
Zápisnica z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 9. 12. 2021.   

 

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 19,15 hodine.  

Prítomní poslanci: 8, ospravedlnený: 1. 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: Štefana Šáleka a Stanislava Majerčíka. 

Za zapisovateľku bola určená: pani Janíková. 

Primátorka mesta navrhla nasledovný programom rokovania: 

1.    Kontrola plnenia uznesení. 

2.    Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej a materskej školy. 

3     Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

4.    Zníženie použitia rezervného fondu. 

5.    Návrh na použitie rezervného fondu. 

6.    Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2021 rozpočtovým opatrením. 

7.    Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programovému 

       rozpočtu mesta na roky 2022-2024. 

8.    Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta na roky 2022-2024. 

9.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2022. 

10.  Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

       a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice. 

11.  Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2021, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké 

       Teplice č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi 

       na území mesta Rajecké Teplice. 

12.  Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady  

       a drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice. 

13.  Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2021, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké  

       Teplice č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady 

       na území mesta Rajecké Teplice. 

14.  Návrh VZN č. 6/2021, ktorým sa mení VZN Mesta Rajecké Teplice č. 61/2009 o určení  

       výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so 

       sídlom na území mesta Rajecké Teplice.  

15.  Zámer prevodu vlastníctva majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa-Compact-Gas  

       s.r.o.. 

16.  Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022. 

17.  Informácie o prebiehajúcich projektoch v meste. 

 



18.  Informácie z komisií pri MsZ. 

19.  Interpelácie poslancov. 

20.  Všeobecná rozprava. 

 

O navrhnutom programe bolo hlasované: 

Program zasadnutia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková,  Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová, Štefan Šálek,   

  Jozef Knapec 

 

1. Kontrola plnenia uznesení.  

Kontrolu plnenia uznesení predniesla primátorka mesta, ktorá konštatovala, že všetky 

predchádzajúce prijaté uznesenia a prijaté uznesenia na MsZ 23. 9. 2021 boli splnené.  

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

uznesenie č. 37/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie   

Kontrolu plnenia uznesení. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková,  Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová, Štefan Šálek,   

  Jozef Knapec 

 

2.  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej a materskej školy. 

Prednosta MÚ informoval, že riaditeľ základnej školy Mgr. Peter Hőnsch a riaditeľka 

materskej školy PhDr. Zuzana Chvojková predložili „Správy“, ktoré boli predmetom 

rokovania komisie sociálnych vecí, vzdelávania, športu a mládeže pri MsZ v Rajeckých 

Tepliciach, ktorá odporučila MsZ prijať navrhované uznesenie. 

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

uznesenie  č. 38/2021:  

Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje 

I.   Správu   o  výsledkoch   a  podmienkach  výchovno-vzdelávacej  činnosti  Základnej školy  

     Rajecké Teplice v šk. r. 2020/2021. 

II. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Rajecké Teplice a jej výsledkoch  

     a podmienkach v šk. r. 2020/2021. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková,  Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová, Štefan Šálek,   

  Jozef Knapec 



 

 

3.  Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

Primátorka mesta informovala, že 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. 19, 20, 

21/2021. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

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

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

uznesenie č. 39/2021: 

Mestské zastupiteľstvo  

berie na vedomie: 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 19/2021 vo výdavkovej časti 

rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice, 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 20/2021 vo výdavkovej časti 

rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice, 

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 21/2021 vo výdavkovej časti 

rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková,  Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová, Štefan Šálek,   

  Jozef Knapec 

 

4.  Zníženie použitia rezervného fondu. 

Prednosta MÚ informoval, že dňa 10.12.2020 mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 

46/2020 bod II. použitie rezervného fondu v sume 68.000,00 EUR na nevyhnutné výdavky na 

kvalitné dokončenie projektu: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste 

Rajecké Teplice“ a na 5 % povinnú spoluúčasť mesta. Zo schválenej sumy 68.000,00 EUR 

boli v roku 2021 uhradené faktúry za dielo zhotoviteľom v celkovej sume 45.833,91 EUR. 

