
 

 

 

 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Mestského               

                  zastupiteľstva  v Rajeckých Tepliciach  06. 12. 2018 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

V úvode zaznela Slovenská hymna 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

Otvorenie MsZ uskutočnil JUDr. Štefan Stehlík, predseda mestskej volebnej komisie 

uvítaním poslancov, spoluobčanov a hostí. 

 

b) Oznámenie výsledkov voľby primátorky mesta a volieb do mestského zastupiteľstva a 

odovzdanie osvedčení o zvolení primátorke a poslancom novozvoleného mestkého 

zastupiteľstva 

JUDr. Štefan Stehlík predseda mestskej volebnej komisie v Rajeckých Tepliciach informoval  

o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10. novembra 2018. 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov.....................................2347   

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky ........................................1488 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ................................. 1488 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 

pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva................................. 1447 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 

pre voľby primátora mesta ................................................................1472 

 

Zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Teplicach: 

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, Bc. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec, Stanislav Majerčík, 

PharmDr. Mária Masaryková , Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD., Štefan Šálek, Ing.Veronika 

Verešová.   

 

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov pre voľbu primátora mesta, bol 

nasledovný: 

1. Mgr. Katarína Hollá 593  

2. Drahoslava Pagáčová  311       

3. Martin Knoško   236  

4. Peter Slyško   144 

5. Ján Vereš    96   

6. Vladimír Böhme    92        



 

c) Zloženie sľubu primátorky mesta , prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia     

    primátorkou mesta. 

JUDr. Štefan Stehlík vyzval Mgr. Katarínu Hollú, aby zložila sľub. 

Predstúpila zvolená primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá: 

V súlade s osvedčením o zvolení vydaným podľa § 191 Volebného kódexu č. 180/2014 Z.z. v 

znení neskorších predpisov, konštatujem, že som bola zvolená za primátorku Mesta Rajecké 

Teplice. Podľa § 13 ods. 1 zákona o č. 369/1990 Zb. o opbecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov skladám zákonom predpísaný sľub primátorky: 

„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce a Slovenskej republiky.  

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 

predpisy budem  pri výkone svojej funkcie primátorky uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia.“ 

  
d/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. 

Primátorka mesta požiadala pána Bc. Ambróza Hájnika, aby prečítal sľub novozvolených 

poslancov a všetkých novozvolených poslancov, aby sa podpísali pod znenie sľubu na 

osobitnej listine a JUDr. Stehlíka o odovzdanie osvedčení. 

„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová, Bc. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec, Stanislav Majerčík, 

PharmDr. Mária Masaryková , Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD., Štefan Šálek, Ing. Veronika 

Verešová.  

 

e/ Vystúpenie primátorky mesta.  

Primátorka mesta konštatovala, že MsZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Funkčné obdobie 

doterajšiehio zastupiteľstva sa zložením sľubu novozvoleného zastupiteľstva skončilo. 

Poďakovala doterajším poslancom a členom komisií z radov verejnosti, ktorí v uplynulom 

volebnom období aktívne pracovali.  

Za zapisovateľku určila pani Loncovú a za overovateľov zápisnice pána Štefana Šáleka a 

Prof. Máriu Rostášovú. 

 

2/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

Primátorka mesta navrhla nasledovný program zasadnutia:  

3. Voľba mandátovej komisie.  

4.  Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.  

5.  Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií. 

6. Poverenie poslanca mestkého zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

     zasadnutia mestkého zastupiteľstva. 

7. Plat primátorky mesta. 

8. Schválenie sobášiacich a osôb pôsobiacich pri občianskych rozlúčkach. 



9. Informácia primátorky mesta o poverení zástupcu primátorky mesta. 

10. Záver. 

Spýtala sa, či má niekto iný návrh, nikto sa neprihlásil, tak dala hlasovať za program 

rokovania. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 0 

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová , 

Bc. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec, 

Stanislav Majerčík,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová. 

   

Navrhnutý program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami. 

 

3. Voľba mandátovej komisie.  

Do mandátovej komisie boli navrhnutí poslanci: Helena Grupáčová, Bc. Ambróz Hájnik a 

Ing. Pavol Bielik.  

