
Zápisnica z XIX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 24. 02. 2022.   

 

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 19,15 hodine.  

Prítomní poslanci: 8, ospravedlnení: 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: PharmDr.Máriu Masarykovú a Ing. Ambróza 

Hájnika. 

Za zapisovateľku bola určená: pani Loncovú. 

Primátorka mesta navrhla nasledovný programom rokovania: 

1. Kontrola plnenia uznesení.  

2.  Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2022 rozpočtovým opatrením. 

3.    Správa hlavnej kontrolórky mesta o uskutočnených kontrolách za rok 2021. 

4.    Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mesta za rok 2021. 

5.    Návrh na schválenie členstva mesta v združeniach. 

6.    Hodnotiaca správa o činnosti Mestskej polície Rajecké Teplice za rok 2021. 

7.    Informácie o prebiehajúcich projektoch v meste. 

8.    Informácie z komisií pri MsZ. 

9.    Interpelácie poslancov. 

10.  Všeobecná rozprava. 

 

O navrhnutom programe bolo hlasované: 

Program zasadnutia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária Rostášová 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec,  

Štefan Šálek 

 

 

1.  Kontrola plnenia uznesení.  

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

predchádzajúce prijaté uznesenia a prijaté uznesenia na MsZ 24. 6. 2021 boli splnené.  

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

uznesenie č. 1/2022: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie   

Kontrolu plnenia uznesení. 



 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária Rostášová 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec,  

Štefan Šálek 

 

 

2.  Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2022 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 2022 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým opatrením  

č. 1/2022. 

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.  

 
 

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

uznesenie č. 2/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 



Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2022 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým 

opatrením č. 1/2022 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice na rok 2022. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária Rostášová 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec,  

Štefan Šálek 

 

 

3.  Správa hlavnej kontolórky mesta o uskutočnených kontolách za rok 2021. 

Primátorka mesta informovala, že  hlavná kontrolórka mesta Ing. Marta Hucíková uskutočnila 

kontrolu v súlade s ust. § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov. Predkladá mestskému zastupiteľstvu správu obsahom ktorej je 

súhrnná informácia o vykonávaní kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021. 

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

uznesenie č. 3/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice za rok 2021 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária Rostášová 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec,  

Štefan Šálek 

 

 

4.  Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mesta za rok 2021. 

Primátorka mesta konštatovala, že v súlade s ustanovením § 18c ods. 5 zákona SNR 369/1990 

Zb.  o obecnom zriadení v z.n.p. môže obecné zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi schváliť 

mesačnú odmenu až do výšky 30 % z jeho mesačného platu.  Na základe údajov a informácií 

uvedených v správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2021, ktorú hlavná 

kontrolórka predložila na zasadnutí MsZ vo februári 2022 je preukázateľné, že hlavná 

kontrolórka mesta splnila všetky úlohy a povinnosti určené v plánoch kontrolnej činnosti 

a vykonala aj činnosti navyše oproti schváleným plánom. 

Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ odporučila prijať uznesenie. 

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

uznesenie č. 4/2022: 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Odmenu hlavnej kontrolórke mesta Ing. Marte Hucíkovej za obdobie 1/2021 –12/2021 vo 

výške 15 % z mesačného platu hlavnej kontrolórky mesta vyplateného za obdobie 1/2021 – 

12/2021. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

 



za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária Rostášová 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec,  

Štefan Šálek 

 

 

5.  Návrh na schválenie členského mesta v združeniach. 

Primátorka mesta informovala, že na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov je povinné schváliť mestským zastupiteľstvom 

združovanie finančných  prostriedkov v združeniach.  

Výška členských príspevkov je nasledovná: ZMOS ( Združenie miest a obcí Slovenska) 

541,12 EUR, Asociácia prednostov 100,00 EUR,  Región Beskydy 302,30 EUR,  ZMO 

Rajecká dolina (Združenie miest a obcí)  150,00 EUR,  RVC Martin (Regionálne vzdelávacie 

centrum) 250,40 EUR,  OOCR Rajecká dolina (Oblastná organizácia cestovného ruchu) 

1 511,50 EUR,  MAS Rajecká dolina (Miestna akčná skupina) 2 000,- EUR, ZORD 

(Združenie obcí Rajecká dolina) 7 555,00 EUR,  Združenie obcí Rajecká cyklotrasa – 0,- 

EUR.   Celková suma za členské poplatky: 12 410,32 EUR. 

Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ požiadala o zhodnotenie 

členstva mesta v združeniach, z uvedeného dôvodu primátorka mesta ústne informovala 

prítomných. 