Uvedená suma je konečná, nie je potrebné čerpať ďalšie finančné prostriedky a projekt: 

„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Meste Rajecké Teplice“ je ukončený.  Bola 

vykonaná administratívna kontrola a aj fyzická kontrola na mieste. Vzhľadom k uvedenému, 



navrhujeme zníženie použitia rezervného fondu zo sumy 68.000,00 EUR na 45.833,91 EUR 

a zvyšná suma 22.166,09 EUR bude tvoriť súčasť zostatku rezervného fondu v roku 2021. 

Uvedenú sumu mesto plánuje použiť v roku 2022 na projekt: „Zariadenie pre seniorov 

Harmónia“.  

Prednosta MÚ konštatoval, že finančná komisia pri MsZ odporučila prijať uznesenie.  

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

uznesenie č. 40/2021: 

Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje  

Zníženie použitia rezervného fondu na nevyhnutné výdavky na kvalitné dokončenie projektu: 

„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice“  a 5 % povinnú 

spoluúčasť mesta zo sumy 68.000,00 EUR, ktorej použitie bolo schválené mestským 

zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením č. 46/2020 bod II. , na sumu 45.833,91 EUR.  

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková,  Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová, Štefan Šálek,   

  Jozef Knapec 

 

5.  Návrh na použitie rezervného fondu. 

Prednosta MÚ informoval, že v rezervnom fonde sa nachádza finančná čiastka 176 148,94,-

Eur. Mesto Rajecké Teplice navrhuje mestskému zastupiteľstvu schváliť použitie časti 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 175 000,-EUR na zrealizovanie 

stavebných prác na projekt ZPS Harmónia Rajecké Teplice. 

Prednosta MÚ konštatoval, že finančná komisia pri MsZ odporučila prijať uznesenie.  

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

uznesenie č. 41/2021: 

Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje 

Použitie časti finančných prostriedkov z rezervného   fondu  v  sume   175 000,-EUR   na 

zrealizovanie stavebných prác na projekt “ZPS Harmónia Rajecké Teplice“. Schválená suma 

bude použitá v roku 2022. 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 zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková,  Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová, Štefan Šálek,   

  Jozef Knapec 

 

6. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2021 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 2021 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým opatrením           

č. 22/2021. 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 odporučila prijať uznesenie.  

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

uznesenie č. 42/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2021 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým 

opatrením č. 22/2021 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice na rok 2021. 

 Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková,  Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová, Štefan Šálek,   

  Jozef Knapec 

 

  7. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu  

      a programového_rozpočtu mesta na roky 2022-2024. 

  Hlavná  kontrolórka  mesta  predniesla  uvedené  stanovisko  v súlade  s  § 18f, ods.1, písm. c)   

  zákona č. 369/1990 Zb.  o  obecnom  zriadení  v z.n.p.,  v závere   odporučila MsZ predložený   

  návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť a návrh rozpočtu  na roky 2023-2024 zobrať na vedomie.  

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

uznesenie č. 43/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programového 

rozpočtu mesta na roky 2022-2024. 



Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková,  Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová, Štefan Šálek,   

  Jozef Knapec 

 

8. Viacročný rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2022-2024. 

Primátorka mesta predniesla dôvodovú správu k rozpočtu. 

 
Komisia finančná odporučila prijať navrhnuté uznesenie.  

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

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

uznesenie č. 44/2021: 

  Mestské zastupiteľstvo 

  I.   schvaľuje 

       Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na rok 2022. 

  II. berie na vedomie 

       Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2023-2024. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková,  Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová, Štefan Šálek,   

  Jozef Knapec 

 

  9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2022. 

  Hlavná kontrolórka mesta predložila plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2022, ku ktorému   

  nemal nikto z prítomných poslancov žiadne otázky. 

