
 

 

Zápisnica z XIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 10. 12. 2020.   

 

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 19.25 hodine.  

Prítomní poslanci: 8,  neprítomný: 1 /Ing. Ambróz Hájnik - 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.  

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: pána Jozefa Knapca  a pána Štefana Šáleka.  Za 

zapisovateľku bola určená: pani Loncová. 

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.    Návrh na použitie rezervného fondu. 

5.    Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta za rok 2020 rozpočtovým opatrením. 

6.    Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programového  

       rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  na roky 2021-2023. 

7.    Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta na roky 2021-2023. 

8.    Správa hlavnej kontrolórky mesta o uskutočnených kontrolách za rok 2020. 

9.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2021. 

10.  Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č.  5 /2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta        

Rajecké Teplice č. 2/2015 o miestnych daniach od roku 2016. 

11.  Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady     

a drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice.  

12.  Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 7/2020, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké  

Teplice č. 10/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

na území  mesta Rajecké Teplice od roku 2020.     

13.  Návrh VZN č. 8/2020, ktorým sa mení VZN Mesta Rajecké Teplice č. 61/2009 o určení 

       výšky na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školských zariadení so sídlom  

       na území mesta Rajecké Teplice. 

14.  Návrh na schválenie členstva mesta v združení pre zhodnocovanie odpadov.  

15.  Voľba prísediacej Okresného súdu Žilina. 

16.  Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 

17.  Návrh plánu zasadnutí MsZ na rok 2021. 

18.  Informácie z komisií pri MsZ. 

19.  Interpelácie poslancov. 

20.  Rôzne. 



 

 

O navrhnutom programe bolo hlasované: 

Program zasadnutia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

prof. Rostášová,  Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Ambróz Hájnik 

 

 

1.  Kontrola plnenia uznesení.  

Kontrolu plnenia uznesení predniesla hlavná kontrolórka mesta Ing. Marta Hucíková, ktorá 

konštatovala, že všetky predchádzajúce prijaté uznesenia a prijaté uznesenia na MsZ 24. 9. 

2020 a prijaté uznesenia na neplánovanom MsZ 16. 11. 2020 boli splnené. 

 

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

uznesenie č. 43/2020: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie   

Kontrolu plnenia uznesení. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

prof. Rostášová,  Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Ambróz Hájnik 

 

 

 

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

Primátorka mesta informovala, že Mgr. Peter Hӧnsch-riaditeľ základnej školy a PhDr. Zuzana 

Chvojková-riaditeľka materskej školy predložili predmetné správy, ktoré boli postúpené na 

rokovanie komisie sociálnych vecí, vzdelávania, športu a mládeže. 

Komisia sociálnych vecí, vzdelávania, športu a mládeže pri MsZ odporučila MsZ schváliť 

navrhnuté uznesenie, čo emailom potvrdil predseda komisie Ing. Hájnik.  
V diskusii vystúpili: 

Ing. Bielik   

Riaditeľ ZŠ Mgr. Hӧnsch  

 

 

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

uznesenie č. 44/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

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

     Rajecké Teplice v šk. roku 2019/2020. 

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

     a podmienkach v  šk. roku 2019/2020.  



 

 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová,  

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

prof. Rostášová,  Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Ambróz Hájnik 

 

 

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, 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. 19/2020 tohto materiálu. Tabuľková časť zmien rozpočtu vo výdavkovej časti 

č. 19/2020 je prílohou materiálu. 

K rozpočtovému opatreniu č. 18/2020. V rozpočtovom opatrení je navýšenie finančných 

prostriedkov: 

1. o sumu 5.248,00 EUR – dotácia zo Štatistického úradu SR na Sčítanie obyvateľov, domov   

a bytov 

2. o sumu 5.000,00 EUR – dotácia MV SR – Základná škola – Kompenzácia výdavkov 

negatívne ovplyvnených pandémiou súvisiacou s ochorením COVID-19 

3. o sumu 137.942,00 EUR – dotácia MPRV SR na projekt Moderná škola v Rajeckej doline 

 

 
 

 



 

 

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

potvrdila aj predsedníčka komisie  Ing. Verešová. 