Do diskusie  sa prihlásili: prof. Rostášová,  pán Šálek. 

 

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

uznesenie č. 5/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

v zmysle § 11, ods.4, písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov združovanie finančných prostriedkov  v nasledovných združeniach:  

- ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska),                                                             

- Asociácia prednostov,     

- Región Beskydy,                                                     

- ZMO Rajecká dolina (Združenie miest a obcí),          

- RVC Martin (Regionálne vzdelávacie centrum),     

- OOCR Rajecká dolina (Oblastná organizácia cestovného ruchu),                                      

- MAS Rajecká dolina (Miestna akčná skupina),    

- ZORD (Združenie obcí Rajecká dolina-zberný dvor-separovanie komodít),              

- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária Rostášová 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec,  

Štefan Šálek 

 

 

 



6.  Hodnotiaca správa o činnosti Mestskej polície Rajecké Teplice za rok 2021. 

Primátorka  mesta  informovala,  že  v zmysle  zákona  SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii,  

§ 26a ods.(1), predložil náčelník MsP správu o činnosti, ktorá bola zaslaná všetkým 

poslancom. 

Primátorka mesta konštatovala, že komisia sociálnych vecí, vzdelávania, športu a mládeže pri 

MsZ nemala výhrady. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 6/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Hodnotiacu správa o činnosti Mestskej polície v Rajeckých Tepliciach za rok 2021. 
 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária Rostášová 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec,  

Štefan Šálek 

 

 

7. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 

Primátorka mesta informovala o schválených a podaných projektoch v meste.  

,,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. Žiadosť podporená vo výške 821 287,87 EUR. 

Pred podpisom zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác. 

,,Vybavenie zariadenia pre seniorov Harmónia“ -  poskytovateľ MAS Rajecká dolina 

Výzva - IROP-CLLD-X347-512-002. Cieľom predkladaného projektu je vybavenie  

hmotného majetku. V štádiu posudzovania.  

,,Havarijná situácia elektroinštalácie pre  Základnú školu, Pionierska 95/7, Rajecké 

Teplice" -  poskytovateľ Okresný úrad Žilina - Odbor školstva. Celková náklady 80 000,00 €.  

Vykonáva sa príprava k VO. Realizácia prác počas letných prázdnin v pavilóne A a na  

I. podlaží pavilónu B. 

 

Komisia finančná odporučila prijať navrhnuté uznesenie. Nakoľko sa nikto neprihlásil do 

diskusie primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 7/2022: 

  Mestské zastupiteľstvo 

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

  
Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav 

Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Prof. Mária Rostášová 

Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec,  

Štefan Šálek 



8.  Informácie z 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.  

Okrem nich prejednávali žiadosť pána Cabadaja, ktorý na komisii vysvetlil problematiku, 

zámer pozemku pred Penziónom Relish. Komisia sa oboznámila s vypracovanou analýzou 

pána poslanca Ing. Bielika, v súvislosti s realizáciou prenájmu námestia v RT. .  

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

o rokovaní, zaoberali za správou o činnosti mestskej polície, ZPS Harmóniou a zhotoviteľom, 

stavom ,,domčeka“ oproti kostolu, z dôvodu plánovania aktivít OZ Kultúra a pán riaditeľ ZŠ 

informoval o problémoch so žiakmi 

Ing. Hájnik  – člen komisie informoval o rokovaní komisie výstavby ÚP a ochrany ŽP 

prejednávali jeden bod pána Milana. Zástupca Penziónu Relisch predniesol návrh  

Ing. Bielik – predseda komisie miestneho rozvoja, kultúry a cestovného informoval o tom, že 

komisia nezasadala z jeho zdravotných dôvodov. Jednu žiadosť sme mali a členovia sme          

sa dohodli že rešpektujeme návrh mesta.  

Prof. Rostášová – informáciu o stave OZ Kultúra žiadala kvôli tomu, aby sme vedeli či pani 

Ing. Kráľová bude môcť v lete tam uskutočniť tábor.  

 

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

preto ukončila bod rokovania. 

 

10. Rozprava.   

Primátorka  mesta vyzvala poslancov ktorí chcú vystúpiť v tomto bode 

Do rozpravy sa prihlásili:  

pán Cabadaj, Ing. Hájnik, Ing. Bielik, Ing. Verešová, PharmDr. Masaryková,  Ing. Valúch, 

primátorka mesta. 

 

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 PharmDr. Mária Masaryková  ........................................... 

   

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


