
Zápisnica z XXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 30. 6. 2022.   

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 20,15 hodine.  

Prítomní poslanci: 6,  ospravedlnení: 2 (Ing. Bielik, pán Majerčík). 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 pani Helenu Grupáčovú a Ing. Ambróza Hájnika.    

Za zapisovateľku bola určená: pani Loncovú. 

Primátorka mesta navrhla nasledovný programom rokovania: 

1.    Oznámenie o zániku mandátu poslanca MsZ. 

2.    Kontrola plnenia uznesení. 

3.    a) Návrh  záverečného  účtu  Mesta  Rajecké  Teplice  a   rozpočtového  hospodárenia   za  

           rok 2021, 

       b) Hodnotiaca  správa  k programovému  rozpočtu  Mesta  Rajecké  Teplice  za  rok 2021, 

       c) Správa nezávislého  audítora o overení účtovnej  závierky a hospodárenia mesta  za rok 

           2021, 

       d) Stanovisko  hlavnej   kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Rajecké Teplice za 

            rok 2021. 

4.    Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

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

6.    VZN  Mesta  Rajecké  Teplice  č.  1/2022  o  určení  výšky príspevku na čiastočnú úhradu  

       výdavkov  v školách  a školských   zariadeniach  a  o zápise  dieťaťa   na plnenie povinnej  

       školskej  dochádzky  v základnej škole, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajecké Teplice. 

7.    VZN  Mesta  Rajecké  Teplice č. 2/2022  o zrušení VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2019  

       o   určení   výšky   príspevku   na   čiastočnú   úhradu   výdavkov  v školách  a   školských  

       zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej  

       škole, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajecké Teplice. 

8.    Návrh  na schválenie zámeru vecného bremena v prospech tretej osoby - Stredoslovenská  

       distribučná, a.s., Žilina. 

9.    Určenie  rozsahu   výkonu   funkcie   primátora  mesta  na   funkčné obdobie 2022 - 2026. 

10.  Určenie   volebných  obvodov  pre  voľby  poslancov  MsZ  a    určenie   poslancov   MsZ  

       v jednotlivých volebných obvodoch. 

11   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2022. 

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

13.  Informácie o prebiehajúcich projektoch v meste. 

14.  Informácie z komisií pri MsZ. 

15.  Interpelácie poslancov. 

16.  Všeobecná rozprava. 

O navrhnutom programe bolo hlasované: 

Program zasadnutia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek, 

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

Stanislav Majerčík 



Pán Mrúzek a pani Liová požiadali poslancov o doplnenie programu zasadnutia, prípadne o 

neformálne stretnutie poslancov s občanmi Zábrežnej ulice  vo veci riešenia problému 

trvalých pobytov 12 občanov. 

Primátorka mesta informovala, že vo všeobecnej rozprave bolo v pláne sa hĺbkovo venovať 

uvedenému problému.  

Do diskusie sa zapojila Prof. Rostášová. 

Všetci poslanci súhlasili a vo všeobecnej rozprave  prebehla diskusia o uvedenej 

problematike. 

 

1.   Oznámenie o zániku mandátu poslanca MsZ. 

Primátorka mesta informovala, že  dňa 25. 6. 2022 zanikol mandát poslancovi MsZ Rajecké 

Teplice  pánovi Jozefovi Knapcovi podľa § 25 ods. 2 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb.                  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa § 25 ods. 2 písm. g) zákona SNR    

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mandát poslanca zaniká ak 

počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.  

Pán  poslanec Jozef Knapec sa naposledy zúčastnil na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 

24. 6. 2021.Následne sa postupuje podľa § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov: ak zanikol 

mandát poslanca mestského zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal  

najväčší počet platných hlasov   vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V súlade s   

§ 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva   a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov primátorka Mesta Rajecké Teplice Mgr. Katarína Hollá 

oznámila nastúpenie náhradníka za poslanca mestského zastupiteľstva. 