 

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

uznesenie č. 45/2020: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 18/2020 v príjmovej a vo 

výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 19/2020 vo výdavkovej časti 

rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

prof. Rostášová,  Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Ambróz Hájnik 

 

4. Návrh na použitie rezervného fondu. 

Primátorka mesta informovala, že nakoľko projekt „Centrum integrovanej starostlivosti 

v meste Rajecké Teplice“ bude ukončený v decembri 2020 z dôvodu pandémie COVID-19 

(meškanie dodávok materiálov) a nie v novembri ako zhotoviteľ predpokladal, mesto ako 

investor uhradí faktúru zhotoviteľovi za dokončené dielo až v roku 2021. Dňa 5. 12. 2020 sa 

zatvára štátna pokladňa, ktorá sa opätovne otvorí 10. 1. 2021, takže riadiaci orgán taktiež 

poskytne NFP až v roku 2021. Suma 27 000,-EUR bude použitá na nevyhnutné výdavky na 

kvalitné dokončenie projektu, tak ako už bola schválená uznesením č. 31/2020 a suma 

41 000,-EUR bude použitá ako povinná 5% spoluúčasť mesta. Suma na  5% spoluúčasť bola 

zahrnutá v rozpočte mesta na rok 2020. Platba za dielo bude realizovaná v roku 2021 a preto 

je potrebné túto sumu vyčleniť z rezervného fondu, nakoľko v rozpočte na rok 2021 nie je 

plánovaná z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov (opätovné krátenie podielových daní, 

očakávaný pokles výberu dane za ubytovanie, za verejné priestranstvá ...). 



 

 

V prípade, že mesto skončí s prebytkovým výsledkom hospodárenia za rok 2020, o jeho 

použití rozhodne MsZ. 

Z uvedených dôvodov je potrebné uznesenie č. 31/2020 zrušiť, nakoľko nebude rezervný fond 

čerpaný v roku 2020 na účel, ktorý bol schválený a schváliť nové uznesenie, ktoré umožní 

čerpanie rezervného fondu v roku 2021. 

 

V diskusii vystúpila: Ing. Verešová 

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

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

uznesenie č. 46/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. ruší 

uznesenie č. 31/2020, ktorým mestské zastupiteľstvo 24. 9. 2020 schválilo použitie 

rezervného fondu v sume 27 000,-EUR na nevyhnutné výdavky na kvalitné dokončenie 

projektu: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice“, ktoré 

budú výsledkom zmenového konania.  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 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Finančné prostriedky z rezervného fondu nie je možné použiť do konca roka 2020. 

II. schvaľuje 

použitie rezervného fondu v sume 68 000,-EUR na nevyhnutné výdavky na kvalitné 

dokončenie projektu: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké 

Teplice“ (27 000,-EUR)  a na 5% povinnú spoluúčasť mesta (41 000,-EUR). Schválená suma 

bude použitá na úhradu vystavenej faktúry za dielo zhotoviteľom v roku 2021. 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 niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

prof. Rostášová,  Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Ambróz Hájnik 

 

 

5.  Zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta za 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. 21/2020. 

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 nemala žiadne výhrady. 

V diskusii vystúpila: Ing. Verešová 

 

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

uznesenie č. 47/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

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

opatrením č. 21/2020 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice na rok 2020 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

prof. Rostášová,  Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Ambróz Hájnik 

 

6.  Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu  

    a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  na roky 2021-2023. 

Ing. Marta Hucíková – hlavná kontrolórka mesta konštatovala, že pri spracovaní odborného 

stanoviska vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu z viacerých 

hľadísk: Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu. Súlad so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Posúdenia reálnosti zostaveného návrhu rozpočtu a odhalenia prípadných rizík, 

ktoré by mohli mať dopad na plnenie rozpočtu. Zákonnosť a súlad so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi 

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so VZN, ktorými sú upravené povinnosti daňového a 

poplatkového charakteru. 

Návrh rozpočtu musí bol zverejnený v meste spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej 

lehote v súlade s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.. a to najmenej 

15 dní pred jeho schválením, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Táto povinnosť 

nastala dňom 25. 11. 2020. 



