227 154,47 EUR nie je 

zapríčinený nedodržaním podmienok v rámci Výzvy zo strany mesta, ale súvisí 

s rekonštrukciou priestorov, v ktorých nie je poskytovaná zdravotná starostlivosť ale  sú v 

nich poskytované komerčné služby ako pedikúra, kozmetika, kaderníctvo, súkromná 

chirurgická ambulancia, masérske služby. Nakoľko v týchto priestoroch nie je poskytovaná 

zdravotná starostlivosť, nemohol riadiaci orgán priznať NFP – také boli podmienky Výzvy. 

O tejto skutočnosti boli informovaní poslanci MsZ a  rozhodli, že do uvedeného projektu 

mesto pôjde, nakoľko sa modernizáciou priestorov zdravotného strediska dosiahne 

kvalitnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta a jeho spádovej 

oblasti.  

Mesto Rajecké Teplice musí financovať z vlastných finančných prostriedkov práce v sume 

23 000,-EUR, ktoré sú nevyhnutné na kvalitné dokončenie diela. Rozsah týchto prác bol 

zistený v priebehu realizácie stavby, tieto práce boli riadne špecifikované a poslanci MsZ boli 

s rozsahom týchto prác oboznámení v rámci kontrolných dní a na pracovnom stretnutí so 

stavbyvedúcim. MsZ  na zasadnutí schválilo 14. 6. 2018 zabezpečenie  financovania z 

rozpočtu mesto ostatných neoprávnených výdavkov, ktoré  budú identifikované počas 

prípravy projektového zámeru, žiadosti o nenávratný finančný    príspevok, hodnotenia 

projektu alebo počas realizácie projektu. Uvedený projekt sa realizuje a bude ukončený 

koncom októbra, alebo začiatkom novembra tohto roku.  Je potrebné a nevyhnutné ho 

dokončiť aj z hľadiska priznaného NFP. 

Projekt „CIZS v meste Rajecké Teplice“ bol schválený uznesením č. 29/2018  na MsZ 14. 6. 

2018 v znení: 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: Prof. Rostášová a pán Šálek. 

Ing. Marta Hucíková hlavná kontrolórka mesta predniesla stanovisko k úveru.  

Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ nemala žiadne výhrady, čo 

potvrdila aj predsedníčka komisie  Ing. Veršová. 

 

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

uznesenie č. 32/2020: 

Mestské zastupiteľstvo  

I. berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k prijatiu úveru. 

II. schvaľuje 

a) prijatie úveru vo výške 250 000,-EUR od Slovenskej sporiteľne a.s., 

b) použitie úverových zdrojov na financovanie nasledovných kapitálových investícií: 

    projekt: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice“. 

 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Stanislav Majerčík, Štefan 

Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec, PharmDr. 

Mária Masaryková  

 

7.  Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 
Primátorka mesta informovala: 

K rozpočtovému opatreniu č. 12/2020. V rozpočtovom opatrení je navýšenie finančných 

prostriedkov o sumu 167.098,00 EUR – dotácia Ministerstva Životného prostredia SR na 



 

 

projekt Zníženie energetickej náročnosti Budovy Mestského úradu. Uvedená suma je 

navýšená v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu Mesta Rajecké Teplice.  

 
 

K rozpočtovému opatreniu č. 13/2020. V rozpočtovom opatrení je navýšenie finančných 

prostriedkov: 

1. o sumu 2.736,00 EUR – dotácia Ministerstva Životného prostredia SR na projekt  

    Nízkouhlíková stratégia. 

2. o sumu 104.687,00 EUR – dotácia Ministerstva Životného prostredia SR na projekt     

    Zníženie energetickej náročnosti Budovy Mestského úradu. 

Uvedené sumy sú navýšené v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu Mesta Rajecké Teplice.  

 

 
 

K rozpočtovému opatreniu č. 14, 15, 16/2020. 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. 14, 15, 16, 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. 14, 15, 16/2020 tohto materiálu. Tabuľková časť zmien rozpočtu vo 

výdavkovej časti č. 14, 15, 16/2020 je prílohou materiálu. 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ nemala žiadne výhrady, čo 

potvrdila aj predsedníčka komisie  Ing. Veršová.  

 

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

uznesenie č. 33/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 12/2020 v príjmovej a vo 

výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 13/2020 v príjmovej a vo 

výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 14/2020 vo výdavkovej časti 

rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 15/2020 vo výdavkovej časti 

rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 16/2020 vo výdavkovej časti 

rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Stanislav Majerčík, Štefan 

Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec, PharmDr. 

