
 

 

Zápisnica z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 12. 9. 2019.   

 

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 19,10 hodine. 

Prítomní poslanci: 8, neprítomný: 1 /Jozef Knapec - 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: PharmDr. Máriu Masarykovú a Ing. Ambróza 

Hájnika 

Za zapisovateľku bola určená: pani Loncová. 

Primátorka mesta navrhla nasledovný programom rokovania: 

O navrhnutom programe bolo hlasované: 

1. Kontrola plnenia uznesení.  

2. Správa hlavnej kontrolórky mesta o uskutočnených kontrolách za I. polrok 2019. 

3. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

4. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2019 rozpočtovým opatrením  

č. 14/2019. 

5. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta k 30. 6. 2019. 

6. Konsolidovaná účtovná závierka k 31. 12. 2018. 

7. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na 

území mesta Rajecké Teplice. 

8. Návrh na schválenie vecného bremena pre RK gastro s.r.o. Bratislava. 

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

10. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 

11. Informácie z rokovaní komisií pri MsZ. 

12. Interpelácie poslancov. 

13. Rôzne.  

14. Diskusia. 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Ing. Ambróz Hájnik, Stanislav Majerčík,  

PharmDr. Mária Masaryková, Štefan Šálek, 

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

Navrhnutý program bol schválený.  

 

1.  Kontrola plnenia uznesení.  

Kontrolu plnenia uznesení predniesla hlavná kontrolórka mesta, ktorá konštatovala, že všetky 

prijaté uznesenia boli splnené. 



 

 

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

uznesenie č. 48/2019: 
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, Štefan Šálek, 

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

 

2. Správa hlavnej kontrolórky mesta o uskutočnených kontrolách za I. polrok 2019. 
Hlavná kontrolórka mesta Ing. Hucíková informovala, že správu  o kontrolnej činnosti za      

1. polrok  rok 2019 predkladá  v súlade s ustanovením  § 18 ods. 1 písm. d) zákona SNR  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého hlavný 

kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontroly na jeho 

najbližšom zasadnutí zastupiteľstvu. Vykonané boli nasledovné kontroly: 
Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel a čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2018 Mesta 

Rajecké Teplice.  

Pri kontrole dodržiavania rozpočtových pravidiel a čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2018 neboli 

zistené porušenia zákonov. 

Kontrola plnenia  prijatých uznesení a prijatých úloh mestského zastupiteľstva podľa § 18 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov.  

Pri kontrole neboli zistené porušenia.  

Kontrola uskutočnená nad rozsah schváleného plánu kontrolnej činnosti HKM Rajecké 

Teplice na 1.polrok 2019 na základe listu primátorky mesta RT zo dňa 29. 01. 2019 - 

Poverenia č. MSÚRT-2019/00148-1/Pre-Kontrola čerpania rozpočtu normatívnych 

finančných prostriedkov. 

Pri kontrole čerpania rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov v Základnej škole 

Rajecké Teplice boli porušené ustanovenia zákona: 

Porušenie § 31 ods. písm. a) Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov kde verejné prostriedky boli použité v 

rozpore s určeným cieľom a boli použité nad rámec o oprávnenie, čím došlo k vyššiemu 

čerpaniu v kategórii 610 mzdy a 620 odvody. 

Porušenie § 2 ods. 7 Zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení kde škola môže použiť verejné prostriedky na financovanie miezd a 

odvodov z prevádzky len so súhlasom zriaďovateľa školy na návrh riaditeľa školy. 

Porušenie § 6 ods. 4  Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov kde orgán verejnej správy /ZŠ/ finančnou kontrolou overuje ku 

každej finančnej operácie alebo jej časti jej súlad s rozpočtom.  

Prof. Rostášová a PharmDr. Masaryková - sa spýtali, či boli vyvodené dôsledky a 

konštatovali, že ide o dlhodobý problém. 

Hlavná kontrolórka mesta Ing. Hucíková - k 30. 9. 2019 bude opätovná kontrola, v rámci 

dohodovacieho konania vždy škola dostala finančnú čiastku, ktorú požadovala a ňou je 

potrebné vykryť osobné náklady. Boli prijaté potrebné opatrenia. 

 

 



 

 

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

uznesenie č. 49/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

Správu o uskutočnených kontrolách hlavnou kontrolórkou mesta za I. polrok 2019. 

 

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, Štefan Šálek, 

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

3. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 
Primátorka mesta konštatovala, že podrobný obsah zmeny jednotlivých položiek rozpočtu je 

uvedený v prílohovej časti - v tabuľkách. 