Ing. Júlia Giablová písomne čestne prehlásila 23. 6. 2022, že sa vzdáva poslaneckého 

mandátu v MsZ, ktoré bolo uvoľnené po poslancovi pánovi Jozefovi Knapcovi.  

 

Do diskusie sa prihlásili Ing, Verešová, Ing. Hájnik. 

 

2.  Kontrola plnenia uznesení.  
Kontrolu plnenia uznesení predniesla primátorka mesta, ktorá konštatovala, že všetky 

predchádzajúce prijaté uznesenia a prijaté uznesenia na MsZ 24. 2, 2022 a 28. 4. 2022 boli 

splnené.  

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

uznesenie č. 18/2022: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie   

Kontrolu plnenia uznesení. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek, 

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

Stanislav Majerčík 

 

3. a) Návrh  záverečného  účtu  Mesta  Rajecké  Teplice  a   rozpočtového  hospodárenia    

        za  rok 2021, 

       b) Hodnotiaca  správa  k programovému  rozpočtu  Mesta  Rajecké  Teplice  za  rok  

            2021, 

       c) Správa nezávislého  audítora o overení účtovnej  závierky a hospodárenia mesta   



            za rok 2021, 

       d) Stanovisko  hlavnej   kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Rajecké  

          Teplice za rok 2021. 

Primátorka mesta informovala, že povinnosťou mesta je po skončení účtovného 

a rozpočtového roka zostaviť účtovnú závierku podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v z. n. p. Po zostavení účtovnej závierky a jej overení audítorom má mesto povinnosť údaje 

o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovať do záverečného účtu mesta. 

Mesto dosiahlo prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok 

kapitálového rozpočtu sme vykryli prebytkom finančných operácií. Do rozpočtu cez príjmové 

finančné operácie sme zapojili prostriedky rezervného fondu a peňažných fondov, z ktorých 

sme hradili kapitálové výdavky. Zostatok finančných prostriedkov za rok 2021 po vylúčení 

nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a podľa osobitných predpisov  je vo výške 247 376,50 

Eur. Rezervný fond k 31. 12. 2021 vykazuje konečný zostatok vo výške 223 056,30 Eur. 

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2020  uznesením č. 

49/2020 Rozpočet mesta bol zmenený tridsaťtrikrát: posledná – tridsiata tretia zmena bola 

vykonaná dňa 31. 12. 2021 rozpočtovým opatrením primátorky mesta. Mesto zostavilo 

viacročný rozpočet vrátane programov mesta na roky 2021 – 2023  v zmysle ustanovenia § 9 

zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.. 

Záverečný účet bol zostavený podľa ustanovenia § 16 zákona č.583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z. n. p..    Mesto vyhotovilo monitorovaciu správu a hodnotiacu správu  programového 

rozpočtu podľa zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p..       Mesto poskytuje zo svojho rozpočtu 

dotácie iným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom v súlade so VZN č. 66/2011 

o poskytovaní dotácií. Dotácie boli zúčtované s rozpočtom mesta  podľa § 7 odsek 6 zákona 

č.583/204 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n.  

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

uznesenie č. 19 /2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

A) Správu nezávislého audítora z overenej ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta     

za rok 2021    

    B)  Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Rajecké Teplice   

         za rok 2021 

B) Výsledok hospodárenia Mesta Rajecké Teplice za rok 2021 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek, 

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

Stanislav Majerčík 

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

uznesenie č.  20/2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

A)   Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice a celoročné hospodárenie mesta za rok 2021     

 bez  výhrad  



   B)   Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na:   

          I.  Tvorbu rezervného fondu vo výške 24 876,50 EUR   

         II.  Tvorbu peňažných fondov vo výške 222 500,00 EUR. Z toho: 

a) ZPS Harmónia (Zariadenie pre seniorov) realizácia stavebných prác vo výške 

67 500,00 EUR 
b) Vybudovanie detského ihriska na ul. Osloboditeľov vo výške 20 000,00 EUR 

c) Komunitné centrum – rekonštrukcia vo výške 5 000,00 EUR 

d) Oplotenie Kultúrneho domu v Poluvsí vo výške 70 000,00 EUR 

e) Rekonštrukcia chodníka na ul. Lúčky vo výške 60 000,00  

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek, 

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

Stanislav Majerčík 

 

