
 

 

Zápisnica z IX. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 21. 5. 2020.   

 

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 19 hodine. 

Prítomní poslanci: 8, neprítomný: 1 /Knapec Jozef- ospravedlnený/. 

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.  

Za overovateľov primátorka mesta určila: Prof. Máriu Rostášovú a Ing. Ambróza Hájnika. 

Za zapisovateľku bola určená: pani Loncová. 

Primátorka mesta navrhla nasledovný programom rokovania: 

O navrhnutom programe bolo hlasované: 

1. Návrh Záverečného účtu Mesta Rajecké Teplice a rozpočtového hospodárenia za rok 2019: 

    a) návrh záverečného účtu Mesta Rajecké Teplice a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 

    b) hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Mesta  Rajecké Teplice za rok 2019 

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

        Rajecké Teplice  za rok 2019 

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

       Rajecké Teplice za rok 2019. 

2. Použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu  bežných  výdavkov. 

 

Program zasadnutia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Ing. Ambróz Hájnik,  

Helena Grupáčová, Štefan Šálek, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

Prof. Rostášová predniesla poslanecký návrh: do programu zasadnutia doplniť bod 3. Rôzne.  

 

Poslanecký návrh bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Ing. Ambróz Hájnik,  

Helena Grupáčová, Štefan Šálek, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

1. Návrh Záverečného účtu Mesta Rajecké Teplice a rozpočtového hospodárenia za rok  

2019: 

a) návrh záverečného účtu Mesta Rajecké Teplice a rozpočtové hospodárenie za rok  

    2019 

b) hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Mesta  Rajecké Teplice za rok 2019 

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

    Rajecké Teplice  za rok 2019 



 

 

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

     Rajecké Teplice za rok 2019. 

Primátorka mesta prečítala, stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice 

k záverečnému účtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2019, nakoľko hlavná kontrolórka Ing. 

Marta Hucíková bola ospravedlnená. Hlavná kontrolórka mesta v stanovisku odporučila MsZ 

uzatvoriť prerokovanie „Návrhu Záverečného účtu“ so znením: „ celoročné hospodárenie sa 

schvaľuje bez výhrad „. 

 

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

uznesenie č. 15/2020: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  
A) Správu nezávislého audítora z overenej ročnej účtovnej závierky a hospodárenia Mesta     

Rajecké Teplice za rok 2019.    

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

         za rok 2019. 

B) Výsledok hospodárenia Mesta Rajecké Teplice za rok 2019. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Ing. Ambróz Hájnik,  

Helena Grupáčová, Štefan Šálek, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

 

2. Použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu  bežných  výdavkov. 

Primátorka mesta informovala, že Národná rada Slovenskej republiky dňa 2. 4. 2020 schválila 

zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 

V súčasnosti zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

ustanovuje obciam mať vyrovnaný, resp. prebytkový bežný rozpočet, t.j. bežné výdavky obce 

nesmú byť vyššie ako ich bežné príjmy, okrem zákonných výnimiek, keď je možné 

financovať časť bežných výdavkov obce z prostriedkov rezervného fondu.  

Podľa §36 Opatrenia pre územnú samosprávu odsek 2 Obec a vyšší územný celok 

môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia 

zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové 

príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup na nepovažuje za porušenie 

osobitného predpisu. Uvedeným opatrením sa zabezpečí územnej samospráve možnosť 

využiť všetky disponibilné zdroje na úhrady spojené s riešením mimoriadnych výdavkov 

vzniknutých počas pandémie za podmienok, ktoré schváli mestské zastupiteľstvo . Vzhľadom 

na skutočnosť, že ekonomický pokles v súvislosti s obdobím pandémie bude mať negatívny 

dopad na daňové príjmy mesta, najmä príjmy z DPFO aj po ukončení obdobia pandémie, 

predlžuje sa výnimka z regulácie zákona č. 583/2004 Z. z. do konca roka 2021. 

Na základe týchto skutočností navrhujeme prijať uznesenie o použití rezervného fondu na 

bežné výdavky. 

 

Do diskusie sa prihlásili: Ing. Verešová, Prof. Rostášová, PharmDr. Masaryková, Ing. Bielik, 

Šálek,  ktorí sa informovali o projekte rekonštrukcie mestského úradu. 

Primátorka mesta im podala vysvetlenie. 

 



 

 

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

uznesenie č. 16/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
A)  Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice a celoročné hospodárenie mesta za rok 2019     

 bez  výhrad.  

   B)   Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na:   

          I.   Tvorbu rezervného fondu vo výške 215 017,50 EUR . 

          II.  Tvorbu peňažného  fondu  

                Zníženie energetickej náročnosti mestského úradu v Rajeckých Tepliciach vo výške    

                30 000,00 EUR.              

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Ing. Ambróz Hájnik,  

Helena Grupáčová, Štefan Šálek, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

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

uznesenie č. 17/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v sume 95 000,00 EUR. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Ing. Ambróz Hájnik,  

Helena Grupáčová, Štefan Šálek, Stanislav 

Majerčík,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

3. Rôzne.       

Do bodu rôzne sa prihlásili: 

Poslanci: Prof. Rostášová, Ing. Bielik, PharmDr. Masaryková, Ing. Bielik. Diskusia bola 

zameraná na vydané územné rozhodnutie apartmánového domu na ulici 1. mája. 

 

Prednosta MsÚ Ing. Mikula, primátorka mesta a Ing. Jasenovcová, vedúca správneho 

oddelenia informovali o prijatých ZaD č. 6., 7., kedy došlo k zmene zadefinovania lokality na 

rekreačno-obytnú a prečo bolo vydané územné rozhodnutie.  

 

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 Prof. Mária Rostášová........................................... 

   

                        pán poslanec Ing. Ambróz Hájnik  ................................................... 

  


