
Zápisnica z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) 

 v Rajeckých Tepliciach, konaného 23. 9. 2021.   

 

MsZ začalo o 17.00 hodine. 

MsZ ukončené o 17,45 hodine.  

Prítomní poslanci: 5, ospravedlnení: 4. Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, MsZ 

bolo   spôsobilé rokovať a uznášať sa. Zasadnutie MsZ otvorila a viedla primátorka mesta Mgr. 

Katarína Hollá. Primátorka mesta informovala prítomných, že z dnešného zastupiteľstva bude 

vyhotovený audiovizuálny záznam, ktorý bude umiestnený na webovom sídle mesta a zároveň 

upozornila, aby prítomní nepoužívali osobné údaje v diskusných príspevkoch pri jednotlivých 

bodoch rokovania.  Štandardné zasadnutie mestského zastupiteľstva (§ 12 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení) je možné uskutočniť pri dodržaní hygienických opatrení z dôvodu 

predchádzania šírenia ochorenia Covid – 19. Prítomní účastníci rokovania sú povinní 

rešpektovať prijaté opatrenia  (priestorové usporiadanie rokovacej miestnosti, hygienické 

opatrenia – použitie rúšok, pri vstupe dezinfekcia rúk a pod.) .  

Za overovateľov primátorka mesta určila: PharmDr. Máriu Masarykovú a Ing. Ambróza 

Hájnika. 

Za zapisovateľku bola určená: pani Loncová. 

Primátorka mesta navrhla nasledovný programom rokovania: 

1. Kontrola plnenia uznesení.  

2. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rajecké Teplice k 31. 12. 2020. 

3. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta k 30. 6. 2021. 

4. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. 

5. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta za rok 2021 rozpočtovým opatrením 

6. Informatívna správa o zámere mesta Rajecké Teplice uzatvoriť Memorandum 

o spolupráci s mestom Žilina. 

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

8. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. 

9. Informácie z rokovaní komisií pri MsZ. 

10. Interpelácie poslancov. 

11. Rozprava. 

O navrhnutom programe bolo hlasované: 

Program zasadnutia bol schválený počtom hlasov: 

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 4 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová. 

 

1.  Kontrola plnenia uznesení.  

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

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

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

uznesenie č. 29/2021: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie   

Kontrolu plnenia uznesení. 



 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 4 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová. 

 

 

2.  Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rajecké Teplice k 31. 12. 2020. 

Primátorka mesta informovala, že  Mesto Rajecké Teplice zostavuje konsolidovanú účtovnú 

závierku so svojou rozpočtovou organizáciou (základnou školou), na základe predložených 

výkazov k 31. 12. 2020 a odsúhlasením vzájomných pohľadávok a záväzkov medzi sebou. Ide 

o spojenie výkazov k 31. 12. 2020 Mesta Rajecké Teplice, Základnej školy. Následne 

vytvorenie agregovaných výkazov, kde sa zapracujú konsolidačné operácie. Materiál 

obsahoval Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej  účtovnej závierky a 

Konsolidovanú výročnú správu vrátane údajov individuálnej   výročnej správy k 31. 12. 2020 

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. 30/2021: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

1. Konsolidovanú účtovnú závierku Mesta Rajecké Teplice k 31. 12. 2020 

2. Konsolidovanú výročnú správu vrátane údajov individuálnej výročnej správy Mesta      

    Rajecké Teplice k 31. 12. 2020 

3. Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej    

    k 31. 12. 2020 Mesta Rajecké Teplice. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 4 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová. 

 

3.  Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta k 30. 6. 2021. 

Primátorka mesta informovala, že poslancom bol predložený stručný prehľad ekonomických 

výsledkov Mesta Rajecké Teplice k 30. 6. 2021 

Celkové príjmy rozpočtu                                     2.391.579,90 EUR 

Celkové výdavky rozpočtu                                  2.028.136,25 EUR 

V porovnaní s  rozpočtom sú príjmy napĺňané na  64,6  %. 

V porovnaní s  rozpočtom sú výdavky čerpané na 54,9  %. 
1. 

V členení:                                 Upravený rozpočet                       Skutočnosť                 % plnenia 

Bežné príjmy                             2.376.860,00  EUR                          1.258.474,73 EUR              52,9 %               

Kapitálové príjmy                         770.621,00  EUR                             765.871,46 EUR             99,4 %       

Príjmové finančné operácie          544.546,00  EUR                              364.730,71 EUR             67,0 % 
Vlastné príjmy RO                             8.180,00 EUR                                   2.503,00 EUR             30,6 % 

Spolu príjmy                              3.700.207,00 EUR                          2.391.579,90 EUR             64,6 % 

2. 



