
 

 

Zápisnica zo VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 13. 2. 2020.   

 

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 19,35 hodine. 

Prítomní poslanci: 7, neprítomní: 2 /Ing. Verešová. 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.  

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. Kontrola plnenia uznesení.  

2. Návrh na použitie rezervného fondu. 

3. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2020 rozpočtovým opatrením. 

4. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mesta za rok 2019. 

5. Návrh na schválenie priameho predaja neupotrebiteľného majetku mesta- traktor ZETOR 

7745. 

6. Návrh zámeny pozemkov mesta s RK gastro s.r.o. Bratislava. 

7. Návrh na schválenie členstva mesta v združeniach. 

8. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 

9. Informácie z rokovaní komisií pri MsZ. 

10. Interpelácie poslancov. 

11. Diskusia.          

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,  

Štefan Šálek,  PharmDr. Mária Masaryková,      

Prof. Mária Rostášová 

  Jozef Knapec, 

Ing. Veronika 

Verešová 

 

 

 

1.  Kontrola plnenia uznesení.  

Kontrolu plnenia uznesení predniesla primátorka mesta, nakoľko Ing. Marta Hucíková – 

hlavná kontrolórka mesta, bola ospravedlnená. Konštatovala, že Uznesenie č. 60/2019 v časti 

„III. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 22/2019 o presune finančných prostriedkov rozpočtu 

základnej školy z prevádzkových nákladov na mzdové náklady vo výške 22 500,-EUR“ 

nerealizované, nakoľko MŠVVŠ SR v rámci dohodovacieho konania poukázalo na účet mesta 

23. 12. 2019 sumu 30 000,-EUR na mzdové náklady. Nebolo potrebné realizovať presun 

finančných prostriedkov z prevádzkových nákladov do osobných v zmysle predmetného 

rozpočtového opatrenia. Ostatné predchádzajúce prijaté uznesenia boli splnené.  

 

 



 

 

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

uznesenie č. 1/2020: 
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,  

Štefan Šálek,  PharmDr. Mária Masaryková,      

Prof. Mária Rostášová 

  Jozef Knapec, 

Ing. Veronika 

Verešová 

 

 

2.  Návrh na použitie rezervného fondu. 

Primátorka mesta informovala, že Mesto Rajecké Teplice ako investor projektu „Zníženie 

energetickej náročnosti Mestského úradu Rajecké Teplice“, na ktoré získalo nenávratný 

finančný príspevok musí financovať z vlastných finančných prostriedkov nevyhnutné práce, 

ktoré vznikli pri rekonštrukcii budovy. Presné vyčíslenie nie je možné poskytnúť, nakoľko 

riadiaci orgán doposiaľ nezaslal novú zmluvu v zmysle ukončeného verejného obstarávania 

na zhotoviteľa. Je potrebných cca: 35 000,-EUR - 5 % spoluúčasť mesta – nie je rozpočtovaná 

v rozpočte mesta na rok 2020, 60 000,-EUR – neoprávnené výdavky, ako rozdiel NFP 

a verejného obstarávania. V rezervnom fonde je 28 322,-EUR. 

MsZ 12. 12. 2019 schválilo na zasadnutí požitie rezervného fondu v sume 90 000,-EUR, čo 

nepostačuje. Ďalšie financie – 28 000,-Eur budú použité v sume 5 000,-EUR na 5% 

spolufinancovanie, zvyšných 23 000,-EUR na financovanie – kazetových stropov, ktoré sa 

majú zhotoviť vo veľkej sále, v kanceláriách na prízemí vrátane chodby, na chodbe na 

poschodí – potreba modernizovať, nie je súčasťou projektu čo sa týka zníženia energetickej 

náročnosti. Ďalej sa nemôže použiť minerálna vlna, ktorá bola v stropoch vo veľkej sále 

a v sobášnej miestnosti z dôvodu, že pri demontáži stropov sa rozpadla (32-ročná), musí sa 

kúpiť nová. Ďalšie financie súvisiace s technickým riešením vzduchotechniky vo veľkej sále – 

v zmysle pôvodného projektu – boli by oslabené nosné panely, na streche komíny na prívod 

elektrickej energie na klimatizáciu a iné. Suma 23 000,-EUR nebude postačovať, zvyšok 

plánujeme riešiť z kladného výsledku hospodárenia mesta za rok 2019 alebo presunom 

jednotlivých položiek v rozpočte.  