Mária Masaryková  

 

 

8. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta za rok 2020 rozpočtovým  

    opatrením. 

Primátorka mesta informovala, že 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 2020 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým opatrením č. 

17/2020. 

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 alebo znížené 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. 

 
 

Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ nemala žiadne výhrady, čo 

potvrdila aj predsedníčka komisie  Ing. Veršová.  

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

uznesenie č. 34/2020: 

Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2020 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým 

opatrením č. 17/2020 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice na rok 2020. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Stanislav Majerčík, Štefan 

Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec, PharmDr. 

Mária Masaryková  

 

   

9. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2020 o záväznej časti ZaD č. 13 ÚPN-SÚ    

    Rajecké Teplice.  
Prednosta MsÚ informoval o  návrhu VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2020 o záväznej časti  

ZaD č. 13 ÚPN- SÚ Rajecké Teplice a konštatoval, že v pripomienkovej lehote nikto nepodal 

žiadnu pripomienku.   
Ing. arch. Ján Burian - Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, Reg. číslo 229 

vypracoval:  Správu o vyhodnotení pripomienkového konania a postupu obstarávania ZaD č. 

13 ÚPN – SÚ Rajecké Teplice. 

Vyhodnotenie pripomienkového konania a postupu obstarávania ZaD č. 13 ÚPN- SÚ  

Rajecké Teplice: 

Zmeny a Doplnky č. 13 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice ( ďalej aj len 

Zmeny a Doplnky ÚPN-SÚ, alebo len Zmeny a Doplnky ) boli obstarané a spracované 

v súlade s ustanovením § 30 stavebného zákona z dôvodu potreby aktualizácie 



 

 

územnoplánovacej dokumentácie mesta Rajecké Teplice, v súvislosti s požiadavkami na 

riešenie funkcie bývania, občianskeho vybavenia a dopravného a technického vybavenia 

územia mesta. Zmeny a Doplnky ÚPN-SÚ sú v súlade s Územnými a hospodárskymi zásadami 

pre ÚPN-SÚ Rajecké Teplice, schválenými uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajeckých 

Tepliciach č. 3/1998 zo dňa 29.4.1998. 

Súčasne so začatím prerokovania bolo spracované Oznámenie o strategickom 

dokumente Zmien a Doplnkov č. 13 ÚPN-SÚ Rajecké Teplice, ktoré bolo dňa 20.4.2020 

doručené Okresnému úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie v Žiline, ako 

príslušnému orgánu podľa ustanovenia § 3, písm. k) zákona 24/2006 Z. z. pre účely 

zisťovacieho konania, ktoré bolo podľa ustanovenia § 6 uvedeného zákona následne vykonané.  

Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredia v Žiline na základe výsledkov 

zisťovacieho konania rozhodol v súlade s ustanovením § 7, ods. 5) uvedeného zákona, že 

predmetný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona 24/2006 Z. z. ( 

Rozhodnutie č. OÚ-ZA-OSZP3-2020/024120-026 zo dňa 16.7.2020 )  

Hlavným riešiteľom Zmien a Doplnkov ÚPN-SÚ je Ing. arch. Marián Pivarči, 

autorizovaný architekt, číslo autorského osvedčenia 1051 AA. 

V súlade s ustanovením § 2a, ods. 1) Zákona č. 237/2000 Z.z. zabezpečuje pre mesto 

obstarávanie Zmien a Doplnkov Ing. arch. Ján Burian – odborne spôsobilý pre obstarávanie 

ÚPP a ÚPD, registračné číslo 229. 

V súlade s ustanovením § 22, ods. 1) stavebného zákona bol návrh Zmien a Doplnkov 

ÚPN-SÚ zverejnený spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli mesta a na oficiálnej web 

stránke mesta od 30.3.2020 do 29.4.2020 spolu s oznámením o ich prerokovaní po dobu 30 

dní.  

V súlade s ustanovením § 22, ods. 2) stavebného zákona boli dotknuté orgány štátnej 

správy, samosprávy a právnické osoby upovedomené o prerokovaní Zmeny a Doplnku ÚPN-

SÚ doporučenými listami s návratkami zo dňa 18.3.2020. Posledným dňom doručenia na 

základe návratiek bol deň 3.4.2020. 

V rámci prerokovania Zmien a Doplnkov ÚPN-SÚ podľa ustanovenia § 22 Stavebného 

zákona oznámilo v stanovenej lehote svoje stanoviská 18 dotknutých účastníkov konania z 

radov orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb. Ostatné dožiadané orgány, 

ktoré v stanovenej lehote neoznámili svoje stanoviská, vyjadrili v súlade s ustanovením § 22, 

ods. 5) stavebného zákona konkludentný súhlas s prerokovaným Návrhom Zmien a Doplnkov 

ÚPN-SÚ. Z radov fyzických osôb bola uplatnená jedna pripomienky, ktorá bola akceptovaná. 