V členení:                               Upravený rozpočet                       Skutočnosť               % plnenia 

Bežné výdavky                           2.437.104,00 EUR                              898.099,20 EUR              36,9 %     

Kapitálové výdavky               1.228.691,00 EUR                      1.094.425,05 EUR             89,1 % 
Výdavkové finančné operácie         26.232,00 EUR                                35.612,00 EUR            135,8 % 

Použité vlastné príjmy RO                 8.180,00 EUR                                        0,00 EUR                 0,0 % 

Spolu výdavky                               3.700.207,00 EUR                           2.028.136,25 EUR              

54,9 %                  

 

3. 

Čerpanie úverov a zostatky k 30. 6. 2021 

Úver                                                                                     zostatok                                         druh úveru 
Investičný splátkový úver                                                   17.459,98 EUR                              dlhodobý 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti                250.000,00  EUR                              dlhodobý     

Spolu k 30. 6. 2021 je zostatok dlhodobých úverov 267.459,98 EUR. 

 

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

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

uznesenie č. 31/2021: 

Mestské zastupiteľstvo  

berie na vedomie: 

Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice k 30. 6. 2021. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 4 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová. 

 

4.  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. 12, 13, 

14, 15, 16, 17/2021. 

 

K rozpočtovému opatreniu č. 12/2021 

V rozpočtovom opatrení je zvýšenie finančných prostriedkov: 

1. ŽP – dotácia – Nízkouhlíková stratégia 14.535,00 EUR 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

K rozpočtovému opatreniu č. 13,15,16,17/2021 

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. 13,15,16,17/2021, 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. 13,15,16,17/2021 tohto materiálu. Tabuľková časť zmien rozpočtu vo 

výdavkovej časti č. 13,15,16,17/2021 je prílohou materiálu. 

 



 
 

 
 

 
 



K rozpočtovému opatreniu č. 14/2021 

V rozpočtovom opatrení je zvýšenie finančných prostriedkov: 

1. Základná škola – normatívne finančné prostriedky 28.430,00 EUR 

2. Základná škola – nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy, dopravné,  

    Čítame radi 2, asistent učiteľa, učebnice a špecifiká – digitálne technológie). 

    32.998,00 EUR 

Uvedené sumy sú navýšené v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu Mesta Rajecké Teplice. 

 

 
 

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. 32/2021: 
Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

a) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 12/2021 v príjmovej a vo     

    výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

b) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 13/2021 vo výdavkovej časti  

    rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

c) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 14/2021 v príjmovej a vo       

    výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

d) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 15/2021 vo výdavkovej časti  

    rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

e) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 16/2021 vo výdavkovej časti  

    rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice  

f) rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 17/2021 vo výdavkovej časti  

    rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice.  

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 4 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová. 

 

 



5. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta za rok 2021 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 2021 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým opatrením           

č. 18/2021. 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. 

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

uznesenie č. 33/2021: 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2021 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým 

opatrením č. 18/2021 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice na rok 2021. 

  

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 4 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová. 

 

6. Informatívna správa o zámere mesta Rajecké Teplice uzatvoriť Memorandum  

    o spolupráci s mestom Žilina. 

Prednosta MsÚ informoval, že materiál sa predkladá na základe prípravy projektu Žilina 

Beskydy 2026 a spolupráce mesta Žilina a obcí a miest Žilinského kraja na prihláške pre 2. 

kolo súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike (EHMK). 

Mesto Žilina a obce a mestá kraja, ktoré sa rozhodli spolupracovať na príprave projektu sa 

rozhodli dohodnutý spôsob spolupráce legitimizovať schválením Memoranda o spolupráci. 

Memorandum upravuje základné podmienky budúcej spolupráce v prípade, že projekt Žilina 

Beskydy 2026 bude medzinárodnou porotou vyhlásený za víťazný. Následne bude medzi 

partnermi podpísaná detailná zmluva o spolupráci. Zároveň memorandum upravuje záväzky 

strán memoranda počas prípravy projektu. Obce a mestá, ktoré boli do spolupráce prizvané sa 

nachádzajú na teritóriu Euroregiónu Beskydy, resp. s ním priamo susedia. Mesto Žilina 

súčasne s mestami a obcami Žilinského kraja uzatvára memorandá o spolupráci so Žilinským 

samosprávnym krajom a mestami Frýdek- Místek v Českej republike a Bielsko-Biala 

v Poľsku. Súčasťou projektu Žilina Beskydy 2026 je aj spolupráca s Moravskoslezským 

krajom a Sliezskym vojvodstvom, kde bude podpora týchto krajov mestu Žilina vyjadrená 

formou listu. 