Do diskusie sa prihlásili: Prof. Rostášová, PharmDr. Masaryková, ktoré sa informovali 

o spomínanom projekte. 

 

Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ odporučila MsZ schváliť 

navrhnuté uznesenie. 

uznesenie č. 2/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Použitie rezervného fondu v sume 28 000,-EUR 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 za účelom spolufinancovania projektu: „Zníženie 

energetickej náročnosti budovy Mestského úradu  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,  

Štefan Šálek,  PharmDr. Mária Masaryková,      

Prof. Mária Rostášová 

  Jozef Knapec, 

Ing. Veronika 

Verešová 

 

 

3. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta na 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. 1/2020 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké 

Teplice na rok 2020. 

Rozpočet upravujeme o nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ z roku 2019 vo výške 

24.858,00 EUR normatívy a  293,00 EUR dopravné. Ďalej je rozpočet upravený o 

spolufinancovanie projektu “Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu 

Rajecké Teplice" vo výške 28.000,00 EUR – použitie finančných prostriedkov z rezervného 

fondu. 

Tabuľková časť zmien rozpočtu príjmovej časti aj výdavkovej časti  je prílohou  tohto 

materiálu

 
Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ odporučila MsZ schváliť 

navrhnuté uznesenie. 

 

 



 

 

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

 

uznesenie č. 3/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

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

opatrením č. 1/2020 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice na rok 2020. 

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,  

Štefan Šálek,  PharmDr. Mária Masaryková,      

Prof. Mária Rostášová 

  Jozef Knapec, 

Ing. Veronika 

Verešová 

 

 

4. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mesta za rok 2019. 

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

Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 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 2019, ktorú hlavná kontrolórka predložila na zasadnutí MsZ v decembri 2019 je 

preukázateľné, že hlavná kontrolórka mesta splnila všetky úlohy a povinnosti určené 

v plánoch kontrolnej činnosti a vykonala aj činnosti navyše oproti schváleným plánom. 

Tabuľkový mesačný plat hlavnej kontrolórky pre podmienky nášho mesta je 1702,- Eur, pri 

20% úväzku – 340,40,- Eur, pričom odmena 15% z ročného platu predstavuje celkom 612,72 

Eur.  

 

Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ odporučila MsZ schváliť 

navrhnuté uznesenie. 

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

uznesenie č. 4/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

odmenu hlavnej kontrolórke mesta Ing. Marte Hucíkovej za obdobie 1/2019 –12/2019 vo 

výške 15 % z mesačného platu hlavnej kontrolórky mesta vyplateného za obdobie 1/2019 – 

12/2019. 

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,  

Štefan Šálek,  PharmDr. Mária Masaryková,      

Prof. Mária Rostášová 

  Jozef Knapec, 

Ing. Veronika 

Verešová 

 

5.  Návrh na schválenie priameho predaja neupotrebiteľného majetku mesta- traktor  

ZETOR 7745. 

Primátorka mesta informovala, že Mesto Rajecké Teplice po dôkladnom zvážení všetkých 

okolností týkajúcich sa opravy traktora ZETOR 7745, EČ.:ZA153AE, ktorý bol zakúpený 

v januári 1989 a na základe odporúčania vyraďovacej komisie v zmysle Zásad hospodárenia 



 

 

a nakladania s majetkom Mesta Rajecké Teplice Čl. 16, ods. 2   sa rozhodlo pristúpiť 

k priamemu predaju majetku mesta. Oprava traktora by si vyžiadala minimálne 15 000,-EUR, 

nakoľko je nefunkčná hydraulika, elektronika, servo riadenie, nefunkčná prevodovka, 

opotrebované pneumatiky a iné súčiastky. Uvedený traktor sa nepoužíva minimálne 6 rokov, 

je odstavený v priestoroch oddelenia technických služieb. Ďalšou investíciou by bolo 

zakúpenie posýpacieho zariadenia a radlice na ohŕňanie snehu. Uvedený hnuteľný majetok sa 

stal neupotrebiteľným v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajecké 

Teplice ČL. 16, ods. 2 nakoľko je zastaralý, poškodený a neslúži svojmu účelu.  Z uvedeného 

dôvodu navrhujeme priamy predaj majetku mesta. Minimálna predajná cena bola určená na 

základe znaleckého posudku vo výške 7 124,00 EUR znalcom z odboru „Doprava cestná“ a 

“Strojárstvo“. 

Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ odporučila MsZ schváliť 

navrhnuté uznesenie. 

 

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

uznesenie č. 5/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

a) zámer predaja majetku mesta – traktor ZETOR 7745, EČ.: ZA153AE, 

b) zámer predaja realizovať formou priameho predaja majetku mesta, ktorý bude zverejnený 

     na úradnej tabuli  mesta  a  na  webovom  sídle  mesta   od 14. 02. 2020 do 05. 03. 2020. 

     Inzerát bude  zverejnený v regionálnej tlači, 

c) minimálnu  predajnú  cenu  neupotrebiteľného  mestského   traktora  vo  výške 7 124,00  

    EUR určenej    na     základe   znaleckého   posudku   č.09/2019 zo dňa 16.10.2019   

    znalcom  Ing. Jaroslavom   Moravíkom,   Rozkvet   2043/84 - 55,     017  01,   Považská  

    Bystrica,   znalec z odboru „Doprava cestná“a „Strojárstvo“, E.Č. znalca: 912415,     

d) výberovú komisiu zloženú z poslancov MsZ: Ing. Verešovej, Majerčíka, Grupáčovej, ktorá 

     bude zasadať 09. 03. 2020 za účelom vyhodnotenia doručených ponúk. 

 

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,  

Štefan Šálek,  PharmDr. Mária Masaryková,      

Prof. Mária Rostášová 

  Jozef Knapec, 

Ing. Veronika 

Verešová 

 

 

6.  Návrh zámeny pozemkov mesta s RK gastro s.r.o. Bratislava. 

Prednosta MÚ formoval, že Mesto Rajecké Teplice pristúpilo k zámeru 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 

 zámena pozemku vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice - parcela registra „C“ KN  

č. 520/7, zast. plocha a nádvoria o výmere 102 m
2
  v  kat. území Rajecké Teplice, ktorá 

vznikla odčlenením z parcely registra „C“ KN č. 520/2, zast. plocha a nádvoria o výmere  

3637 m
2
 na základe geometrického plánu spoločnosti DOF, spol. s r.o. so sídlom 

v Divine 83, IČO: 47 712 988, č.: 18/2018, ktorý bol úradne overený Okr. úradom Žilina 

dňa 09. 11. 2018 pod č. G1-2312/2018  (ďalej  len  „Geometrický plán č. 1“) za pozemok 

vo vlastníctve  RK gastro s.r.o. parcela registra „C“ KN č. 523/9, zast. plocha a nádvorie 

o výmere 284 m
2
, ktorá bola oddelená od parciel KN-C č. 523/6, zast. plocha a nádvorie 

o výmere 243 m
2
  a 523/7 zast. plocha a nádvorie o výmere 231 m

2
 geometrickým 



 

 

plánom spoločnosti DOF, spol. s r.o. so sídlom v Divine 83, IČO: 47 712 988,                 

č.: 19/2019, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Žilina dňa 10. 01. 2020 pod          

č. G1-1855/2019  (ďalej  len  „Geometrický plán č. 2“ ) 

Osobitný zreteľ prevodu majetku mesta je odôvodnený tým, že: 

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

Teplice z verejnoprospešných dôvodov:   

  Mesto Rajecké Teplice nadobúda do vlastníctva pozemok, na ktorom je umiestnená 

miestna komunikácia ul. Lesná 

  RK gastro s.r.o. nadobúda zámenou do vlastníctva pozemok, ktorý bude slúžiť k  

účelu vybudovania parkovacích miest potrebných pre návštevníkov ich reštauračného 

zariadenia  

 

Primátorka mesta konštatovala, že komisia výstavby ÚP a ochrany ŽP a finančná pri MsZ 

odporučili MsZ schváliť navrhnuté uznesenie. 