Opätovné prerokovanie Návrhu Zmien a Doplnkov ÚPN-SÚ s Okresným úradom, 

Odborom opravných prostriedkov v Žiline, na ktorom bol dohodnutý rozsah záberov 

poľnohospodárskej pôdy, sa uskutočnilo dňa 25.5.2020. 

Uplatnené pripomienky dotknutých orgánov, právnických a fyzických osôb boli 

akceptované a následne zapracované do návrhu Zmien a Doplnkov ÚPN-SÚ a návrhu VZN 

Mesta Rajecké Teplice, resp. bude sa k nim prihliadať pri spracovaní projektovej 

dokumentácie, pred a počas realizácie jednotlivých zámerov a stavieb.  

K Návrhu Zmien a Doplnkov č. 13 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice 

vydal Okresný úrad Odbor starostlivosti o životné prostredie v Žiline súhlasné vyjadrenie 

podľa § 9, ods.1) písm. a) Zákona č. 543/2002 Z. z. listom č. OU-ZA-OSZP1-2020/021553-

004/Bra zo dňa 24.4.2020, Žilinský samosprávny kraj potvrdil vo svojom stanovisku č. 

04826/2020/ORR-4  zo dňa 20.5.2020 súlad návrhu Zmien a Doplnkov ÚPN-SÚ so záväznou 

časťou ÚPN VÚC ŽK a Okresný úrad, Odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát v 

Žiline listom č. OÚ-ZA-OOP6-2020/030658-004 zo dňa 15.7.2020 vydal súhlas podľa § 13 

zákona 220/2004 Z. z. na budúce použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery 

v celom požadovanom rozsahu natrvalo.  



 

 

Následne Okresný úrad, Odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline preskúmal návrh 

Zmien a Doplnkov č. 13 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice a vydal k nim 

súhlasné stanovisko pod č. OÚ-ZA-OVBP1-2020/035107/KRU zo dňa 31.8.2020, s 

odporúčaním Mestskému zastupiteľstvu v Rajeckých Tepliciach schváliť predmetné Zmeny a 

Doplnky ÚPN-SÚ a VZN o ich záväznej časti. 

ZOZNAM PODKLADOV PRE SCHVÁLENIE ZMIEN A DOPLNKOV Č. 13 ÚPN-SÚ 

RAJECKÉ TEPLICE : 

/ Podľa ustanovenia §16 vyhlášky  MŽP SR č.55/2001 Z. z. / 

1. Návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach o schválení Zmien a 

Doplnkov č. 13 ÚPN–SÚ Rajecké Teplice a VZN o jej záväznej časti   

2. Návrh Zmien a Doplnkov č. 13 ÚPN–SÚ Rajecké Teplice 

3. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 13 ÚPN–SÚ 

Rajecké Teplice 

4. Vyhodnotenie pripomienok orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb 

k Návrhu Zmien a Doplnkov č. 13 ÚPN–SÚ Rajecké Teplice 

5. Vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb k Návrhu Zmien a Doplnkov č. 13 ÚPN-SÚ 

Rajecké Teplice 

6. Stanovisko Okresného úradu, Odboru výstavby a BP v Žiline o preskúmaní Návrhu Zmien 

a Doplnkov č. 13 ÚPN–SÚ Rajecké Teplice podľa §25 Stavebného zákona 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA RAJECKÉ TEPLICE   č. 3/2020 O 

ZÁVÄZNEJ ČASTI ZMIEN A DOPLNKOV č. 13 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÍDELNÉHO 

ÚTVARU RAJECKÉ TEPLICE 

 

ČASŤ PRVÁ – ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 

Účel nariadenia a rozsah platnosti 

 

1. Nariadenie vymedzuje záväznú časť Zmien a Doplnkov č. 13 Územného plánu sídelného 

útvaru Rajecké Teplice (ďalej aj Zmeny a Doplnky č. 13 ÚPN-SÚ, alebo len Zmeny 

a Doplnky ) schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach  

č. 35/2020 zo dňa.24.  9.  2020. 

2. Záväzná časť Zmien a Doplnkov č. 13 ÚPN-SÚ Rajecké Teplice platí pre vymedzené 

územie, dokumentované vo výkresovej časti ako riešené územie. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie platí do doby schválenia prípadnej aktualizácie ÚPN-SÚ 

v riešenom území Zmien a Doplnkov č. 13 ÚPN-SÚ Rajecké Teplice, resp. do doby 

schválenia nového územného plánu mesta. 