4.  Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

Primátorka mesta informovala  k rozpočtovému opatreniu č. 6/2022V rozpočtovom opatrení 

je navýšenie finančných prostriedkov: 

1. MH SR - Dotácia na COVID 19  984,00 EUR 

2. MV SR – Dotácia na ubytovanie – UKRAJINA 5.809,00 EUR 

3. MV SR – Dotácia na predškolákov MŠ 628,00 EUR 

4. MV SR – Dotácia na ZŠ - nenormatívne finančné prostriedky (Asistent učiteľa, 

Vzdelávacie poukazy, Publikácie, Lyžiarsky kurz) 25.352,00 EUR 

Uvedená suma je navýšená v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu Mesta Rajecké Teplice.  

 

 
 



K rozpočtovému opatreniu č. 7,8/2022V 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. 

7,8/2022, 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. 7,8/2022 tohto materiálu. Tabuľková časť zmien rozpočtu vo výdavkovej časti 

č. 7,8/2022 je prílohou materiálu. 

 
 

 
 

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

diskusie primátorka mesta predniesla návrh na  



uznesenie č. 21/2022: 

  Mestské zastupiteľstvo 

  berie na vedomie 
a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 6/2022 v príjmovej a vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 7/2022 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 8/2022 vo výdavkovej  

    časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek, 

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

Stanislav Majerčík 

 

5. Zmena  rozpočtu  a programového  rozpočtu mesta na rok 2022  rozpočtovým   

    opatrením. 

Primátorka mesta informovala, 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. 

9/2022. 

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. Pri každej položke, 

v ktorej sa menil rozpočet je uvedené zdôvodnenie v priložených tabuľkách. 

 



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

diskusie primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č.22 /2022: 

  Mestské zastupiteľstvo 

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

opatrením č. 9/2022 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice na rok 2022 

   

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek, 

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

Stanislav Majerčík 

 

6.    VZN  Mesta  Rajecké  Teplice  č.  1/2022  o  určení  výšky príspevku na čiastočnú  

       úhradu výdavkov  v školách  a školských   zariadeniach  a  o zápise  dieťaťa   na  

       plnenie povinnej školskej  dochádzky  v základnej škole, ktorých zriaďovateľom je             

       Mesto Rajecké Teplice. 

Primátorka mesta informovala, že nové VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu výdavkov v školách  a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole, ktorých zriaďovateľov je Mesto Rajecké Teplice 

vydávame z dôvodu preradenia všetkých stravníkov do vyššieho finančného pásma podľa 

odseku 8 a 9 § 140 a 5 § 144 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov všeobecne záväzného nariadenia a určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca, stravník čiastočne prispieva na úhradu 

režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania. 

Aktuálna medziročná hodnota inflácie vzrástla už na 10,4% (zdroj: Štatistický úrad SR). Ceny 

potravín sú medziročne vyššie o 12 percent. Najvýraznejšie vzrástli podľa Štatistického úradu 

ceny chleba a obilnín o 14%, mlieko, syry a vajcia o 12,1%, oleje a tuky o 26%, zelenina 

o 24,7%, mäso o 6,4% atď. 

Na základe týchto skutočnosti sme nútení bezodkladne prejsť do 3. finančného pásma.  

Všeobecné záväzné nariadenie sme museli upraviť aj z dôvodu, že bolo ukončené plošné 

poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ. Bola doplnená nová skupina 

detí, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na stravu a týka sa to detí, ktoré žijú v domácnosti, 

ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus (napr. ženy na 

materskej dovolenke alebo na rodičovskom príspevku ako samoživiteľky, invalidní a starobní 

dôchodcovia, nezamestnaní rodičia..). 