 

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

 

uznesenie č. 6/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. schvaľuje 

bezodplatnú zámenu pozemku vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice, a to 

parcely registra „C“ KN č.520/7, zast. plocha a  nádvorie o výmere 102 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 3637 m
2
 na základe  geometrického plánu 

spoločnosti DOF, spol. s r.o. so sídlom v Divine 83, IČO: 47 712 988, č.: 18/2018, ktorý bol 

úradne overený Okr. úradom Žilina dňa 09. 11. 2018 pod č. G1-2312/2018.  Všeobecná 

hodnota pozemku vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice predstavuje sumu celkom 2.775,42 €. 

Hodnota pozemku bola  určená Znaleckým posudkom č.6/2020 zo dňa 22. 01. 2020, ktorý 

spracoval  Ing. Marián Mrázik, znalec v odbore:  Stavebníctvo, pozemné stavby, odhad 

hodnoty nehnuteľností, 

za pozemok vo vlastníctve spoločnosti RK gastro s.r.o. so sídlom v Bratislave, Šulekova 2, 

IČO: 46 265 970, a to 

parcely registra „C“ KN č. 523/9, zast. plocha a nádvorie o výmere 284 m
2
, ktorá sa 

nachádza v katastrálnom území Rajecké Teplice a vznikla odčlenením od parciel registra „C“ 

KN č. 523/6, zast. plocha a nádvorie o výmere 243 m
2
 a 523/7, zast. plocha a nádvorie 

o výmere 231 m
2
 na základe  geometrického plánu spoločnosti DOF, spol. s r.o. so sídlom 

v Divine 83, IČO: 47 712 988, č.: 19/2019, ktorý bol úradne overený Okresným úradom 

Žilina dňa 10. 01. 2020 pod č. G1-1855/2019. Všeobecná hodnota pozemku vo vlastníctve 

Mesta Rajecké Teplice predstavuje sumu celkom 7.273,24 €.  Hodnota pozemku bola  určená 

Znaleckým posudkom č. 6/2020 zo dňa 22. 01. 2020, ktorý spracoval  Ing. Marián Mrázik, 

znalec v odbore:  Stavebníctvo, pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností. 

 

II. k o n š t a t u j e,  ž e 

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

novovybudovanou časťou miestnej  komunikácie na ulici Lesnej v Rajeckých Tepliciach, 

ktorá bude slúžiť 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. 

 

 

 

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,  

Štefan Šálek,  PharmDr. Mária Masaryková,      

Prof. Mária Rostášová 

  Jozef Knapec, 

Ing. Veronika 

Verešová 

 

 

7.  Návrh na schválenie členstva 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) 514,37 EUR, Asociácia prednostov 100,00 EUR,  

Región Beskydy 575,00 EUR,  ZMO Rajecká dolina (Združenie miest a obcí)  150,00 EUR, 

Aglomerácia (kanalizácia) 100,00 EUR, RVC Martin (Regionálne vzdelávacie centrum) 

249,65 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) 9 090,00 EUR,  Združenie obcí Rajecká cyklotrasa bez členského príspevku. 

Celková suma za členské poplatky: 14 290,52 EUR. 

Primátorka mesta konštatovala, že finančná komisia pri MsZ odporučila MsZ schváliť 

navrhnuté uznesenie 

Do diskusie sa prihlásili: Prof. Rostášová, PharmDr. Masaryková. 

Prof. Rostášová spýtala sa na činnosti Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina. 

Prednosta MÚ - informoval stručne o činnosti MAS RD od vstupu do Národnej Siete 

Miestnych Akčných Skupín po súčasnosť. Možnosti využitia projektov a dôvody nevyužitia. 

PharmDr. Masaryková požiadala o výstup z hospodárskych výsledkov MAS RD k 31 .12. 

príslušného roka. 