Spýtala sa, či má niekto iný návrh, ak nie dala hlasovať o: 

Uznesenie č. 45/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

I/ Zriaďuje mandátovú komisiu  v zložení poslancov: 

    Helena Grupáčová, Bc. Ambróz Hájnik a Ing. Pavol Bielik 

II/ Vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne: 

     - overiť zloženie sľubu primátorky mesta a zloženie sľubu poslancov novozvoleného  

       MsZ, kontrolu úplnosti podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu,  

     - zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľnosť funkcií na základe čestných vyhlásení              

        zvolených funkcionárov,   

     - podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu MsZ. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 0 

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová , 

Bc. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec, 

Stanislav Majerčík,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová. 

   

 

4. Overenie zloženia, sľubu a správa mandátovej komisie.  

Primátorka mesta požiadala pána poslanca Ing. Pavla Bielika, aby prečítal správu mandátovej 

komisie. 

Ing. Pavol Bielik - oznámil prítomným, že mandátová komisia konštatuje, že novozvolená 

primátorka mesta a poslanci novozvoleného mestského zastupiteľstva  podpísali zákonom 

predpísaný sľub, komisia nezistila nezlučiteľnosť funkcií . 

 



Primátorka mesta dala hlasovať o: 

Uznesenie č. 46/2018 

Mestské zastupiteľstvo  

I.  berie na vedomie 

     A. výsledky voľby primátorky mesta a volieb do mestského zastupiteľstva 

     B. predloženú správu mandátovej komisie 

II. konštatuje, že 

     A. zvolená primátorka mesta Katarína Hollá zložila zákonom predpísaný sľub primátorky  

          Mesta a podpisom potvrdila zákonom predpísaný sľub 

     B. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca  

          mestského zastupiteľstva a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub:  

          Ing. Pavol Bielik ,  Helena Grupáčová, Bc. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec, Stanislav Majerčík,  

           PharmDr. Mária Masaryková , Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD., Štefan Šálek, Ing. Veronika  

           Verešová.  

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 0 

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová , 

Bc. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec, 

Stanislav Majerčík,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová. 

   

 

5. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií. 

Primátorka mesta informovala o navrhnutých 6 komisiách a predsedsedov, ktorí sú z radov 

poslancov a členovia z radov poslancov ako aj z radov odbornej verejnosti. 

Primátorka mesta dala hlasovať o: 

Uznesenie č. 47/2018  

Mestské zastupiteľstvo  

I. zriaďuje  

a/ Komisiu výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia 

b/ Komisiu finančnú                     

c/ Komisiu sociálnych vecí, vzdelávania, športu a mládeže 

d/ Komisiu na ochranu verejného záujmu 

e/ Komisiu na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta  

f/ Komisiu miestneho rozvoja, kultúry a cestovného ruchu 

II. volí 

Komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia: 

a) predsedu komisie - Štefana Šáleka. 

b) členov komisie: poslancov – Jozefa Knapca, Bc. Amróza Hájnika. 

                               z radov verejnosti – JUDr. Katarínu Pialovú, Ing. Ľubomíru Lӧrinczovú, 

                                                                Petra Stranianka, Ing. Milana Bohdala. 

 Komisia finančná: 

a) predsedníčku komisie – Ing. Veroniku Verešovú. 



b) členov komisie: poslancov  - Ing. Pavla Bielika, Stanislava Majerčíka. 

                               z radov verejnosti – Ing. Vladimíra Dikanta, Ing. Miroslava Mihála, 

                                                                RNDr. Ing. Marcelu Dobešovú, Ing. Daniela Knapca. 

Komisia sociálnych vecí,  vzdelávania, športu a mládeže: 

a) predsedu komisie – Bc. Ambróza Hájnika. 

b) členov komisie: poslancov – Prof. Máriu Rostášovú. 

                               z radov verejnosti – Ing. Elenu Bohdalovú, Drahoslavu Pagáčovú,  

                                                                Ing. Milotu Murčovú, Mgr. Petra Hӧnscha,  

                                                                Ing. Daniela Lamoša. 