Dotácia na stravu sa zvýšila z 1,20 EUR na 1,30 EUR za každý deň a týka sa detí, ktoré 

navštevujú MŠ alebo ZŠ a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 

alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Nárok na dotáciu na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa majú deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ 

alebo ZŠ a žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa 

nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku 

a nedovŕšilo 15 rokov veku. Táto skutočnosť sa mestu preukazuje čestným vyhlásením 

o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 



Nárok na dotáciu majú deti, ktoré sa zúčastnili na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo 

vyučovania v ZŠ a odobralo stravu. 

Cena za obedy sa menia nasledovne: 

MŠ (materská škola):  

V predchádzajúcom období bola cena 1,55 na deň, od 1.9.2022 bude 1,74 na deň, zvýšené 

o 0,19 eura. Z toho je navýšenie na nákup potravín o 0,09 EUR a réžia o 0,10 EUR. 

ZŠ (základná škola) prvý stupeň, 1-4 trieda 

V predchádzajúcom období bola cena 1,25 na deň, od 1.9.2022 bude 1,41 na deň, zvýšené 

o 0,16 eura. Z toho je navýšenie na nákup potravín o 0,06 EUR a réžia o 0,10 EUR. 

ZŠ (základná škola): druhý stupeň, 5-9 trieda  

V predchádzajúcom období bola cena 1,33 na deň, od 1.9.2022 bude 1,50 na deň, zvýšené 

o 0,17 eura. Z toho je navýšenie na nákup potravín o 0,07 EUR a réžia o 0,10 EUR 

Dospelí stravníci: učitelia, zamestnanci 

V predchádzajúcom období bola cena 2,20 na deň, od 1.9.2022 bude 3,22 na deň, zvýšené 

bude o 1,02 eura. Z toho je navýšenie na nákup potravín o 0,08 EUR a réžia o 0,94 EUR. 

Články, týkajúce sa základnej školy, školského klubu a materskej školy ostávajú 

v porovnaní s pôvodným VZN nezmenené. 

Primátorka mesta konštatovala, že komisia finančná odporučila prijať navrhnuté uznesenie. 

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č.23/2022: 

  Mestské zastupiteľstvo 

I. prerokovalo 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách  a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole, ktorých zriaďovateľov je Mesto Rajecké Teplice 

II. uznáša sa 

VZN Mesta Rajecké Teplice č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách  a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole, ktorých zriaďovateľov je Mesto Rajecké Teplice 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek, 

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

Stanislav Majerčík 

 

 

7.    VZN  Mesta  Rajecké  Teplice č. 2/2022  o zrušení VZN Mesta Rajecké Teplice č.  

       2/2019 o   určení   výšky   príspevku   na   čiastočnú   úhradu   výdavkov  v školách   

        a   školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej  školskej  

       dochádzky v základnej škole, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajecké Teplice. 

Primátorka mesta konštatovala, že komisia finančná odporučila prijať navrhnuté uznesenie. 

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

uznesenie č. 24 /2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

VZN č. 2/2022, ktorým sa ruší VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách  a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole, ktorých zriaďovateľov je Mesto Rajecké Teplice 



II. uznáša sa 

VZN č. 2/2022, ktorým sa ruší VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách  a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole, ktorých zriaďovateľov je Mesto Rajecké Teplice 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek, 

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

Stanislav Majerčík 

 

8.    Návrh  na schválenie zámeru vecného bremena v prospech tretej osoby –  

       Stredoslovenská  distribučná, a.s., Žilina. 