 

 

Návrh rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2021 je v zmysle § 10 ods. 3 a 7 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy navrhnutý ako vyrovnaný. 

Na základe jej odborného stanoviska odporučila hlavná kontrolórka mesta predložený návrh 

rozpočtu na rok 2021 MsZ schváliť a návrh rozpočtu na roky 2022 – 2023 zobrať na vedomie. 

 

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

uznesenie č. 48/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a programového 

rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na roky 2021 – 2023. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

prof. Rostášová,  Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Ambróz Hájnik 

 

 

7.  Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta na roky 2021-2023. 

Primátorka mesta informovala, o návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice na rok 2021 – 2023. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na 

príslušný rok 2021, pričom rozpočty na roky 2022 a 2023 sú orientačné a budú sa upresňovať 

v ďalšom rozpočtovom roku.  Pri zostavovaní rozpočtu sme vychádzali z viacročného 

rozpočtu schváleného v minulom období ako aj z predpokladaného podielu na výnosoch daní 

v správe štátu. Vychádzalo sa z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané 

príjmy a výdavky. Vychádzali sme tiež z povinností pre mesto uloženými zákonmi, 

z uzatvorených zmluvných vzťahov, z rozvojových plánov, prevádzkových potrieb. Rozpočet 

mesta na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.  Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  

prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako schodkový. 

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

potvrdila aj predsedníčka komisie  Ing. Veršová. Neboli žiadne pripomienky vznesené 

občanmi. 

 

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

uznesenie č. 49/2020: 

I. schvaľuje 

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na rok 2021. 

II. berie na vedomie 

Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2022-2023. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

prof. Rostášová,  Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Ambróz Hájnik 

 



 

 

8.   Správa hlavnej kontrolórky mesta o uskutočnených kontrolách za rok 2020. 

Ing. Marta Hucíková – hlavná kontrolórka mesta v súlade s ust.  § 18f ods. 1 písm. e) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré ukladá hlavnému 

kontrolórovi povinnosť predkladať MsZ správu o kontrolnej činnosti za uplynulý rok, a to do 

60 dní po uplynutí kalendárneho roka. Obsahom správy je súhrnná informácia o vykonanej 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020. Súčasťou materiálu na dnešné rokovanie 

MsZ bola aj správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

 

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

uznesenie č. 50/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajecké Teplice za rok 2020. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

Prof. Mária Rostášová,  Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Ambróz Hájnik 

 

 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na  1. polrok 2021. 

Ing. Marta Hucíková – hlavná kontrolórka mesta v krátkosti informovala o pláne kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2021. 

Postup   kontrolnej   činnosti    hlavnej   kontrolórky  mesta   v 1. polroku 2020 bude v súlade s 

§ 18f, ods. 1 písm. b zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, hlavná kontrolórka Mesta Rajecké Teplice predkladá mestskému 

zastupiteľstvu na prerokovanie návrh na 1. polrok 2021. 
 

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

uznesenie č. 51/2020: 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice na 1. polrok 2021. 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

prof. Mária Rostášová,  Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Ambróz Hájnik 

 

 

 

10. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č.  5 /2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta        

Rajecké Teplice č. 2/2015 o miestnych daniach od roku 2016. 

Prednosta MsÚ informoval o  návrhu VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2015 o miestnych daniach od roku 2016 v meste 



 

 

Rajecké. Upravuje jednotlivé sadzby pre daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov 

s účinnosťou od 01. 01. 2021.  Mesto  Rajecké Teplice upravovalo sadzby dane 

z nehnuteľnosti naposledy  v roku 2012 s účinnosťou  od 01. 01 .2013. Jednalo sa o zmenu 

sadzby pre lesné pozemky z 0,50% na 0,80% a zmena sadzieb pri stavbách a bytoch z 0,099 

EUR na 0,100 EUR. Od tejto doby sadzby vôbec neboli zmenené, pričom podľa štatistického 

výkazu priemerná výška sadzieb na celom Slovensku každoročne vzrástla. 