 

K rozpočtovému opatreniu č. 11,12,13/2019 - 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. 11,12,13, 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. 11,12,13/2019 tohto materiálu.  



 

 

 

 

 

 



 

 

Primátorka mesta informovala, že komisia finančná odporučila MsZ zobrať na vedomie 

uvedené rozpočtové opatrenia. 

 

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

uznesenie č. 50/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 10/2019 v príjmovej a výdavkovej     

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 11/2019 vo výdavkovej    

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 12/2019 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 13/2019 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, Štefan Šálek, 

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

4. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2019 rozpočtovým  

    opatrením č. 14/2019. 

Primátorka mesta informovala, že v pracovnom materiály poslancov je informácia o zmenách 

rozpočtu, ktoré sú podrobne rozpísané v tabuľkách.  

Komisia finančná odporučila MsZ schváliť uvedenú zmenu rozpočtu. 

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

uznesenie č. 51/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2019 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým 

opatrením č. 14/2019 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice na rok 2019. 



 

 

 

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, Štefan Šálek, 

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

5. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta k 30. 6. 2019. 

Primátorka mesta informovala že finančný referát vždy  k 30. 6. a 31. 12. príslušného roku 

vypracúva monitorovaciu správu. 

Primátorka mesta informovala, že komisia finančná odporučila MsZ zobrať na vedomie 

monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice k 30. 6. 2019. 

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

uznesenie č. 52/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice k 30. 6. 2019. 

 

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, Štefan Šálek, 

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

6. Konsolidovaná účtovná závierka k 31. 12. 2018. 

Primátorka mesta informovala, že finančný referát v zmysle zákona vypracúva ku koncu roka 

konsolidovanú účtovnú závierku. Komisia finančná odporučila MsZ zobrať na vedomie  

navrhnuté uznesenie. 

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

uznesenie č. 53/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

1. Konsolidovanú účtovnú závierku Mesta Rajecké Teplice k 31. 12. 2018 

2. Konsolidovanú výročnú správu vrátane údajov individuálnej výročnej správy Mesta      

    Rajecké Teplice k 31.12.2018 

3. Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej    

    k 31. 12. 2018 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, Štefan Šálek, 

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 



 

 

7. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov                                            

      na území mesta  

Primátorka mesta vyzvala predkladateľku uvedeného bodu rokovania PharmDr. Masarykovú, 

aby predniesla dôvodovú správu - s účinnosťou od 1. 9. 2018 zákonodarca priamo v ustanovení 

§ 53 ods. 3 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obmedzil možnosť používania 

pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, a to len na obdobie od 31. decembra príslušného 

kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Cieľom predmetnej zmeny 

bolo zjednotiť pravidlá používania zábavnej pyrotechniky vyššie uvedených kategórií. 

Vzhľadom na skutočnosť, že zákonodarca ponechal v ustanovení § 53 ods. 2 vyššie uvedeného 

zákona obciam možnosť z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným 

nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, 

P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach nad rámec obmedzenia podľa § 53 ods. 3, 

navrhujem v novom všeobecne záväznom zakázať používať pyrotechnické výrobky kategórie 

F2 a F3 aj v období od 31.12 príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho 

kalendárneho roka, čiže navrhujeme zakázať používať pyrotechnické výrobky tejto kategórie 

na území mesta vôbec.  

Mesto Rajecké Teplice je špecifické tým, že jeho katastrálne územie zasahuje do chránenej 

oblasti Strážovských vrchov a nachádza sa na rozhraní a v okolí Národnej prírodnej rezervácie 

Slnečné skaly. Vyskytujú sa tu vzácne chránené a zriedkavé druhy živočíchov 

- katastrálne územie Rajeckých Teplíc a Poluvsia je malé a z toho dôvodu sa na tomto území  

nachádza hustá zástavba hotelov, penziónov, rekreačných zariadení. Používaním 

pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 pri oslavách Silvestra a Nového roka dochádza 

k nadmernému rušeniu hlukom, je možnosť vzniku ťažkých úrazov u ľudí a zároveň trpí fauna 

NPR. Za účelom ochrany verejného poriadku ako aj zdravia obyvateľov a návštevníkov mesta 

navrhujeme prijať VZN v predkladanom znení.  

Prednosta MsÚ- v rámci pripomienkového konania neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Na podporu prijatia predmetného VZN sa vyjadril Ing. Hájnik, Prof. Rostášová, Grupáčová, 

Šálek. 