  

ČASŤ DRUHÁ - NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI 

 

 V návrhu záväznej časti sú uvedené zmeny a doplnky nasledovným spôsobom : 

- text, ktorý bol schválený a ostáva v platnosti je napísaný kolmým písmom, 

- text, ktorý sa ruší v rámci Zmien a doplnkov č. 13 je napísaný kolmým písmom a text je 

prečiarknutý, 

- text, ktorý sa dopĺňa v rámci Zmien a doplnkov č. 13 je napísaný hrubým a šikmým 

písmom. 

Článok 1 

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 

 



 

 

1. V Zmenách a doplnkoch č. 13 sa mení priestorové usporiadanie a funkčné využívanie 

územia nasledovne: 

 a) plošne sa zväčšuje funkčná zóna A6, 

 b) sa ruší funkčná zóna G2 - na jej plochu sa rozširuje obytná zóna C10, 

 c) plošne sa zväčšujú obytné zóny C6, C7, C9, C10, C12, C13 a C14. 

 

Článok 2 

Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch 

 

Pre funkčnú zónu A6 platia schválené regulatívy: 

A6 občianska vybavenosť 

Prípustné funkcie: obchody a služby, potrebná technická vybavenosť, nevyhnutné odstavné  

plochy pre automobily, plochy zelene; výška zástavby na ploche A6 sa obmedzuje na max. 2  

nadzemné podlažia vrátane podkrovia,  

Neprípustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti s  

negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a  

pod.).  

Doplňujúce ustanovenia: na pozemkoch zariadení OV vyčleniť dostatočné plochy pre 

 parkovanie návštevníkov. 

 

Pre obytné zóny rodinných domov C6, C7, C9, C10, C12, C13 a C14 platia schválené 

regulatívy. 

C6, C7  obytné zóny rodinných domov 

základná funkcia obytná 

doplnková funkcia - nezávadné služby max. v 1/8 objektov bez škodlivých vplyvov na  

obytné prostredie 

prevládajúci typ stavebnej činnosti - rekonštrukcie, zobytnenie podkrovia, dostavba  

prelúk, výstavba na voľných plochách 

spôsob zástavby - izolované rodinné domy, počet podlaží max. 1+1+1, alebo 1+2 

drobnochov obmedzený na malé hospodárske zvieratá 

C9  obytná zóna rodinných domov za cestou I/64 a železnicou a pri železničnej zastávke 

Poluvsie 

základná funkcia obytná 

doplnková funkcia - nezávadné služby a výroba max. v 1/2 objektov 

prevládajúci typ stavebnej činnosti - udržiavacie práce, rekonštrukcie, prestavby 

spôsob zástavby - jedno a dvojtraktové rodinné domy, počet podlaží max. 1+1+1 

drobnochov obmedzený na malé hospodárske zvieratá 

C10  obytná zóna medzi železnicou a Rajčankou v Poluvsí 

základná funkcia obytná 

doplnková funkcia - nezávadné služby a výroba max. v 1/4 objektov 

prevládajúci typ stavebnej činnosti - JV rekonštrukcie, zobytnenie podkrovia, SZ  

novostavby 

spôsob zástavby - izolované rodinné domy, počet podlaží max. 1+1+1 

drobnochov obmedzený na malé a stredné hospodárske zvieratá 

C12  obytné zóny v Poluvsí 

základná funkcia obytná 

doplnková funkcia - nezávadné služby, výroba a rekreačná funkcia v max. 1/4 objektov 

prevládajúci typ stavebnej činnosti - rekonštrukcia, zobytnenie podkrovia, nová výstavba 

 na plochách uvoľnených asanáciou nevyhovujúcich objektov v záhradách 

spôsob zástavby - izolované rodinné domy, počet podlaží max. 1+1+1 



 

 

drobnochov obmedzený na malé a stredné hospodárske zvieratá, výnimočne pri dodržaní  

hygienických predpisov je možné povoliť aj chov veľkých hospodárskych zvierat 

C13  obytná zóna pre výstavbu rodinných domov Poluvsie pod vodojemom 

základná funkcia obytná 

doplnková funkcia - nezávadné služby bez škodlivých vplyvov na obytné prostredie,  

ubytovanie v súkromí a penzióny do 15 lôžok 

typ stavebnej činnosti - výstavba nových objektov na voľných plochách 

spôsob zástavby - izolované rodinné domy, počet podlaží max. 1+1+1 (suterén + prízemie  

+ podkrovie) 

drobnochov obmedzený na malé hospodárske zvieratá, 

v prípade poskytovania ubytovania zabezpečiť plochy pre parkovanie áut hostí na svojom  

pozemku. 