K návrhu upraviť výšku sadzieb dane z nehnuteľnosti nás viedlo hlavne ich zosúladenie do 

roku 2024 tak, aby rozdiel medzi najnižšou a najvyššou sadzbou bol 10-násobok.   

U nás je  25 násobok. 

Dôležitou skutočnosťou pri určovaní sadzby dane z nehnuteľnosti je prechodné ustanovenie 

k úpravám účinným od 01. 12. 2013 - § 104g ods. 3 a 4 zákona 582/2004 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších 

predpisov, ktorý znie: 

(3) Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie 

roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí 

tento násobok s § 12 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie 

obdobie roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie 

obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie 

predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 3 sa neuplatňuje. 

(4) Ak je najvyššia sadzba dane z bytov ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie 

roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí 

tento násobok s § 16 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane z bytov na zdaňovacie obdobie 

roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie 

nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie 

predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 3 sa neuplatňuje. 

Z uvedeného dôvodu navrhujeme zmenu sadzby dane - Druhá časť -  Daň z nehnuteľnosti : 

V diskusii vystúpila: Ing. Verešová 

 

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

potvrdila aj predsedníčka komisie  Ing. Veršová. 

 

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

uznesenie č. 52/2020: 
Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 
Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 

o miestnych daniach od roku 2016 v meste Rajecké Teplice v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

 

II. uznáša sa na 
VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o miestnych 

daniach od roku 2016 v meste Rajecké Teplice v znení neskorších zmien a doplnkov, 

s účinnosťou od  01. 01. 2021.       

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

prof. Rostášová,  Štefan Šálek,  

  Ing. Ambróz Hájnik 



 

 

Ing. Veronika Verešová 

 

 

11.Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne  

     odpady  a drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice 

Prednosta MsÚ informoval o  návrhu VZN Mesta Rajecké Teplice č. 6/2020 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice.   

Neboli žiadne pripomienky vznesené občanmi. 

Materiál spracovala Mgr. Anna Ciriaková, PhD. – referentka životného prostredia.  

- sadzba poplatku za komunálne odpady pre poplatníkov – fyzické osoby sa zvyšuje   

   z pôvodných 0,0561 € za osobu a kalendárny deň na 0,0676 € za osobu a kalendárny deň, 

- sadzba poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je vo výške 0,0510 € za  

   kilogram odpadov a  

- sadzba poplatku množstvového zberu komunálnych odpadov pre právnické osoby  

    a podnikateľov sa mení z pôvodných 0,0126 €/l na 0,0147 €/l odpadov. 

 

Zvýšené sadzby poplatkov za komunálne odpady odrážajú vyššie náklady mesta spojené so 

zberom a likvidáciou odpadov na skládke. 

Výška sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládke 

odpadov, ktorú stanovuje nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z. (poplatok do Environmentálneho 

fondu), sa pri úrovni triedenia odpadu občanmi mesta 21,11 % zvyšuje na rok 2021 na 27 € za 

tonu odpadu (v porovnaní s minulým rokom nárast o 5 eur za tonu). 

Na výšku sadzieb má ďalej vplyv vyššia cena vývozu smetných nádob dodávateľa služby, 

T+T, a.s., ktorá bola vysúťažená ako najvýhodnejšia s platnosťou na obdobie 3 rokov od 

apríla 2020. 

Do poplatku bolo potrebné zahrnúť novú položku, a to náklady spojené s manipuláciou s 

odpadmi z novovytvorenej prekládkovej stanice odpadu na novú skládku odpadov 

(prekládková stanica odpadu bude slúžiť počas preklenovacieho obdobia medzi uzatvorením 

existujúcej skládky a kolaudáciou novej skládky odpadov). 
                                                                                                                                                          
Primátorka mesta konštatovala, že komisie finančná a výstavby, územného plánu a ochrany 

životného prostredia nemala žiadne výhrady, čo potvrdili aj predsedovia komisií pán Šálek 

a Ing. Verešová. 

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

uznesenie č. 53/2020: 
Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

 Návrh 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. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice, s účinnosťou od 01. 01. 2021.       