 

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

uznesenie č. 54/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 
Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č.4/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území 

Mesta Rajecké Teplice 

I. uznáša sa na 
VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území Mesta 

Rajecké Teplice. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 2 zdržal sa: 0 neprítomný: 1 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz Hájnik,  

PharmDr. Mária Masaryková, Štefan Šálek, 

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

Ing. Pavol 

Bielik, 

Stanislav 

Majerčík 

 Jozef Knapec 

 

8. Návrh na schválenie vecného bremena pre RK gastro s.r.o. Bratislava. 

Prednosta MsÚ -  informoval, že spoločnosť RK gastro s.r.o. Bratislava podala žiadosť 

o zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti Mesta Rajecké Teplice a) strpieť na 



 

 

jeho pozemkoch uloženie inžinierskych sietí – splašková a dažďová kanalizácia pre stavbu 

Penzión s minipivovarom na ulici Lesnej č. 12 a b) právo vstupu osobami a dopravnými 

prostriedkami oprávneného z vecného bremena na zaťažené pozemky za účelom udržiavania 

a prevádzkovania inžinierskych sietí, ich údržby, opravy a rekonštrukcie. Vecné bremeno 

navrhujeme zriadiť bezodplatne. Uloženie inžinierskych sietí je zakreslené v situačnom 

výkrese, ktorý slúžil k vydaniu stavebného povolenia. 

Komisia finančná  a výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia odporučili MsZ 

schváliť navrhnuté uznesenie. 

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

uznesenie č. 55/2019: 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

zriadenie  vecného  bremena  spočívajúceho  v  povinnosti Mesta Rajecké Teplice ako 

povinného  z  vecného bremena  strpieť na jeho pozemkoch v katastrálnom  území Rajecké 

Teplice, ktoré sú zapísané na LV č. 866 ako 

- parcela registra „C“ KN č. 504/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 956 m
2
, 

- parcela registra „C“ KN č. 509/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1102 m
2
, 

a) uloženie inžinierskych sietí - splaškovej a dažďovej kanalizácie - pre stavbu Penzión s  

minipivovarom číslo súp. 12 postavenej na pozemkoch parc.č. KN-C 523/1 a 523/8, 

b) právo vstupu osobami a  dopravnými prostriedkami oprávneného z  vecného bremena na 

zaťažené pozemky za účelom udržiavania a prevádzkovania inžinierskych sietí, ich údržby, 

opravy a rekonštrukcie, 

všetko v  trase a  rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne číslo 36442500 – 165/2019 

vyhotoveného spoločnosťou SYKO, s.r.o. so sídlom v Žiline, Andreja Kmeťa 320/7, IČO: 

36 442 500, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Žilina 17.06.2019 pod č.: G1 – 

1144/2019.    

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech vlastníka nehnuteľností v kat. území Rajecké Teplice, 

ktoré sú zapísané na LV č. 1519 ako    

- parcela registra „C“ KN č. 523/1, zast. plocha a nádvorie o výmere 211 m
2
, 

- parcela registra „C“ KN č. 524,     zast. plocha a nádvorie o výmere 799 m
2
, 

- stavba číslo súp.12 postavená na pozemkoch KN-C číslo 523/1 a  523/8, 

ktorým je oprávnený z  vecného bremena - spoločnosť RK gastro s.r.o. so sídlom 

v Bratislave, Šulekova 2, IČO: 46 265 970.  Vecné bremeno sa zriaďuje s  účinkami „in rem“ 

bezodplatne a je spojené s vlastníctvom vyššie uvedených nehnuteľností. 

 

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, Štefan Šálek, 

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

9. 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, primátorky mesta, 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 2018. 



 

 

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

uznesenie č. 56/2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

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

funkcionárov v Rajeckých Tepliciach, ktorá konštatovala, že poslanci Mestského zastupiteľstva 

v Rajeckých Tepliciach a primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá si riadne splnili povinnosť 

vyplývajúcu zo zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení – podanie Oznámenia funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018. 

 

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, Štefan Šálek, 

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

10. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste.  

Primátorka mesta informovala o pripravených projektoch v meste. 

Primátorka mesta informovala, že komisia finančná odporučila MsZ zobrať na vedomie 

informáciu o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice.  