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

uznesenie č. 45/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 



Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice na 1. polrok 2022. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková,  Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová, Štefan Šálek,   

  Jozef Knapec 

 

 

10. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

      a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice. 

Prednosta MÚ predniesol dôvodovú správu k navrhovanému VZN. Predložený návrh VZN  

zohľadňuje platné zmeny predpisov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi ako aj 

zmeny, ktoré vstúpia do platnosti od 1.januára 2022, napr. zodpovednosť za určité druhy 

komunálnych odpadov, zavedenie mobilného zberu jedlých olejov a tukov z domácností, 

zavedenie spoločného zber plastov, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných 

materiálov a pod. Významnou zmenou je zrušenie množstvového zber drobného stavebného 

odpadu, ako sú zmesi tehál, betónu, obkladačiek a pod.. Nakladanie s drobným stavebným 

odpadom sa pre občana zjednoduší tým že tento odpad bude možné odovzdať na prevádzke 

technických služieb v určenom čase, ale aj mimo neho v rozsahu do 1 m
3 

na osobu, pričom 

náklady sú zahrnuté v poplatku, ktorý občania platia. Vytriedený drobný stavebný odpad sa 

odovzdá oprávnenej organizácii na spracovanie. V návrhu je zapracované používanie 

plastových smetných nádob s objemom 120 l, ktoré začíname prideľovať domácnostiam od 

budúceho roka. Ich výhodou je odolnosť voči korózii a v porovnaní s kovovými nádobami 

umožňujú ľahšiu manipuláciu. 
 

Prednosta MÚ konštatoval, že komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného 

prostredia pri MsZ odporučila prijať uznesenie.  V rámci pripomienkového konania nebola 

vznesená žiadna pripomienka. 

Do diskusie sa prihlásila prof. Rostášová. 

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

uznesenie č. 46/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

 

I. prerokovalo 

Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice. 

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice, s účinnosťou od 1. 1. 2022. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková,  Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová, Štefan Šálek,   

  Jozef Knapec 



 

11. Návrh  VZN  Mesta  Rajecké  Teplice  č. 3/2021,  ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké 

      Teplice  č. 1/2020  o nakladaní  s komunálnymi   odpadmi  a   drobnými   stavebnými 

      odpadmi na území mesta Rajecké Teplice. 

Prednosta MÚ informoval, že VZN č. 1/2020 sa nahrádza novým nariadením. 

Prednosta MÚ konštatoval, že komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného 

prostredia pri MsZ odporučila prijať uznesenie.  V rámci pripomienkového konania nebola 

vznesená žiadna pripomienka. 

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

uznesenie č. 47/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2021, ktorým sa ruší   VZN Mesta Rajecké  Teplice 

č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Rajecké Teplice. 

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2021, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2020 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Rajecké Teplice, s účinnosťou od 1. 1. 2022. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková,  Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová, Štefan Šálek,   

  Jozef Knapec 

 

 

12.  Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne  

       odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice. 

Prednosta MÚ informoval, že návrh rieši zrušenie množstvového zberu drobného stavebného 

odpadu. V určenej sadzbe poplatku sú pre občana zahrnuté aj náklady na nakladanie 

s drobným stavebným odpadom. Sadzba poplatku pre poplatníka -fyzickú osobu ako aj pre 

právnickú osobu alebo podnikateľa zostáva v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

nezmenená. K zmene došlo v spôsobe určenia poplatku pre užívateľov rekreačných chát. Pri 

výpočte sa uplatňuje sadzba stanovená v nariadení bez zohľadnenia veľkosti zastavanej 

plochy rekreačného objektu. 

Prednosta MÚ konštatoval, že komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného 

prostredia a finančná pri MsZ odporučila prijať uznesenie.  V rámci pripomienkového 

konania nebola vznesená žiadna pripomienka. 

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

uznesenie č. 48/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice. 

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné 

stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice, s účinnosťou od 1. 1. 2022. 