C14  obytná zóna pre výstavbu rodinných domov Poluvsie juh 

základná funkcia obytná, 

doplnková funkcia - nezávadné služby bez škodlivých vplyvov na obytné prostredie,  

ubytovanie v súkromí a penzióny do 15 lôžok, 

typ stavebnej činnosti - výstavba nových objektov na voľných plochách, 

spôsob zástavby - izolované rodinné domy, počet podlaží max. 1+1+1 (suterén + prízemie  

+ podkrovie), 

drobnochov obmedzený na malé hospodárske zvieratá, 

v prípade poskytovania ubytovania zabezpečiť plochy pre parkovanie áut hostí na svojom  

pozemku, 

rešpektovať trasu skupinového vodovodu, 

preložiť diaľkový telefónny kábel. 

 

Rušia sa regulatívy pre výrobnú zónu v Poluvsí G2. 

G2  výrobná zóna v Poluvsí 

monofunkčná zóna výrobných služieb 

prevládajúci typ stavebnej činnosti - rekonštrukcie, novostavby 

spôsob výstavby - jedno - až dvojpodlažné objekty, strecha sedlová so sklonom 35 - 40° 

 

Článok 3 

Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia 

 

Znenie článku 3 sa nemení - ostáva podľa územného plánu mesta Rajecké Teplice v znení  

zmien a doplnkov. 

Článok 4 

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného 

a technického vybavenia územia 

 

1. Zásady a regulatívy pre rozvoj verejného dopravného vybavenia územia sa dopĺňajú o 

text :  

- v následnej projektovej dokumentácii riešiť komunikácie navrhované v Zmenách a 

doplnkoch č. 13 vo funkčnej triede C3 a kategórii MO 6,5/30 a MOK 4,0/30 s 

výhybňami, 

- na parkovisku pri tenisovej hale umiestniť zelené ostrovčeky a pás zelene po jeho 

obvode, 

- za účelom ochrany vodohospodárskych záujmov a v záujme zamedzenia vzniku 

migračných bariér, škôd a porúch na vodných tokoch, ako i zabezpečenia riadnej 

údržby vodných tokov (v zmysle § 48 a § 49 zákona 364/2004 Z.z. o vodách) nové 



 

 

dopravné a technické riešenie územia, miestne komunikácie resp. dopravné 

vybavenie akéhokoľvek druhu, ktoré budú križovať vodné toky navrhnúť: 

- ako jednotnú zbernú komunikáciu pre ucelenú oblasť (urbanistický obvod, 

lokalitu a pod.), ktorá v prípade vhodných technických podmienok môže byť 

v súbehu s vodným tokom, a s následným - iba jedným spoločným križovaním 

vodného toku, umiestneným vo vhodnom profile vodného toku, 

- križovanie s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 

„Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a v súlade s STN 

73 6201 „Projektovanie mostných objektov“, 

- premostenie vodných tokov požadujeme dimenzovať na prietočný profil Q100 + 

min. 50 cm rezerva. 

- žiadna časť navrhovaných objektov nesmie zasahovať do prietočného profilu 

vodného toku, 

- za účelom optimalizácie a regulácie nových mostných objektov križujúcich 

vodné toky, návrh situovania (umiestnenia) ešte pred zahájením spracovania 

podrobnejšej projektovej dokumentácie odsúhlasiť so správcom toku a v prípade 

možností prednostne využívať už vybudované mostné objekty, ak to technické 

vybavenie záujmového územia umožňuje. 

2. Zásady a regulatívy pre rozvoj vodného hospodárstva sa dopĺňajú o text : 

- V rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné 

realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok 

z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej výstavby. 

3. Zásady a regulatívy v oblasti zásobovania elektrickou energiou - ostávajú v platnosti 

4. Zásady a regulatívy v oblasti zásobovania zemným plynom a teplom - ostávajú v   

       platnosti 

5. Zásady a regulatívy v oblasti telekomunikácií - ostávajú v platnosti 

 

Článok 5 

Zásady a regulatívy zachovania kultúrno historických hodnôt, 

ochrany prírody a tvorby krajiny 

 

Znenie článku 5 sa nemení - ostáva podľa územného plánu mesta Rajecké Teplice v znení  

zmien a doplnkov. 