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

prof. Rostášová,  Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Ambróz Hájnik 



 

 

 

 

12. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 7/2020, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké   

     Teplice č. 10/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  

     odpady   na území  mesta Rajecké Teplice od roku 2020.     

Prednosta MsÚ informoval o  návrhu VZN Mesta Rajecké Teplice č. 7/2020.  Neboli žiadne 

pripomienky vznesené občanmi. 

Materiál spracovala Mgr. Anna Ciriaková, PhD. – referentka životného prostredia. VZN č. 

10/2019 sa nahrádza novým nariadením.  

 

Primátorka mesta konštatovala, že komisie finančná a výstavby, územného plánu a ochrany 

životného prostredia nemala žiadne výhrady, čo potvrdili aj predsedovia komisií pán Šálek 

a Ing. Verešová. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie primátorka  mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 54/2020: 
Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 7/2020, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké Teplice           

č. 10/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

mesta Rajecké Teplice od roku 2020.           

II. uznáša sa na 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 7/2020, ktorým sa ruší VZN Mesta Rajecké Teplice č. 

10/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

mesta Rajecké Teplice od roku 2020, s účinnosťou od 01. 01. 2021.       

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

prof. Rostášová,  Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Ambróz Hájnik 

 

13. Návrh VZN č. 8/2020, ktorým sa mení VZN Mesta Rajecké Teplice č. 61/2009  

      o určení výšky na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školských  

      zariadení so sídlom na území mesta Rajecké Teplice. 

Primátorka  mesta  informovala, že v pripomienkovej lehote nikto nepodal žiadnu 

pripomienku. Navrhovaná zmena VZN dáva do súladu s rozpočtom Mesta Rajecké Teplice na 

rok 2021. Výpočet dotácií na mzdy a prevádzku na žiaka v ŠKD boli vypočítané na základe 

východiskových štatistických údajov a na základe Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní, 

Zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 564/2004 Z. z. 

a  v  z. n. p. a Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z. 

n. p.  Mesto môže určiť výšku dotácie na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia 

v závislosti od objemu finančných zdrojov mesta a na základe preukázateľných potrieb 

(rozpočtu) školy a školského zariadenia. 

Vychádzali sme z podkladov (mzdové dekréty) poskytnutých základnou školu Rajecké 

Teplice svojmu zriaďovateľovi a návrhu rozpočtu pre ŠKD na rok 2021. 

Podľa tohto výpočtu dotácia z rozpočtu mesta pre ŠKD bude kryť mzdové náklady 

pracovníkov pracujúcich v školskom klube (3 vychovávateľky) a časť prevádzkových 



 

 

nákladov ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajecké Teplice. Počet detí v ŠKD je 76 

detí. Navrhujeme upraviť výšku dotácie na ŠKD  pôvodných 601,00 Eur na 621,00 EUR 

s účinnosťou od 01. 01. 2021. Časť nákladov na školský klub detí je hradený aj z vlastných 

príjmov. Rozpočet celkovo zvyšujeme z dôvodu zvýšenia platov od 1.1.2021 (v zmysle 

zákona). Celkovo rozpočet na originálne kompetencie pre ŠKD činí 47 196,- EUR. 

V porovnaní s rokom 2020 navyšujeme rozpočet o 919,- EUR. 

 
Komisia finančná odporučila prijať navrhnuté uznesenie. Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným 

návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  
uznesenie č. 55/2020: 
Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajecké Teplice,  

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. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajecké Teplice,  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 01. 01. 2021.       

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

prof. Rostášová,  Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Ambróz Hájnik 

 

14. Návrh na schválenie členstva mesta v združení pre zhodnocovanie odpadov 

Prednosta MsÚ informoval o Projekte s názvom ,,Vybudovanie kompostárne Združenia obcí 

Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov“ bude zameraný na vybudovanie zariadenia na 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ,,BRKO“ – zelený odpad 

(tráva, lístie, konáre) a kuchynského odpadu z domácností prostredníctvom vybudovania 

kompostárne a nákupu hnuteľných vecí súvisiacich so zhodnocovaním BRKO. Samotná 

realizácia projektu bude pozostávať z nasledovných činností : výstavba kompostárne; nákup 

techniky,  prístrojov, nástrojov, náradia na zhodnocovanie BRKO. 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania BRKO na území katastra obcí 

Rajec, Fačkov, Kľače, Čičmany, Šuja, Rajecké Teplice, Rajecká Lesná, Veľká Čierna, 

Domaniža za účelom znižovania množstva BRKO zneškodňovaných skládkovaním. 