Ing. Mikula prednosta MsÚ informoval, že spoločnosť ATP stavby s.r.o., Teplička nad 

Váhom podala žiadosť o  schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena,  

na základe ktorej bude po ukončení stavby „Obytný súbor kat. územie Rajecké Teplice“ 

uzatvorená „riadna“ Zmluva o zriadení vecného bremena,  ktorou sa zriadi vecné bremeno 

spočívajúce v  povinnosti Mesta Rajecké Teplice strpieť na jeho pozemkoch uloženie 

inžinierskych sietí – vybudovanie a uloženie nízko napäťových sietí pre II. etapu projektu 

Rajpark Rajecké Teplice a v práve priznania ochranného pásma v zmysle platných právnych 

predpisov a  v  práve vstupu a  prístupu na pozemky vecného bremena (pešo, autom, 

technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby, kontroly, odstraňovania porúch a  

havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti,  v  práve odstraňovať a okliesňovať stromy a  

iné porasty z  týchto pozemkov. Vecné bremeno sa navrhuje zriadiť bezodplatne v prospech 

Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151.  

Riadna Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená po vyhotovení porealizačného 

zamerania stavby „Obytný súbor katastrálne územie Rajecké Teplice“.  Presný priebeh a 

rozsah vecného bremena bude vymedzený GP, ktorého vypracovanie zabezpečí na vlastné 

náklady investor stavby.  

Pán Šalek ozrejmil o akú lokalitu a zámer ide.  

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

odporučili prijať navrhnuté uznesenie. Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie primátorka 

mesta predniesla návrh na  

uznesenie č.25 /2022: 

  Mestské zastupiteľstvo 

  schvaľuje 

Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej je záväzok 

mesta Rajecké Teplice ako budúceho povinného z  vecného bremena uzavrieť s  investorom 

stavby – spoločnosťou ATP stavby s.r.o., Fatranská 1082, 013 01 Teplička nad Váhom,  v  

prospech budúceho oprávneného z  vecného bremena, ktorým je  Stredoslovenská distribučná, 

a. s. , ul. Pri Rajčianke 2927/8,  010 47  Žilina, IČO: 36 442 151,  zmluvu o zriadení vecného 

bremena, ktorou sa zriadi k pozemkom vo vlastníctve mesta v kat. území Rajecké Teplice, a 

to k parcele registra „C“ KN č. 535, trvalý trávnatý porast o výmere 434 m
2
 a  k parcele 

registra „E“ KN č. 2335, ostatná plocha o výmere 4622 m
2
,  vecné bremeno spočívajúce  v  

práve vybudovania a uloženia inžinierskych sietí,  v práve priznania ochranného pásma 

v zmysle platných právnych predpisov a  v  práve vstupu a  prístupu na pozemky vecného 

bremena (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby, kontroly, 



odstraňovania porúch a  havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti,  v  práve odstraňovať 

a  okliesňovať stromy a  iné porasty nachádzajúce sa na pozemkoch vecného bremena. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek, 

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

Stanislav Majerčík 

 

9.    Určenie  rozsahu   výkonu   funkcie   primátora  mesta  na   funkčné obdobie 2022 –  

       2026. 

Ing. Mikula prednosta MsÚ informoval, že podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov platí :  

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 

vyhradené  

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona 11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na 

celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na 

návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,“  

II. Teória a výklad  

Vzhľadom na  Rozhodnutie predsedu NR SR č. 209/2022 Z.z. (príloha) je potrebné pamätať 

na povinnosť mestského zastupiteľstva určiť na nasledujúce volebné obdobie: počet 

poslancov, rozsah výkonu funkcie primátora.  

Ing. Mikula odpovedal Ing. Verešovej, že ide tradične o plný úväzok primátora.  

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

uznesenie č. 26/2022: 
Mestské zastupiteľstvo 

určuje 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej 

funkcie primátora, primátorovi Mesta Rajecké Teplice na celé funkčné obdobie 2022 - 2026 

rozsah výkonu funkcie primátora na plný úväzok.  

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek, 

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

Stanislav Majerčík 

 

10.  Určenie   volebných  obvodov  pre  voľby  poslancov  MsZ  a    určenie   poslancov    

       MsZ v jednotlivých volebných obvodoch. 