 Článok 6 

Zásady regulatívov starostlivosti o životné prostredie 

 

Znenie článku 6 sa dopĺňa v odsekoch (2) a (8) 

2. Na ploche navrhovanej na výstavbu parkovísk (lok. č. 2, č. 4) v ZaD č. 13 ÚPN SÚ 

Rajecké Teplice je potrebné zabezpečiť dôkladnú ochranu kvality povrchových 

a podzemných vôd, zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do povrchových 

a podzemných vôd a vykonať s tým súvisiace potrebné opatrenia (§ 39 vodného zákona 

č. 364/2004 Z.z.) 

8. Opatrenia zo Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorú 

spracovalo MŽP 01/2014 v znení jej aktualizácie schválenej Uznesením vlády SR č. 

478/2018 : 

a) Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: 

- zabezpečiť realizáciu, ochranu a starostlivosť o zeleň v sídlach, 

- zachovať a zvyšovať podiel vegetácie v okolí dopravných komunikácií, 

c) Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: 



 

 

- minimalizovať podiel nepriepustných povrchov a nevytvárať nové nepriepustné 

plochy na antropogénne ovplyvnených pôdach v urbanizovanom území sídla, 

d) Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:  

- diverzifikovať odvádzanie dažďovej vody (do prírodných alebo umelých 

povrchových recipientov, do kanalizácie iba v nevyhnutnom prípade), 

- zabezpečiť protipovodňovú ochranu sídiel (protizáplavové hrádze, bariéry, suché 

poldre). 

Článok 7 

Vymedzenie zastavaného územia 

 

1. Zmeny a doplnky č. 13 navrhujú rozšírenie zastavaného územia o plochy lokalít : 14 

IBV pod vodojemom, 15 Rodinné domy, 16 Rodinný dom, 17 IBV Poluvsie juh. 

 

Článok 8 

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 
 

Znenie článku 8 sa nemení - ostáva podľa územného plánu mesta Rajecké Teplice v znení 

zmien a doplnkov. 

 Článok 9 

Plochy pre verejnoprospešné stavby a na asanáciu 

 

Znenie článku 9 sa nemení - ostáva podľa územného plánu mesta Rajecké Teplice v znení 

zmien a doplnkov. 

Článok 10 

Plochy, na ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny 

 

1- Po schválení Zmien a doplnkov č. 13 nie je potrebné obstarať a schváliť územný plán 

zóny.  

Článok 11 

Zoznam verejnoprospešných stavieb 

 

Znenie článku 11 sa nemení - ostáva podľa územného plánu mesta Rajecké Teplice v znení 

zmien a doplnkov. Na území riešenom v Zmenách a doplnkoch č. 13 sú tieto 

verejnoprospešné stavby: 

 -       h obslužné komunikácie,  

 -       l parkoviská, 

- m rozšírenie verejného vodovodu, požiarny vodovod, 

-       o rozšírenie verejnej kanalizácie, 

-   r rozšírenie rozvodov plynu, 

-   s rozšírenie rozvodov elektrickej energie, 

-   u rozšírenie telekomunikačných rozvodov, 

-   y odvodňovacie kanály a rigoly, 

-   kk protipovodňová ochrana územia a stavby s tým súvisiace. 

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 

 

ČASŤ TRETIA – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

Záverečné ustanovenia 

 



 

 

1. V súlade s ustanovením § 28, ods. 3) stavebného zákona v platnom znení je dokumentácia 

Zmien a Doplnkov č. 13 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice uložená na 

Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach, na stavebnom úrade Mesta a na Okresnom úrade, 

Odbore výstavby a bytovej politiky v Žiline.2.     

2. Toto  VZN č. 3/2020  bolo  schválené  MsZ  Mesta Rajecké Teplice uznesením č. 35/2020 a  

       nadobúda účinnosť dňom … 

 

Primátorka mesta konštatovala, že komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného 

prostredia nemala žiadne výhrady, čo potvrdil aj predseda komisie pán Šálek. 

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

uznesenie č. 35/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že  

a) Návrh Zmien a Doplnkov č. 13 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice 

bol po dobu viac ako 30 dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný 

s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými 

osobami v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona 

b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, 

právnických a fyzických osôb sú zapracované v Zmenách a Doplnkoch č. 13 

Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice, resp. bude sa k nim prihliadať 

v rámci spracovania ďalších stupňov územnoplánovacej a projektovej dokumentácie 

c) Okresný úrad, Odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline preskúmal návrh Zmien 

a Doplnkov č. 13 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice podľa § 25 

stavebného zákona a vydal k nemu súhlasné stanovisko listom č. OÚ-ZA-OVBP1-

2020/035107/KRU zo dňa 31.8.2020 s odporúčaním Mestskému zastupiteľstvu 

v Rajeckých Tepliciach schváliť predmetnú zmenu a doplnok územného plánu 

II. súhlasí 

a) S Vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a 

právnických osôb k Návrhu Zmien a Doplnkov č. 13 Územného plánu sídelného 

útvaru Rajecké Teplice 

b) S Vyhodnotením pripomienok dotknutých fyzických osôb k Návrhu Zmien 

a Doplnkov č. 13 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice 

III. schvaľuje 

Zmeny a Doplnky č. 13 Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice podľa ustanovenia 