Realizáciou projektu sa dosiahne riešenie nakladania s odpadom v súlade s aktuálnymi 

predpismi a stanovenými cieľmi v rámci programu odpadového hospodárstva, ako aj úspora 

nákladov za zneškodnenie odpadov skládkovaním, zníženie množstva odpadu a následné 

zníženie zaťaženia životného prostredia odpadmi. 



 

 

Záverečné zhrnutie:  

Obec zakúpením techniky na zber a zhodnocovanie BRKO a výstavby kompostárne zabezpečí 

povinnosti obce vyplývajúce zo zákona o odpadoch a tiež zníži poplatky za uloženie 

zmesového komunálneho odpadu, nakoľko čím viac zložiek komunálneho odpadu obec 

vytriedi, tým bude nižšia sadzba za jeho uloženie. 

Združenie obcí (Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov) je oprávneným 

žiadateľom a zámer ,, Vybudovanie kompostárne Združenia obcí Rajeckej doliny pre 

zhodnocovanie odpadov“ je oprávneným projektom. Združenie obcí môže požiadať o NFP 

s intenzitou financovania 95% z ERDF a štátneho rozpočtu. Termín realizácie diela bude 

závisieť od schválenia žiadosti o NFP, s predpokladom 03/2022 – 02/2023.  

V diskusii vystúpili: Ing. Verešová, Prof. Rostášová, PharmDr. Masaryková, pani Grupáčová, 

pán Knapec, Mgr. Ciriaková, PhD, prednosta MÚ. 

 

Komisia finančná odporučila prijať navrhnuté uznesenie. Nakoľko sa nikto ďalší neprihlásil s 

iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 56/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

A) Prerokovalo  

1. Založenie Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov - združenia obcí s 

výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikne na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov alebo na základe § 20f až §21 zákona č. 40/1964 

Zb. Občianskeho zákonníka za účelom realizácie projektu zameraného na vybudovanie 

zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 

2. Možnosť predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: ,,Vybudovanie 

kompostárne Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov“ v rámci výzvy 

z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie 

miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a 

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov; Aktivita B. Príprava na opätovné 

použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane 

podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania 

vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 

 

A) Schvaľuje 

1. založenie Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov - združenia obcí 

s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikne na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov alebo na základe § 20f až §21 zákona č. 40/1964 

Zb. Občianskeho zákonníka za účelom realizácie projektu zameraného na 

vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu, 

2. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: ,,Vybudovanie 

kompostárne Združenia obcí Rajeckej doliny pre zhodnocovanie odpadov“ v rámci 

výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ: 1.1.1 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné 

použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov; Aktivita B. Príprava 

na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných 

odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a 

podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, 

3. vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, 



 

 

4. vypracovanie projektovej žiadosti o NFP a realizácie verejného obstarávania na 

oprávnené výdavky v projekte. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

prof. Rostášová,  Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Ambróz Hájnik 

  

15. Voľba prísediacej Okresného súdu Žilina. 

Primátorka  mesta  informovala, že materiál predkladáme MsZ na základe požiadavky 

Okresného súdu Žilina zo dňa 08. 10. 2020 o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného 

súdu Žilina na obdobie rokov 2021 - 2024 v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch 

a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon č. 385/2000 Z. z.“). . V zmysle § 140 zákona č. 385/2000 Z. z.“ prísediacich volia 

mestské zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú 

trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori 

miest. Zvolenému prísediacemu vydá mestské zastupiteľstvo osvedčenie o zvolení. Zvolení 

prísediaci budú zasadať len v trestných senátoch. Prísediaci sú volení na obdobie štyroch 

rokov. Dňom zloženia sľubu sa prísediaci ujíma funkcie (v zmysle § 141 ods. 1, 2 zákona č. 