Ing. Mikula prednosta MsÚ informoval, že dňa 29. 10. 2022 sa uskutočnia spojené voľby do 

orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. Pre voľby poslancov 

zastupiteľstva sa v každej obci a meste utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa 

volia poslanci zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce alebo mesta, najviac však 12 

poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva v jednom volebnom obvode. Zákon 

č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje, že „volebné obvody a počet poslancov 



obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v 

rozhodnutí o vyhlásení volieb na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, ak ho má 

zriadené.“ V rozhodnutí predsedu NR SR č.209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov 

samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov predseda NR SR 

určil lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a 

počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022. Pravidlá pre určenie počtu 

poslancov zastupiteľstva upravuje zákon o obecnom zriadení, pre naše mesto je to 19 až 31 

poslancov (§ 11 ods.3 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov). Na základe uvedeného predkladáme návrh na určenie volebných obvodov a počtu 

poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022. 

 

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v ust. § 11 

upravuje povinné uznesenia obecného zastupiteľstva pred voľbami do orgánov samosprávy 

mesta v roku 2018. Podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov platí:  

(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo    

      podľa počtu obyvateľov obce takto:  

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,  

b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,  

c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,  

d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,  

e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,  

f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,  

g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,  

h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,  

i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,  

j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov. 

 

Vo volebných obvodoch budú určené 3 volebné okrsky. 

Volebný okrsok číslo 1:   
ulice: 30. apríla, Farská, Karola Kašjaka, Kvetná, Kuneradská cesta, Kúpeľný park, Lesná,  

          Ľudovíta Štúra,  Námestie SNP, Pionierska, Pri Bystričke, Rudolfa Súľovského,  

          Slnečná, Školská, Veterná, Rajecká cesta- rodinné domy so súpisným číslom:  

          1,2,4,5,7,14,132, 156,170,179,192,281,334,338,396,397. 

Volebný okrsok číslo 2:   
ulice: 1.mája, Dielnice, Dolná,  Jozefa Gabčíka, Lúčky, Lúčna,  

           M. R.Štefánika, Horná, Osloboditeľov, Partizánska cesta, Poľná cesta, Riečna, Stredná,  

           Za Dielom, Zábrežná, Záhradnícka cesta, Zátočná, Žliabková dolina,  

           Rajecká cesta - rodinné domy so súpisným číslom 231, 232, 245, 246, 247, 248, 249,  

          250, 251, 252, 253, 254, 255, 656, Ulica k lipovej aleji, Ulica Jozefa Pekaru, Ulica  

          Jozefa Cincíka.    

Volebný okrsok číslo 3:  - mestská časť Poluvsie 

JUDr. Vereš odpovedal Ing. Verešovej na otázku či je správne mestská časť Poluvsie 

a nemalo by byť miestna časť. JUDr. Vereš  potvrdil správnosť.  

 

 

 

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

uznesenie č. 27 /2022: 
Mestské zastupiteľstvo 



I. určuje 
v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov 9 poslancov Mestského zastupiteľstva Rajecké Teplice na celé  

volebné obdobie  2022- 2026.  

II. určuje 
v súlade s § 166 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z.z.. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení  

volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej  

republiky pod č. 209/2022 Z. z. určuje pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev,  

ktoré budú vykonané dňa 29. októbra 2022  volebné obvody a počet poslancov  

mestského zastupiteľstva v nich takto: 

pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva mesta počet volebných obvodov 2  

a počet poslancov v nich: 

Volebný obvod číslo 1- Rajecké Teplice: počet poslancov  7.  

Volebný obvod číslo 2: mestská časť Poluvsie: počet poslancov  2. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek, 

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

Stanislav Majerčík 

 

11   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2022. 