 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková,  Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová, Štefan Šálek,   

  Jozef Knapec 

 

13. Návrh VZN  Mesta  Rajecké  Teplice č. 5/2021, ktorým  sa  ruší  VZN Mesta Rajecké  

      Teplice  č. 6/2020  o  miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné stavebné  

      odpady  na území mesta Rajecké Teplice. 

Prednosta MÚ informoval, že VZN č. 6/2020 sa nahrádza novým nariadením. 

Prednosta MÚ konštatoval, že komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného 

prostredia a finančná pri MsZ odporučila prijať uznesenie.  V rámci pripomienkového 

konania nebola vznesená žiadna pripomienka. 

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

uznesenie č. 49/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2021, ktorým sa ruší   VZN Mesta Rajecké  Teplice 

č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území 

mesta Rajecké Teplice. 

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2021, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké Teplice č. 6/2020 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 

Rajecké Teplice, s účinnosťou od 1. 1. 2022. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková,  Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová, Štefan Šálek,   

  Jozef Knapec 

14. Návrh  VZN  č.  6/2021,  ktorým  sa  mení  VZN  Mesta  Rajecké  Teplice č. 61/2009 o 

      určení   výšky   dotácie   na   prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských  

      zariadení so sídlom na území mesta Rajecké Teplice.  

Prednosta MÚ informoval, že navrhovaná zmena nariadenia je v súlade s rozpočtom mesta na 

rok 2022. Počet detí v ŠKD je 86 detí, čo je o 10 detí viac v porovnaní s rokom 2021. 

Navrhujeme upraviť výšku dotácie na ŠKD z pôvodných 621,00 Eur na 587,00 Eur 

s účinnosťou od 1. 1. 2022. Časť nákladov na ŠKD je hradený aj z vlastných príjmov. 

Rozpočet zvyšujeme z dôvodu zvýšenia platov od 1. 1. 2022 (v zmysle zákona). V porovnaní 

s rokom 2021 navyšujeme rozpočet o 1 181,-Eur.  

Prednosta MÚ konštatoval, že komisia finančná pri MsZ odporučila prijať uznesenie.  

V rámci pripomienkového konania nebola vznesená žiadna pripomienka. 

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

uznesenie č. 50/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 



Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 6/2021, ktorým sa mení VZN Mesta Rajecké Teplice č. 

61/2009 o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území mesta Rajecké Teplice.  

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 6/2021, ktorým sa mení VZN Mesta Rajecké Teplice č. 

61/2009 o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území mesta Rajecké Teplice, s účinnosťou od 1. 1. 2022. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková,  Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová, Štefan Šálek,   

  Jozef Knapec 

 

15. Zámer prevodu vlastníctva majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa-Compact- 

      Gas  s.r.o.. 

Prednosta MÚ informoval, že Mesto Rajecké Teplice navrhuje zámer previesť majetok Mesta 

Rajecké Teplice zámenou podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa, a to 

zámena pozemku vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice – pozemok registra „C“ parcela  

č. 520/10 zastavaná plocha a  nádvorie o  výmere 11 m
2
, ktorá sa nachádza v  katastrálnom 

území Rajecké Teplice a  vznikla odčlenením od parcely registra „C“ KN č. 520/2,  zast. 

plocha a nádvorie o výmere 3535 m
2
 na základe geometrického plánu spoločnosti Planika 

s.r.o. so sídlom v Žiline, Vysokoškolákov 8556/33B, IČO: 44 330 227, č.: 65/2020, úradne 

overeným Okresným úradom Žilina dňa 22.09.2021 pod č. G1-1826/2021 za pozemok vo 

vlastníctve spoločnosti Compact-Gas, s.r.o. so sídlom v  Žiline, ul. Republiky 8, IČO: 

36 389 609, a to parcely registra „C“ KN č. 515/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 

m
2
, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Rajecké Teplice a vznikla odčlenením od parcely 

registra „C“ KN č. 515/19, zast. plocha a nádvorie o výmere 272 m
2
 na základe 

geometrického plánu spoločnosti Planika s.r.o. so sídlom v Žiline, Vysokoškolákov 

8556/33B, IČO: 44 330 227, č.: 65/2020, úradne overeným Okresným úradom Žilina dňa 

22.09.2021 pod č. G1-1826/2021. 