 

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

 

uznesenie č. 7/2020: 

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)          

- Aglomerácia (kanalizácia)    

- RVC Martin (Regionálne vzdelávacie centrum)     

- OOCR Rajecká dolina (Oblastná organizácia cestovného ruchu)                                      



 

 

- MAS Rajecká dolina (Miestna akčná skupina)    

- ZORD (Združenie obcí Rajecká dolina)              

- 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,  

Štefan Šálek,  PharmDr. Mária Masaryková,      

Prof. Mária Rostášová 

  Jozef Knapec, 

Ing. Veronika 

Verešová 

 

 

8. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 

Primátorka mesta informovala, že materiál o prebiehajúcich projektoch v meste bol doručený 

všetkým poslancom. V súčasnosti mesto realizuje projekty: modernizácia učební v základnej 

škole, nízkouhlíková stratégia, rekonštrukcia budovy mestského úradu, modernizácia 

zdravotného strediska a rekonštrukcia ZPS Harmónia. Na všetky projekty mesto získalo 

eurofondy.  

Do diskusie sa prihlásili: Prof. Rostášová, PharmDr. Masaryková, ktoré sa pozitívne vyjadrili 

k projektom, ktoré mesto v súčasnosti realizuje. 

 

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

uznesenie č. 8/2020: 

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,  

Štefan Šálek,  PharmDr. Mária Masaryková,      

Prof. Mária Rostášová 

  Jozef Knapec, 

Ing. Veronika 

Verešová 

 

 

9. Informácie z rokovaní komisií pri MsZ. 

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

rokovania. 

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

komisia sa zaoberala žiadosťou o poskytnutie mimoriadnej dávky, ktorú odporučila poskytnúť 

občanovi. Zaoberali sa žiadosťami zložiek o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta. Prebehla 

diskusia o usporiadaní športového dňa pre obyvateľov. 

Prof. Rostášová informovala, že vďaka patrí  Ing. Bohdalovej, ktorá pomohla mestu a ponúka 

aj naďalej spoluprácu pri realizácii projektu „Harmónia“ na základe jej skúsenosti s takýmto 

typom projektov.  

Ing. Hájnik  ešte informoval, že sa zaoberali možnosťou parkovania cez SMS. Vysvetlil 

podrobne jej pravidlá. K spusteniu toho projektu by mesto muselo zakúpiť dva mobilné 

telefóny a z poplatku za parkovanie vybratého od občana by si operátor stŕhal 23-25%. 



 

 

PharmDr. Masaryková skonštatovala, že je to isto dobrý návrh, ale budeme vhodné sa ním 

zaoberať možno o rok, nakoľko je veľa rozbehnutých projektov a vyjadrila vedeniu a 

pracovníkom MÚ vďačnosť za prácu. Taktiež aj mestskej polícií.  

Pán Šálek taktiež pochválil činnosť mestskej polície. 

Pán Šálek- predseda komisie výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia 

informoval, že členovia komisie sa boli pozrieť na priebeh prác na budove mestského úradu. 

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

na komisiu bol prizvaný Mgr. Sedliak príslušník mestskej polície a ozrejmil situáciu počas 

Silvestra, týkajúcu sa plnenia VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2019 o zákaze 

pyrotechnických výrobkov kategórie F2 A F3 celoročne. Napriek spropagovaniu na webovom 

sídle mesta a v mestskom rozhlase,  nedosiahol sa úplne účel, ale určite to má zmysel.  

PharmDr. Masaryková - požiadala aby mesto oslovilo SLK RT a zaoberala sa laserovou 

show, ktorá by priniesla skvelú, nezabudnuteľnú atmosféru. 

Primátorka mesta –pracovníci oddelenia kultúry už riešia kultúrne podujatia aj uvedenou 

laserovou show sa zaoberajú. 

 

 

10. Interpelácie poslancov. 

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

neprihlásil, preto ukončila tento bod. 

 

 

11. Diskusia.       

Do diskusie sa prihlásili: 

Poslanci: Šálek, Ing. Hájnik, Grupáčová, Prof. Rostášová, PharmDr. Masaryková. 

Verejnosť: Ján Kianička, pán Jarina.   

Prednosta MÚ informoval o výsledku kontroly úradu pre ochranu osobných údajov. 

 

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

   

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

  