385/2000 Z. z.).  

Návrh materiálu je v súlade s právnymi predpismi SR a nemá dopad na rozpočet Mesta 

Rajecké Teplice. 

Nakoľko sa nikto nemal pripomienku, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 57/2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

I.     konštatuje, že 

a) kandidátka za prísediacu Okresného súdu v Žiline – pani Mária Grochalová, spĺňa 

predpoklady pre vykonávanie funkcie prísediaceho súdu v zmysle § 139 zákona         

č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) predseda Okresného súdu Žilina JUDr. Jaroslav Macek vyjadril v zmysle § 140 

zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov súhlas s navrhnutou kandidátkou za prísediacu Okresného súdu Žilina na 

obdobie rokov od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2024. 

II. volí 

       za prísediacu Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2021 - 2024 pani Máriu   

       Grochalovú, bytom ul. Školská 180/26, 013 13 Rajecké Teplice. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

prof. Rostášová,  Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Ambróz Hájnik 

 

16. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 



 

 

Primátorka mesta informovala o prebiehajúcich projektoch v meste. Vypracovanie 

nízkouhlíkovej stratégie“- prebieha realizácia, mesto požiadalo riadiaci orgán o predĺženie 

spracovania projektu z dôvodu ochorenia COVID-19 spracovateľa. 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice“ - prebieha 

realizácia, predpoklad ukončenia koniec decembra 2020 z dôvodu COVID-19, termín na 

ukončenie v zmysle schváleného projektu RO je 07. 02. 2021 – stavebné práce.  

Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice“ - projekt je zameraný na vybudovanie 

Zariadenia pre seniorov na komunitnej úrovni a zavedenie, prebieha príprava na vyhlásenie 

verejného obstarávania do Vestníka. 

Čítajme si doma - projekt slúži na zakúpenie kníh do mestskej knižnice, bez povinnej 

finančnej spoluúčasti mesta. Dotácia schválená v sume 3 500,-EUR.  

Dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne - v štádiu posudzovania. 

V diskusii vystúpila - pani Grupáčová, primátorka mesta. 

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

uznesenie č. 58 /2020: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Informáciu o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice.  

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

prof. Rostášová,  Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Ambróz Hájnik 

 

17.  Návrh plánu zasadnutí MsZ na rok 2021. 

Primátorka  mesta  predložila návrh plánu zasadnutí MsZ na rok 2021. 

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

uznesenie č. 59 /2020 

schvaľuje 

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva Rajecké Teplice na rok 2021. 

25. 02. 2021 

29. 04. 2021 

24. 06. 2021 

23. 09. 2021 

09. 12. 2021 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

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

Ing. Pavol Bielik, Helena Grupáčová, 

Stanislav Majerčík, PharmDr. Mária 

Masaryková, Jozef Knapec,  

prof. Rostášová,  Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Ambróz Hájnik 

        

18. Informácie z rokovaní 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 a zámerom prevodu vlastníctva majetku mesta – Ing. Gróf, čo 

bude predmetom ďalších rokovaní. 

Primátorka mesta – poďakovala členom finančnej komisie na upozornenie na sumu, bude 

vypracovaný nový znalecký posudok.   

Pán Šálek – predseda komisie ÚP a ochrany ŽP informoval, že komisia prerokovala navrhnuté 

body zasadnutia.  

Ing. Pavol Bielik – predseda komisie miestneho rozvoja, kultúry a cestovného ruchu 

informoval, že komisia nezasadala, nakoľko členovia komisie nenavrhli žiadne body na 

rokovanie.   

 

19. Interpelácie poslancov. 

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

preto ukončila tento bod. 

 

20. Rôzne.   

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

Do rôzneho sa prihlásili: Ing. Bielik, pán Knapec, PharmDr. Masaryková, Ing. Verešová, pán 

Šálek, zamestnanci mesta, primátorka mesta, prednosta MÚ. 

Občania: pán Mrúzek, poslanci: PharmDr. Masaryková, Prof. Rostášová,  

zamestnanci mesta: prednosta MsÚ, právny zástupca 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:  pán poslanec Jozef Knapec ........................................... 

   

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