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

uznesenie č. 57 /2019: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Informáciu o prebiehajúcich projektoch v meste 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, Štefan Šálek, 

Prof. Mária Rostášová, Ing. Veronika Verešová 

  Jozef Knapec 

 

11. Informácie z rokovaní komisií pri MsZ. 

Primátorka mesta požiadala predsedov komisií, ktoré zasadali o stručnú informáciu z ich 

rokovaní. 

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

prebratými bodmi dnešného rokovania a žiadosťami o odkúpenie pozemkov. 

Ing. Bielik - predseda komisie miestneho rozvoja, kultúry a cestovného ruchu informoval, že 

na všetky otázky vznesené na komisii primátorka mesta  odpovedala e-mailom, ktorý zaslala 

všetkým poslancom. 

Poslanec Šálek- predseda výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia 

informoval o bodoch rokovania komisie. Hlavným bodom zasadnutia bolo prejednávanie 

Zmien a doplnkov č. 13 ÚP SÚ Rajecké Teplice, ďalej sa preberali žiadosti o kúpu pozemkov 

a na komisii bol zástupca Urbáru Poluvsie, ktorý informoval o návrhu Urbáru - mimosúdna 

dohoda k vráteniu pozemku pod Autokemping Slnečné skaly formou prevodu majetku z 

dôvodu osobitného zreteľa. Predseda komisie žiadal, aby sa uskutočnilo pracovné stretnutie 

poslancov k ZaD č. 13, k rokovaciemu poriadku MsZ a Urbáru Poluvsie.  



 

 

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

priznaní dvoch jednorázovych dávok občanom, ktorí dávku potrebujú a stručne informoval o 

tom, že ZŠ bude v tomto roku navštevovať viac žiakov. 

 

12. Interpelácie poslancov. 

V tomto bode nikto nepožiadal o vystúpenie. 

 

13. Rôzne. 

Na požiadane vystúpil právny zástupca Urbáru Poluvsie, ktorý žiadal, aby boli prizvaní na 

pracovné stretnutie poslancov za účelom vysvetlenia situácie ohľadne nadobudnutia 

Autokempingu Slnečné skaly mestom. 

Primátorka mesta - požiadavke bude vyhovené. 

 

  14. Diskusia.  

  Primátorka mesta informovala o havarijnom stave v Komunitnom centre, tzv. "Domčeku",  

  nakoľko je odpojené od   vodovodu a porucha je na kanalizácii, z uvedeného dôvodu bude  

  odstavený. Oprava si vyžaduje nemalé finančné náklady, okná, strecha sú taktiež  

  nevyhovujúce. 

  PharmDr. Masaryková - požiadala, aby mesto na webovom sídle, hlásením v mestskom   

  rozhlase, v spravodajcovi  v dostatočnom predstihu pred Silvestrom upozornilo občanov, že   

  bolo prijaté VZN Mesta Rajecké Teplice č.4/2019 o používaní  pyrotechnických výrobkov na   

  území Mesta Rajecké Teplice, ktorým sa na celom území mesta, vrátane MČ Poluvsie    

  zakazuje používať pyrotechniku (ohňostroje, petardy). 

  Ing. Verešová -  informovala sa, aká je situácia na ul. J. Gabčíka. 

  Prednosta MsÚ - informoval, že komunikoval s predsedníčkou petičného výboru. 

  Prof. Rostášová - požiadala, ak by to bolo možné vyberať stravné aj za dovoz stravy pre  

  dôchodcov na jednom mieste.  

  Primátorka mesta - možnosť bude zistená, dáme vedieť.  

  Poslanec Šálek - upozornil na nevykosený pozemok na ul. Osloboditeľov vedľa pána Šimku. 

  Primátorka mesta - majiteľovi bola zaslaná výzva s termínom pokosenia, ak nevykoná    

  kosenie, bude spis postúpený na Okresný úrad životného prostredia Žilina, ktorý je oprávnený  

  vo veci ďalej konať.  

 
Do bodu rôzne sa nikto ďalší z prítomných poslancov neprihlásil.  

Primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie MsZ ukončila - 19,10 h. 

Obsah  diskusných  príspevkov  sa  priebežne  nezapisoval.  Diskutujúci nepredložili diskusné  

príspevky   v   písomnej   forme  a  nepožiadali  ich  pripojiť  ako  prílohu  zápisnice.  

 

 

         Mgr. Katarína Hollá 

         primátorka mesta 

 

 

         Ing. Miroslav Mikula 

         prednosta mestského úradu 

 

 

Overovatelia:  pani poslankyňa PharmDr. Mária Masaryková .................................................... 

 

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