Osobitný zreteľ prevodu majetku mesta je odôvodnený tým, že: 

zámena  určených  parciel  je  iniciovaná obidvoma stranami, pričom u Mesta Rajecké Teplice  

z verejnoprospešných dôvodov: 

a) zámenou pozemkov nadobudne Mesto Rajecké Teplice do vlastníctva pozemok   pod 

chodníkom pre peších na ulici Školskej pred budovou pošty, ktorý slúži na verejno-prospešné 

účely. 

b) 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. 

Prednosta MÚ konštatoval, že komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného 

prostredia a finančná pri MsZ odporučila prijať uznesenie.   

Do diskusie sa prihlásili poslanci: Šálek, Prof. Rostášová, PharmDr. Masaryková, Ing. Hájnik, 

Ing. Verešová, Ing. Bielik. 

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

uznesenie č. 51/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 



I. schvaľuje 

zámer previesť majetok Mesta Rajecké Teplice zámenou podľa § 9a ods. 8   pís. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, a to 

 parcely registra „C“ KN č.520/10, zastavaná plocha a  nádvorie o  výmere 11 m2, 

ktorá sa nachádza v  katastrálnom území Rajecké Teplice a  vznikla odčlenením 

od parcely registra „C“ KN č. 520/2,  zast. plocha a nádvorie o výmere 3535 m2 na 

základe geometrického plánu spoločnosti Planika s.r.o. so sídlom v Žiline, 

Vysokoškolákov 8556/33B, IČO: 44 330 227, č.: 65/2020, úradne overeným 

Okresným úradom Žilina dňa 22.09.2021 pod č. G1-1826/2021.  

Všeobecná hodnota pozemku vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice predstavuje sumu 

celkom 790,00 €. Hodnota pozemku bola  určená Znaleckým posudkom č.61/2021 zo 

dňa 11.10.2021, ktorý spracoval Ing. Marek Taška, znalec v  odbore:  Stavebníctvo, 

pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností. 

 za pozemok vo vlastníctve spoločnosti Compact-Gas, s.r.o. so sídlom v  Žiline, ul. 

Republiky 8, IČO: 36 389 609, a to 

parcely registra „C“ KN č. 515/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2, 

ktorá sa nachádza v katastrálnom území Rajecké Teplice a vznikla odčlenením od 

parcely registra „C“ KN č. 515/19, zast. plocha a nádvorie o výmere 272 m2 na 

základe geometrického plánu spoločnosti Planika s.r.o. so sídlom v Žiline, 

Vysokoškolákov 8556/33B, IČO: 44 330 227, č.: 65/2020, úradne overeným 

Okresným úradom Žilina dňa 22.09.2021 pod č. G1-1826/2021. 

Všeobecná hodnota pozemku vo vlastníctve Compact-Gas s.r.o. predstavuje sumu 

celkom 2.342,40 €. Hodnota pozemku bola  určená Znaleckým posudkom č.61/2021 

zo dňa 11.10.2021, ktorý spracoval Ing. Marek Taška, znalec v  odbore:  Stavebníctvo, 

pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností. 

       II. konštatuje, že 

osobitný zreteľ prevodu nehnuteľností podľa §9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí je odôvodnený tým, že bezodplatnou zámenou pozemkov dôjde k usporiadaniu 

vlastníckych prác ako na strane mesta pod existujúcou stavbou chodníka ul. Školská popred 

budovu pošty, tak na strane žiadateľa pod časťou existujúcej stavby penziónu súp.č. 25. 