Súčasťou projektu Žilina Beskydy 2026 je aj návrh tzv. operatívneho rozpočtu, ktorý zahŕňa 

okrem iného predpokladaný príspevok Ministerstva kultúry na kultúrny program EHMK 2026 

vo výške 15 mil. €. Na základe tohto memoranda bude z operatívneho rozpočtu projektu, 

v prípade jeho úspechu, vyčlenená čiastka na mobilný kultúrny program pre zapojené obce 

a mestá, ktorý bude v súlade s programovými piliermi projektu Žilina Beskydy 2026. 



 

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

MsZ sa zaoberala návrhom memoranda o spolupráci a nemala žiadne výhrady. Nakoľko sa 

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

uznesenie č. 34/2021: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

memorandá o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci výzvy 

Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike s týmito podstatnými 

náležitosťami: 

a) zmluvné strany: Mesto Žilina, so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, 

IČO: 00321796 a mesto Rajecké Teplice, so sídlom: Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké 

Teplice, IČO: 00321591  (ďalej ako „mesto“), 

b) predmet memoranda: návrh spolupráce pri príprave kandidatúry a programu mesta Žilina 

do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 spoločne s partnerskými 

mestami a obcami regiónu pod spoločným názvom Žilina Beskydy 2026 a v prípade víťazstva 

realizácia plánovaných investičných a kultúrnych aktivít, 

c) záväzky vyplývajúce zmluvným stranám v prípade, že mesto Žilina bude komisiou 

vyhlásené za víťaza súťaže o Európske hlavné mesto kultúry 2026 v SR (EHMK):  

1. Mesto Žilina sa zaväzuje: 

 poskytovať mestu všetky informácie potrebné pre spoluprácu a súčinnosť v 

rámci pripravovaných projektových návrhov; 

 poveriť konkrétneho zamestnanca ako kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie 

úloh v súvislosti so spoluprácou a koordináciou spoločných aktivít; 

 pripraviť prihlášku do súťaže zahrňujúc kultúrne aktivity na území mesta s 

prípadným zapojením lokálnych kultúrnych operátorov do tvorby programu; 

 propagovať počas kandidátskeho procesu región, do ktorého mesto spadá. 

 

V prípade víťazstva mesta Žilina v súťaži o titul EHMK 2026: 

 zahrnúť mesto do realizačných aktivít a podporovať partnerskú samosprávu v 

realizácii plánovaných aktivít EHMK na jej území, 

 poskytnúť mobilný kultúrny program k realizácii na území mesta v celkovej 

hodnote rovnajúcej sa minimálne trojnásobku celkového príspevku mesta do 

spoločného rozpočtu projektu, 

 zapojiť mesto a miestne organizácie do rozvojového programu s cieľom 

posilnenia spolupráce medzi kultúrnymi operátormi oboch samospráv, 

 pripraviť budúcu zmluvu o spolupráci vrátane návrhu programu a finančných 

rámcov v priebehu roka 2022,  

 propagovať mesto, destináciu Beskydy a región zapojený do projektu Žilina 

Beskydy 2026 na európskej úrovni v rámci vytvorenej marketingovej koalície. 

 

2.  Mesto Rajecké Teplice sa zaväzuje: 

 poskytovať všetky informácie mestu Žilina, resp. osobe poverenej mestom 

Žilina, potrebné pre spoluprácu a súčinnosť v rámci plánovaných projektových 

návrhov, 

 poveriť konkrétneho zamestnanca ako kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie 

úloh v súvislosti so spoluprácou a koordináciou spoločných aktivít, 

 poskytnúť pomoc a informácie pri identifikovaní aktuálnych tém a potrieb 

samosprávy v kultúrnej oblasti, ako aj lokálnych kultúrnych operátorov za 



účelom nadviazania spolupráce pri plánovaných projektoch kultúrno-

umeleckého programu EHMK. 

V prípade víťazstva mesta Žilina v súťaži o titul EHMK 2026: 

 byť súčasťou projektu Žilina Beskydy 2026 ako partnerská samospráva, 

 umožniť realizovanie mobilného kultúrneho programu na svojom území v 

zmysle spoločnej dohody, 

 poskytnúť súčinnosť a všetky potrebné informácie na zabezpečenie turistickej 

propagácie destinácie mesta, 

 participovať na spoločnom rozpočte spolufinancovaním bežných výdavkov 

projektu vo výške 1€ na obyvateľa v každom z rokov 2024, 2025 a 2026, 

pričom uvedený príspevok bude použitý na administratívu, marketing a 

propagáciu regiónu a kultúrny program projektu, 

 aktívne sa zúčastňovať propagácie plánovaných projektových aktivít a 

zodpovedne realizovať spoločné akcie v rámci projektu EHMK a aktuálnej 

ponuky mobilného kultúrneho programu, 

 podpísať vzájomnú dohodu o spolupráci ako partnerské samosprávy vrátane 

programu a finančných rámcov v priebehu roka 2022. 

d) platnosť memoranda: memorandum sa uzatvára na dobu určitú, do  

     31. 12. 2021.  