Komisia na ochranu verejného záujmu: 

a) predsedníčku komisie – Helenu Grupáčovú. 

b) členov komisie: poslancov – Jozefa Knapca, Štefana Šáleka. 

                                

Komisia na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta: 

a) predsedu komisie – Štefana Šáleka. 

b) členov komisie: poslancov – Helenu Grupáčovú, Ing. Veroniku Verešovú. 

 

Komisia  miestneho rozvoja, kultúry a cestovného ruchu: 

a) predsedu komisie – Ing. Pavla Bielika. 

b) členov komisie: poslancov – PharmDr. Máriu Masarykovú. 

                               z radov verejnosti – Emíliu Duračinskú, Ing. Viktora Bučku, Martina  

                                                                Knošku, Ing. Antona Murča, Petra Slyška.  

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 0 

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová , 

Bc. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec, 

Stanislav Majerčík,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová. 

   

 

6. Poverenie poslanca mestkého zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

     zasadnutia mestkého zastupiteľstva. 

Je navrhnutý poslanec Stanislav Majerčík, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia  

mestského zastupiteľstva. 

Primátorka mesta dala hlasovať o:  

Uznesenie č. 48/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

Podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

poveruje 

poslanca Stanislava Majerčíka, za podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona o obecnom 

zriadení zvolať a viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

 



 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 0 

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová , 

Bc. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec, 

Stanislav Majerčík,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová. 

   

 

7. Plat primátorky mesta. 

Bol predložený návrh na zvýšenie minimálneho platu primátorky mesta o 10 %. Minimálna 

mzda je určená nasledovne: priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve SR za rok 

2017 je 954,-eur krát koeficient v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obci a primátorov miest v z.n.p. je 2,41. Minimálny plat je       

2 299,14,-eur + 229,91,-eur (10% navýšenie) = 2 529,05,-eur, zaokrúhlene 2 530,-eur. 

Primátorka mesta dala hlasovať o: 

Uznesenie č. 49/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

Na základe § 11 ods. 4 písm i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods.2, 2. veta zák. č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov schvaľuje zvýšenie minimálneho platu primátorky mesta 

Rajecké Teplice Kataríny Hollej o 10 %. 

 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 0 

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová , 

Bc. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec, 

Stanislav Majerčík,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof. Mária Rostášová, Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová. 

   

 

8. Schválenie sobášiacich a osôb pôsobiacich pri občianskych rozlúčkach. 

Za sobášiacich sú navrhnutí poslanci: 

Prof. Mária Rostášová 

Ing. Veronika Verešová 

Bc. Ambróz Hájnik 

Za osoby pôsobiace pri občianskych rozlúčkach sú navrhnutí: 

Martin Knoško 

Jána Martiniaka 

Primátorka mesta dala hlasovať o: 

Uznesenie č. 50/2018 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

A. Sobášiacich: Prof. Ing. Máriu Rostášovú, PhD., Ing. Veroniku Verešovú a Bc. Ambróza  

     Hájnika  



B. Účinkujúcich pri občianskych rozlúčkach: Martina Knošku a Jána Martiniaka 

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov: 

za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 neprítomný: 0 

Ing. Pavol Bielik , Helena Grupáčová , 

Bc. Ambróz Hájnik, Jozef Knapec, 

Stanislav Majerčík,  

PharmDr. Mária Masaryková,  

Prof.  Mária Rostášová, Štefan Šálek,  

Ing. Veronika Verešová. 

   

 

9. Informácia primátorky mesta o poverení zástupcu primátorky mesta.. 

Primátorka mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení poveruje svojho zástupcu, za ktorého 

poverila Ing. Pavola Bielika.  

 

10. Záver. 

Primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť a ukončila slávnostné ustanovujúce 

mestské zastupiteľstvo. 

 

 

 

 

 

         Mgr. Katarína Hollá 

         primátorka mesta 

 

 

 

 

         Ing. Miroslav Mikula 

         prednosta mestského úradu 

 

 

Overovatelia:  Prof. Mária Rostášová 

 

  pán Štefan Šálek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