Zámenou pozemkov dôjde k finančnému výnosu v  prospech mesta a zároveň k dodatočnému 

usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom, ktoré ako mesto tak aj žiadateľ nerušene 

a v dobrej viere užívajú ako svoje. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mesta a 

zámena určených parciel je iniciovaná obidvoma stranami, pričom u Mesta Rajecké Teplice 

z verejnoprospešných dôvodov. 

 

za: 1 proti: 1 zdržal sa: 6 neprítomný: 1 

Stanislav Majerčík   Ing. Veronika Verešová Ing. Pavol Bielik, Helena 

Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária 

Rostášová, Štefan Šálek 

Jozef Knapec 

 

Toto uznesenie nebolo prijaté. 

 

 



16. Návrh plánu zasadnutí MsZ na rok 2022. 

Prednosta MÚ navrhol nasledovné termíny zasadnutí MsZ: 24. 2., 28. 4., 30. 6. a 29. 9. 2022. 

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

uznesenie č. 51/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Plán zasadnutí MsZ v Rajeckých Tepliciach na rok 2022. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková,  Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová, Štefan Šálek,   

  Jozef Knapec 

 

17. Informácie o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice. 

Primátorka mesta informovala o schválených a podaných projektoch v meste.  

Schválené a podané projekty: 

1. „Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice“ 

            -     projekt je zameraný na vybudovanie Zariadenia pre seniorov na komunitnej úrovni 

                  a zavedenie poskytovania novej soc. služby v meste Rajecké Teplice, 

- poskytovateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo 

zdravotníctva SR, 

- prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. 

Dotácia schválená vo výške 821 287,87 EUR. 

 

2. „Výzva MAS Rajecká dolina IROP-CLLD-X347-512-002“ 

      Názov projektu: ,, Vybavenie zariadenia pre seniorov Harmónia“                  
            -     poskytovateľ: Miestna akčná skupina Rajecká dolina, 

- celkové oprávnené výdavky: 67 790,53€, 

- miera príspevku z celkových oprávnených výdavkov 95%, 

- žiadaná výška príspevku: 64 400,99€, 

- cieľom predkladaného projektu je vybavenie hmotného majetku (interiérové 

vybavenie izieb pre klientov, ich spoločné priestory, kuchyňu a zázemie pre 

obsluhujúcich pracovníkov), 

 

3. „Havarijná situácia elektroinštalácie v Základnej škole Rajecké Teplice“ 

             -    poskytovateľ Okresný úrad Žilina, odbor školstva, 

             -    poskytnutá dotácia v sume: 80 000,-EUR, 

             -    vykonáva sa príprava k verejnému obstarávaniu, 

             -    realizácia prác počas letných prázdnin. 

Komisia finančná odporučila prijať navrhnuté uznesenie.  

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

Ing. Hájnik. 

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

uznesenie č. 52/2021: 

  Mestské zastupiteľstvo 

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



  

18.  Informácie z komisií pri MsZ. 

  O jednotlivých rokovaniach informovali predsedovia komisií: 

  Predsedníčka     finančnej   komisie  Ing. Veronika Verešová,  predseda    komisie    výstavby,  

  územného plánu a ochrany  životného  prostredia Štefan  Šálek,   predseda komisie sociálnych  

  vecí,  vzdelávania,  športu  a mládeže   Ing. Ambróz Hájnik   a   predseda   komisie miestneho  

  rozvoja, kultúry a cestovného ruchu Ing. Pavol Bielik. 

 

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

  neprihlásil, preto ukončila bod rokovania. 

 

11. Všeobecná rozprava.   

Primátorka  mesta vyzvala poslancov ktorí chcú vystúpiť v tomto bode. 

Do rozpravy sa prihlásili:  

PharmDr. Masaryková, Ing. Hájnik, pán Šálek, pani Grupáčová, Ing. Verešová, Prof. 

Rostášová, Ing. Bielik, prednosta MÚ, primátorka mesta, za občanom pán Vladimír Fajbík. 

 

 

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:  pán poslanec Stanislav Majerčík ............................................ 

   

 

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

 