§ 26, ods. 3) stavebného zákona 

IV.    prerokovalo 

Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2020 o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 13 

Územného plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice podľa ustanovenia § 27, ods. 3) 

stavebného zákona 

V. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2020 o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 13 Územného 

plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice podľa ustanovenia § 27, ods. 3) stavebného zákona. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Stanislav Majerčík, Štefan 

Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec, PharmDr. 

Mária Masaryková  

 



 

 

 

 

10. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta  

      Rajecké Teplice č. 70/2011 o Poplatkoch za výkony vykonávané Mestským úradom  

      V Rajeckých Tepliciach. 

Primátorka  mesta  informovala, že v pripomienkovej lehote nikto nepodal žiadnu 

pripomienku a  Návrh VZN Mesta  Rajecké Teplice č. 4/2020, ktorým  sa mení   a  dopĺňa  

VZN  Mesta  Rajecké  Teplice č. 70/2011  Poplatky  za  výkony vykonávané Mestským   

úradom v Rajeckých Tepliciach predložil poslanec Ing. Hájnik, ktorý konštatoval, že  je v  

ňom  navrhnuté  priradenie  ďalšej  skupiny,  ktorá   by  mohla   bezplatne    využívať 

prenájom   mini futbalového   ihriska v ZŠ. Je dôležité podporovať mládež v športe a umožniť 

im aj takýmto  spôsobom  bezplatný  prístup  na ihrisko. Navrhujem doplniť v článku 12 

v Poplatku za prenájom mini futbalového ihriska v časti bezplatný prenájom skupinu 

študentov stredných škôl a VŠ, ktorí sú držiteľmi  platného preukazu ISIC a sú obyvateľmi 

mesta Rajecké Teplice. 

Komisia finančná a komisia soc.  vecí, vzdelávania, športu a mládeže odporučili prijať 

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

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Stanislav Majerčík, Štefan 

Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec, PharmDr. 

Mária Masaryková  

 

11. Predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja združenia obcí Rajecká dolina                   

      2015-2020 na nové obdobie 2020-2023. 

Primátorka mesta informovala, že Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - 

Aktualizácia na obdobie 2015 – 2020 je strednodobý rozvojový dokument združenia 24 obcí, 

spracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.  

Dokument slúži na koordináciu rozvojových zámerov mikroregiónu Rajeckej doliny a na 

získanie finančných prostriedkov potrebných na ich realizáciu zo štátneho rozpočtu, štátnych 

účelových fondov, z rozpočtov VÚC, z fondov EÚ.  

Podľa § 8a ods. 3 uvedeného zákona spoločný program rozvoja obcí a jeho aktualizáciu 

schvaľujú obecné zastupiteľstvá obcí, ktoré spoločný program vypracovali. 

Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina – Aktualizácia na obdobie 2015 – 

2020 bol Mestským zastupiteľstvom v Rajeckých Tepliciach schválený uznesením  č. 80/2016 

dňa 08. 12. 2016. Vzhľadom na to, že aktualizácia tohto dokumentu je spracovaná na obdobie 

rokov 2015 – 2020 a zákon toto umožňuje  združenie obcí pristúpilo k predĺženiu jeho 

platnosti do roku 2023.  

 

Primátorka mesta konštatovala, že komisia výstavby, ÚP a ochrany ŽP odporučila prijať 

navrhnuté uznesenie.   

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

uznesenie č. 37/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 



 

 

Predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina 2015 – 

2020 na nové obdobie 2020 – 2023. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Stanislav Majerčík, Štefan 

Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec, PharmDr. 

Mária Masaryková  

 

12. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri MsZ v Rajeckých Tepliciach. 

Poslankyňa Grupáčová - predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri MsZ v 

Rajeckých Tepliciach oboznámila s výsledkom rokovania. Komisia sa zaoberala kontrolou 

podania majetkových priznaní poslancov mestského zastupiteľstva,  hlavnej kontrolórky, 

riaditeľa základnej školy, riaditeľky materskej školy a vedúcej školskej jedálne. Komisia 

konštatovala, že všetci 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 2019. 