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 4 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová. 

 

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

Poslankyňa Grupáčová - predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri MsZ v 

Rajeckých Tepliciach oboznámila s výsledkom rokovania. Komisia sa zaoberala kontrolou 

podania majetkových priznaní poslancov mestského zastupiteľstva,  hlavnej kontrolórky, 

riaditeľa základnej školy, riaditeľky materskej školy a vedúcej školskej jedálne. Komisia 

konštatovala, že všetci si riadne splnili povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 357/2004 Z.z. 

v platnom znení – podanie. Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

za rok 2020. 

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

uznesenie č. 35/2021: 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Správu predsedníčky Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

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

v Rajeckých Tepliciach 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 2020. 

 

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 4 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová. 



8. 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.  Prebiehla     

kontrola verejného obstarávania správnym orgánom pre IROP ŽSK, ktorý navrhol finančnú 

opravu. Vzhľadom k tomu, že sa uskutočnila komunikácia aj so zhotoviteľom, zmluvné strany 

sa dohodli o ukončení platnosti ZoD z dôvodu, že po uzatvorení ZoD nastali také okolnosti, 

ktoré objektívne znemožňujú plnenie dohodnutých zmluvných podmienok. 

Podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na ,,Vybavenie zariadenia pre seniorov             

Harmónia“ .  Cieľom predkladaného projektu je vybavenie  pre zariadenie seniorov Harmónia 

a zvýšiť kvalitu ponúkaných komunitných a sociálnych služieb. Ide o interiérové vybavenie 

izieb pre klientov, ich spoločné priestory, elektrospotrebičov, zabezpečovacie zariadenie ... 

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

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

finančných prostriedkov na havárie. V súčasnosti prebieha aktualizáciu rozpočtu podľa 

Výkazu – výmeru čo je potrebné k ďalšiemu spracovaniu dokumentácie na zahájenie VO pre 

zhotoviteľa. 

,,Nové bezplatné WI FI zóny v meste“. Mesto Rajecké Teplice získalo v roku 2021 dotáciu 

v rámci výzvy Európskej komisie vo výške 15 000,00 eur pre projekt: "Wifi4EU “. Cieľom 

projektu je poskytovanie bezplatného WiFi signálu na verejných priestranstvách v meste 

Rajecké Teplice.. Prístupové body sú umiestnené na týchto verejných priestranstvách: 

Mestský úrad – interiér, Zdravotné stredisko, Základná škola, Materská škola, Materská škola 

– Poluvsie, Mestská tržnica, Námestie a okolie, Okolie zdravotného strediska + park, Pošta. 

 Do diskusie sa prihlásila PharmDr. Masaryková. 

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

diskusie primátorka mesta predniesla návrh na  

uznesenie č. 36/2021: 

  Mestské zastupiteľstvo 

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

  

Tento návrh uznesenia bol schválený počtom hlasov: 

za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomní: 4 

Helena Grupáčová, Ing. Ambróz 

Hájnik, PharmDr. Mária Masaryková, 

Stanislav Majerčík, Štefan Šálek,   

  Ing. Pavol Bielik,  

Jozef Knapec,  

Prof. Mária Rostášová, 

Ing. Veronika Verešová. 

 

 

9.  Informácie z komisií pri MsZ. 

Primátorka mesta konštatovala že zasadala len jedna komisia a to finančná. 

Pán Majerčík- člen  finančnej komisie informoval, že komisia sa zaoberala bodmi, ktoré sa 

týkali dnešného MsZ. 

Do diskusie  sa nikto prihlásil. 

  

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

preto ukončila bod rokovania. 



 

11. Rozprava.   

Primátorka  mesta vyzvala poslancov ktorí chcú vystúpiť v tomto bode 

Do rozpravy sa prihlásili:  

PharmDr. Masaryková, Ing. Hájnik, pán Šálek, pani Grupáčová, prednosta MsÚ. 

 

 

Obsah  diskusných  príspevkov  sa  priebežne  nezapisoval.  Z diskutujúcich nikto nepreložil 

diskusný príspevok v písomnej forme. Obsah jednotlivých diskusných príspevkov ako aj 

zasadnutie MsZ je možné si pozrieť a vypočuť na webovom sídle mesta. 

Primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie MsZ ukončila. 

 

 

 

 

         Mgr. Katarína Hollá 

         primátorka mesta 

 

 

 

 

         Ing. Miroslav Mikula 

         prednosta mestského úradu 

 

 

 

 

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

   

 

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

 

 