Ing. Marta Hucíková- hlavná kontrolórka mesta - 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, hlavný 

kontrolór mesta Rajecké Teplice predkladá MsZ na prerokovanie nasledujúci návrh na          

2. polrok 2022.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice 

na 2. polrok 2022 bol zverejnený spôsobom v meste obvyklým (vyvesený na úradnej tabuli a 

uverejnený na webovom sídle mesta) dňa 13. 6. 2022. 

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

uznesenie č. 28 /2022: 
Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice na 2. polrok 2022. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek, 

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

Stanislav Majerčík 

 

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

Helena Grupáčová -  predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri MsZ predložila  

správu Komisie. Konštatovala, že komisia sa zaoberala kontrolou podania majetkových 

priznaní poslancov mestského zastupiteľstva a všetci poslanci MsZ 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 2021. Nakoľko sa nikto neprihlásil s 

iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 29 /2022: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Správu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov pri MsZ 

v Rajeckých Tepliciach, ktorá konštatovala, že poslanci Mestského zastupiteľstva 

v Rajeckých Tepliciach 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 2021. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek, 

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

Stanislav Majerčík 

 

13. 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. 

Začatie realizácie  stavebných prác v zmysle PD.. 

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

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 €.  

Ukončené verejné obstarávanie - vysúťažený zhotoviteľ prác. Realizácia prác počas letných 

prázdnin v pavilóne A a na I. podlaží pavilónu B. 

Primátorka mesta informovala, že sa začali práce na zariadení pre seniorov, kontrolné dni sú 

každý štvrtok a oznámila im, že sú vítaní na týchto kontrolných dňoch.  

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

Verešová, primátorka mesta.  

 

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

diskusie primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 30/2022: 
Mestské zastupiteľstvo 

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

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 2 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek, 

Ing. Veronika Verešová 

  Ing. Pavol Bielik, 

Stanislav Majerčík 

 



14.  Informácie z komisií pri MsZ. 

Primátorka mesta požiadala predsedov komisií, aby informovali o rokovaniach komisií. 

pán Šálek – predseda komisie informoval o rokovaní komisie výstavby ÚP a ochrany ŽP. 

Zaoberali sa dnes už prerokovaným bodom zasadnutia č. 8.   

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

o rokovaní, zaoberali sa jednou sociálnou výpomocou  a ZPS Harmóniou 

Preberali spoluprácu s partnerskými mestami, hovorili o ocenení športovcov, ktoré už prebehlo. 

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

ktoré sa týkali dnešného MsZ. Okrem nich sa zaoberali spolupráce s part. mestami 

Ďalej riešili detské ihrisko na ul. Osloboditeľov. 

Primátorka mesta  – urbár neodpovedá na emaily, prebehlo osobne stretnutie. 

Prednosta MsÚ – predsedníčkou urbáru komunikujeme,  ale valné zhromaždenie zatiaľ 

nevieme vyjadrenie . nezhodli sa možno.  

Do diskusie  sa prihlásili: pán Šálek, PharmDr.Masaryková , Prof. Rostašová, Ing. Verešová, 

prednosta MsÚ. 

Finančná komisia sa zaoberala aj trvalými pobytmi občanov Zábrežnej ulice.  

  

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

preto ukončila bod rokovania. 

 

16. Rozprava.   

Primátorka  mesta vyzvala poslancov, ktorí chcú vystúpiť v tomto bode 

Do rozpravy sa prihlásili: Prof. Rostášová, PharmDr. Masaryková, Ing. Verešová, pán Šálek, 

JUDr. Vereš,  prednosta MsÚ  

Občania: pani Liová, pán Mruzek  

primátorka mesta – v závere diskusie,  vo veci hľadania možnosti na vyriešenie problémov 

trvalých pobytov občanov ul. Zábrežnej, a po vzájomnej dohode s občanmi  a poslancami MsZ, 

zaujala stanovisko. Dohodli sa, že sa zúčastnia najbližšieho obecného zastupiteľstva Obce 

Stránske.  

 

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 Helena Grupáčová  ........................................... 

   

 

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