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

uznesenie č. 38/2020: 

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 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 2019. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Stanislav Majerčík, Štefan 

Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec, PharmDr. 

Mária Masaryková  

 

13. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 

Primátorka mesta informovala o schválených projektoch v meste. 

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

uznesenie č. 39 /2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Informáciu o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice.  

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Stanislav Majerčík, Štefan 

Šálek,  Prof. Mária Rostášová,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec, PharmDr. 

Mária Masaryková  



 

 

 

         

14. Informácie z rokovaní komisií pri MsZ. 

Primátorka mesta požiadala predsedov komisií, aby informovali o rokovaniach komisií. 

Ing. Verešová - predsedníčka finančnej komisie informovala, že komisia sa zaoberala bodmi, 

ktoré sa týkali dnešného MsZ a návrhom sadzieb miestnych daní.   

Ing. Hájnik - predseda komisie sociálnych  vecí, vzdelávania, športu a mládeže informoval, že 

komisia sa zaoberala žiadosťou o mimoriadnu dávku na pomoc občanovi, ktorej bolo 

vyhovené. Taktiež s navrhovanou zmenou VZN č. 70/2011, dnes schválenou. Oboznámil 

komisiu s plánovanou rekonštrukciou detského ihriska za kúpaliskom. 

Riaditeľ ZŠ R. Teplice Mgr. Hönsch informoval o ZŠ R. Teplice.  

Pán Šálek – predseda komisie ÚP a ochrany ŽP informoval, že komisia prerokovala navrhnuté 

body zasadnutia, plus odkúpenie pozemku v chatovej oblasti Dielnice, komisia odporúča 

vyhovieť žiadosti. 

Pán Veselický – zapisovateľ komisie miestneho rozvoja, kultúry a cestovného ruchu 

informoval – že sa dostavilo málo členov komisie, diskutovali ako bude prebiehať Silvester 

na námestí. 

 

15. Interpelácie poslancov. 

Primátorka  mesta  vyzvala  poslancov,  ktorí chcú vystúpiť v tomto bode. Nikto sa neprihlásil, 

preto ukončila tento bod. 

 

16. Rôzne.  Voľba člena finančnej komisie pri MsZ v Rajeckých Tepliciach. 

Primátorka  mesta  informovala, že Mestskému úradu v Rajeckých Tepliciach bola dňa 22. 9. 

2020 doručená písomná žiadosť člena finančnej komisie pri MsZ v Rajeckých Tepliciach Ing. 

Daniela Knapca o odstúpenie z funkcie člena finančnej komisie pri MsZ v Rajeckých 

Tepliciach, z osobných dôvodov ku dňu 22. 9. 2020. Predsedníčka finančnej komisie Ing. 

Verešová navrhla Prof. Máriu Rostášovú. 

 

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

uznesenie č. 40/2020: 

I. berie na vedomie 
Žiadosť o odstúpenie z funkcie člena finančnej komisie pri MsZ v Rajeckých Tepliciach, Ing. 

Daniela Knapca.  

II. volí 
Člena finančnej komisie pri MsZ v Rajeckých Tepliciach Prof. Máriu Rostášovú. 

                                                               

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 5 proti: 0 zdržala sa: 1 neprítomní: 3 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, Stanislav Majerčík, Štefan 

Šálek, Ing. Veronika Verešová 

 Prof. Mária 

Rostášová 

Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec, PharmDr. 

Mária Masaryková  

  

Primátorka  mesta  vyzvala  poslancov,  ktorí chcú vystúpiť v tomto bode.  

Do rôzneho sa prihlásili: pani Grupáčová, pán Šálek, Ing. Hájnik, Ing. Verešová, Prof. 

Rostášová 

Občania: pán Rojík. 

Zamestnanci mesta: primátorka mesta, prednosta MsÚ, Ing. Valúch – náčelník mestskej 

polície. 

 



 

 

 

 

Obsah  diskusných  príspevkov  sa  priebežne  nezapisoval.  Z diskutujúcich nikto nepreložil 

diskusný príspevok v písomnej forme. Obsah jednotlivých diskusných príspevkov ako aj 

zasadnutie MsZ je možné si pozrieť a vypočuť na webovom sídle mesta. 

Primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie MsZ ukončila. 

 

 

 

         Mgr. Katarína Hollá 

         primátorka mesta 

 

 

 

         Ing. Miroslav Mikula 

         prednosta mestského úradu 

 

 

 

Overovatelia:  pani poslankyňa Ing. Veronika Verešová........................................... 

   

                        pán poslanec Štefan Šálek  ...................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


