Zápisnica z XXIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Rajeckých Tepliciach 07. 12. 2017
Prítomní: 7
Neprítomní: 2 (Ospravedlnený:1)
Prítomných poslancov bola nadpolovičná väčšina, mestské zastupiteľstvo (MsZ) bolo
spôsobilé rokovať a uznášať sa. MsZ otvorila a viedla primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá,
zároveň privítala prítomných. Overovatelia: pani Drahoslava Pagáčová a pán Jozef Knapec.
Zapisovateľka: pani Loncová. Primátorka mesta Mgr. Katarína Hollá prečítala program
rokovania MsZ:
Program
1. Kontrola plnenia uznesení.
2. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy
Rajecké Teplice a Materskej školy Rajecké Teplice v školskom roku 2016/2017.
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice za rok 2017.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice na I. polrok
2018.
5. Oznámenie o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 21/2017 v príjmovej a
výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2017.
6. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým opatrením
č. 22/2017 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta
Rajecké Teplice na rok 2017.
7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a
programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na roky 2018 - 2020.
8. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na roky 2018 - 2020.
9. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajecké Teplice.
10. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 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.
11. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta
Rajecké Teplice č. 71/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne
služby.
12. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta
Rajecké Teplice č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Rajecké Teplice.
13. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta
Rajecké Teplice č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.
14. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta
Rajecké Teplice č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Rajecké Teplice.
15. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Rajecké Teplice na roky
2018 - 2024.
16. Návrh Plánu zasadnutí MsZ na rok 2018.
17. Návrh zmluvy o nájme nehnuteľnosti (budova bývalej MŠ na ul. Pri Bystričke) - žiadateľ
COOP Jednota Žilina, SD.

18. Návrh zmluvy o nájme nehnuteľnosti (Námestie SNP) - žiadateľ Bohumil Hlucháň,
Kľače.
19. Žiadosť o odkúpenie parcely č.495/2 CKN (913/1 EKN) v k.ú. Poluvsie nad Rajčankoužiadateľka Mgr. Viera Tkáčiková, Poluvsie.
20. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice.
21. Interpelácie poslancov.
22. Rôzne.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Brath, Knapec, Majerčík,
PharmDr. Masaryková,
Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka
Navrhnutý program zasadnutia bol schválený prítomnými poslancami.

neprítomní: 2
Ing. Mihál,
Ing. Dikant

1. Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení predniesla Ing. Marta Hucíková, hlavná kontrolórka mesta, ktorá
konštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené. V realizácií zostávajú 2 uznesenia: č.7/2016 z
10. 03. 2016 a č. 78/2016 z 08. 12. 2016. Uznesenie č. 7/2016 a č. 78/2016 sa priebežne plnia.
Mestská rada odporučila zobrať na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 49/2017:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
proti: 0
Brath, Knapec, Majerčík,
PharmDr. Masaryková,
Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka

zdržal sa: 0

neprítomní: 2
Ing. Mihál,
Ing. Dikant

2. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy
Rajecké Teplice a Materskej školy Rajecké Teplice v školskom roku 2016/2017.
Primátorka mesta - vyzvala riaditeľku MŠ PhDr. Zuzanu Chvojkovú, ktorá stručne
oboznámila prítomných s obsahom správy.
Primátorka mesta - poďakovala pani riaditeľke Chvojkovej a vyzvala Mgr. Peter Hőnsch –
riaditeľovi ZŠ o podanie správy.
Prof. Rostášová- komisia sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu, mládeže a verejného
poriadku odporučila MsZ schváliť ,,Správy". K správe MŠ z členov komisie nemal nikto
pripomienky. K správe ZŠ som mala výhrady, potrebujeme správy iného charakteru. Pozvala
pána riaditeľa na zasadnutie komisie.
Primátorka mesta - mestská rada odporučila MsZ schváliť ,,Správy".
Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 50/2017:
Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Rajecké
Teplice, Pionierska 95 za školský rok 2016/2017.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Majerčík, PharmDr.
Masaryková, Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka

zdržal sa: 0

neprítomný: 1
Ing. Mihál

Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 51/2017:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti Materskej školy Rajecké Teplice, Osloboditeľov
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Majerčík, PharmDr.
Masaryková, Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka

zdržal sa: 0

neprítomný: 1
Ing. Mihál

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice za rok 2017.
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice za rok 2017
predniesla Ing. Marta Hucíková, hlavná kontrolórka mesta, obsahom ktorej je súhrnná
informácia o vykonávaní kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017
Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 52/2017:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice za rok 2017.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Majerčík, PharmDr.
Masaryková, Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka

zdržal sa: 0

neprítomný: 1
Ing. Mihál

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice na
I. polrok 2018.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice na I. polrok 2018
predniesla Ing. Marta Hucíková, hlavná kontrolórka mesta. Návrh bol zverejnený spôsobom v
meste obvyklým (vyvesený na úradnej tabuli a uverejnený na webovej stránke mesta) 15. 11.
2017.
Nakoľko sa nikto neprihlásil s iným návrhom, primátorka mesta predniesla návrh na

uznesenie č. 53/2017:
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajecké Teplice na I. polrok 2018.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Majerčík, PharmDr.
Masaryková, Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka

zdržal sa: 0

neprítomný: 1
Ing. Mihál

5. Oznámenie o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 21/2017 v príjmovej a
výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na
rok 2017.
Primátorka mesta informovala o zmene rozpočtu oznámením č. 21/2017 v príjmovej a
výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice. Na základe
listu Ministerstva vnútra upravujeme nenormatívne finančné prostriedky pre základnú školu o
vzdelávacie poukazy o 3 053,- EUR, odchodné o 4 139,- EUR, asistent učiteľa o 3 765,- EUR,
dopravné o 6 014,- EUR a učebnice o 47,- EUR. Celkovo rozpočet zvyšujeme o 17 018,EUR v príjmovej aj výdavkovej časti.
Primátorka mesta - komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu a mestská rada
odporučili MsZ zobrať na vedomie rozpočtové opatrenie.
Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 54/2017:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením č. 21/2017 v príjmovej a výdavkovej
časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Majerčík, PharmDr.
Masaryková, Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka

zdržal sa: 0

neprítomný: 1
Ing. Mihál

6. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým
opatrením č. 22/2017 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2017.
Primátorka mesta stručne informovala o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 22/2017 v
príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na
rok 2017.
Primátorka mesta - komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu a mestská rada
odporučili MsZ schváliť rozpočtové opatrenia č. 22/2017 v príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2017.
Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 55/2017:
Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje
Zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2017 Mesta Rajecké Teplice rozpočtovým
opatrením č. 22/2017 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu
Mesta Rajecké Teplice.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Majerčík, PharmDr.
Masaryková, Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka

zdržal sa: 0

neprítomný: 1
Ing. Mihál

7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu a
programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na roky 2018 - 2020.
Ing. Marta Hucíková, hlavná kontrolórka mesta predniesla ,,Odborné stanovisko".
Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu a mestská rada odporučili MsZ zobrať
na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky.
Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 56/2017:
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu a programového
rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na roky 2018 - 2020.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Majerčík, PharmDr.
Masaryková, Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka

zdržal sa: 0

neprítomný: 1
Ing. Mihál

8. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na roky
2018 - 2020.
Primátorka mesta predložila Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice
na roky 2018 - 2020. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v
príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom
rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je
zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta.
Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území
mesta,
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN mesta, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám, ktorých je
zriaďovateľom. V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným
predpisom. Rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len

bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a
finančné operácie. Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu a MR odporučili schváliť Rozpočet
a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na rok 2018
a zobrať na vedomie Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 20192020.
Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 57/2017:
Mestské zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na rok 2018
II. berie na vedomie
Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2019-2020.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Majerčík, PharmDr.
Masaryková, Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka

zdržal sa: 0

neprítomný: 1
Ing. Mihál

9. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajecké Teplice.
Primátorka mesta predložila Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajecké
Teplice na základe §9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Zmeny v zásadách
hospodárenia s finančnými prostriedkami upravujeme v niektorých častiach (vyznačené
červeným písmom) z dôvodu novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu a MR odporučili schváliť Zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajecké Teplice s účinnosťou od
01. 01. 2018.
Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 58/2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajecké Teplice s účinnosťou od
01. 01. 2018.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Majerčík, PharmDr.
Masaryková, Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka

zdržal sa: 0

neprítomný: 1
Ing. Mihál

10. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 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.
Primátorka mesta predložila Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2017 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. Výpočet dotácií na mzdy a prevádzku na žiaka
v ŠKD bolo 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 2018. 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 61 detí, nakoľko sa počet detí v školskom klube
značne zvýšil, bolo potrebné prijať ďalšiu vychovávateľku. Navrhujeme zvýšiť dotáciu na
ŠKD na jedno dieťa o 45,07 EUR/žiak/rok. Z pôvodných 554,93 Eur na 600,- EUR
s účinnosťou od 01. 01. 2018.
Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu a MR odporučili uzniesť sa na VZN
č. 2/2017 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.
Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 59/2017
Mestské zastupiteľstvo
I. prerokovalo
Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 2/2017 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. 2/2017 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.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Majerčík, PharmDr.
Masaryková, Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka

zdržal sa: 0

neprítomný: 1
Ing. Mihál

11. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta
Rajecké Teplice č. 71/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách
za sociálne služby.
Primátorka mesta predložila Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2017, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice č. 71/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách
za sociálne služby. Prijatím novely zákona o sociálnych službách č. 40/2017 Z. z., účinnej od
01. marca 2017 došlo k úprave v oblasti definovania sociálnych služieb. Vzhľadom na platné
znenie VZN je potrebné upraviť poskytovanie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi,
u ktorej došlo k rozdeleniu sociálnej služby „pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života“ na dve sociálne služby.
V kompetencii mesta ostalo poskytovanie sociálnej služby „pomoc pri osobnej starostlivosti
o dieťa“. V predmetnom VZN bol upravený názov uvedenej sociálnej služby a úkony
starostlivosti o dieťa. V súlade s VZN č.3/2017 je zostavený aj Komunitný plán sociálnych
služieb mesta.
Komisia sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu, mládeže a verejného poriadku
a MR odporučili uzniesť sa na VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2017, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice č. 71/2012
o poskytovaní sociálnych služieb
a o úhradách za sociálne služby.
Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 60/2017
Mestské zastupiteľstvo
I. prerokovalo
Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Rajecké
Teplice č. 71/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby.
II. uznáša sa
na VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice
č. 71/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Majerčík, PharmDr.
Masaryková, Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka

zdržal sa: 0

neprítomný: 1
Ing. Mihál

12. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta
Rajecké Teplice č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice.
Prednosta MsÚ informoval o Návrhu VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2017, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice. Mesto týmto VZN
s odkazom na ustanovenie § 81 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje výšku nákladov na
zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad a ich zahrnutie do miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajecké Teplice sa mení a dopĺňa
takto:

Čl. 1
1. V článku XI sa v bode 2. za prvú vetu dopĺňa veta, ktorá znie:
Výška nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad je zahrnutá v miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške nákladov obstarávacej
ceny zbernej nádoby, za ktorú ju zakúpilo mesto.
Primátorka mesta - komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu tiež komisia
výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia a MR odporučili uzniesť sa na
VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice
č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Rajecké Teplice
Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 61/2017
Mestské zastupiteľstvo
I. prerokovalo
Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Rajecké
Teplice č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Rajecké Teplice.
II. uznáša sa
na VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice
č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Rajecké Teplice.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Majerčík, PharmDr.
Masaryková, Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka

zdržal sa: 0

neprítomný: 1
Ing. Mihál

13. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta
Rajecké Teplice č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.
Prednosta MsÚ informoval o Návrhu VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2017, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj. Zmeny
a doplnky pôvodného VZN sú potrebné z dôvodu: prijatím zákona č. 375/2016 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, návrhom iných (nižších) súm poplatku,
príp. aj inými návrhmi, napr. znížením počtu druhov poplatku a pod.
Prof. Rostášová- názory členov komisie sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu,
mládeže a verejného poriadku sa rôznili.
Ing. Dikant- komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu sa zhodli, že poplatok je
prijateľný.
Ing. Brath- členovia komisie výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia tiež
súhlasia s poplatkom 3,00 €.
Primátorka mesta –MR odporučila uzniesť sa na VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice č. 4/2016 o miestnom poplatku za
rozvoj.
Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na

uznesenie č. 62/2017
Mestské zastupiteľstvo
I. prerokovalo
Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Rajecké
Teplice č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.
II. uznáša sa
na VZN Mesta Rajecké Teplice č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice
č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 7
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
PharmDr. Masaryková,
Pagáčová, Prof. Rostášová,
Válka

zdržal sa: 1
Majerčík

neprítomný: 1
Ing. Mihál

14. Návrh VZN Mesta Rajecké Teplice č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta
Rajecké Teplice č. 3/2015 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. 6/2017, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice. Zmeny a doplnky pôvodného VZN sú
navrhované z dôvodu ľahšieho preukázania na úľavu pri výpočte poplatku za komunálny odpad,
uvedeného v Článku 5 pôvodného VZN.
Primátorka mesta - komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu a mestská rada
odporučili MsZ uzniesť sa na VZN Mesta Rajecké Teplice č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN Mesta Rajecké Teplice č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice
Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 63/2017
Mestské zastupiteľstvo
I. prerokovalo
VZN Mesta Rajecké Teplice č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice
č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Rajecké Teplice.
II. uznáša sa
na VZN Mesta Rajecké Teplice č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Rajecké Teplice
č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Rajecké Teplice.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 5
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Majerčík,
PharmDr. Masaryková, Válka

zdržal sa: 3
Knapec,
Pagáčová,
Prof. Rostášová

neprítomný: 1
Ing. Mihál

15. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Rajecké Teplice na roky
2018 - 2024.
Primátorka mesta predložila Komunitný plán sociálnych služieb ďalej len („KPSS“) je
vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona o sociálnych službách a tiež s ohľadom na národné

priority rozvoja sociálnych služieb, berúc do úvahy miestne podmienky, potreby a špecifiká. Jeho
základnou ideou je komunitný rozvoj, skvalitnenie a humanizácia poskytovaných sociálnych
služieb, resp. doplnenie chýbajúcich sociálnych služieb na základe požiadaviek a záujmu občanov
mesta. KPSS bol zverejnený na webovej stránke mesta, občania ho mohli pripomienkovať.
Možnosť pripomienkovať bola zverejnená v časopise mesta Spravodajca, taktiež sa s jeho
obsahom oboznámili a mali možnosť pripomienkovať členovia komisie sociálnych veci, kultúry,
vzdelávania, športu, mládeže a verejného poriadku.
Z radov občanov nebola vznesená žiadna pripomienka, z uvedeného dôvodu predkladáme KPSS
na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
Primátorka mesta - komisia sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu, mládeže a verejného
poriadku a MR odporučili MsZ schváliť Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Rajecké
Teplice na roky 2018 - 2024.
Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 64/2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Rajecké Teplice na roky 2018 - 2024.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Majerčík, PharmDr.
Masaryková, Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka

zdržal sa: 0

neprítomný: 1
Ing. Mihál

16. Návrh Plánu zasadnutí MsZ na rok 2018.
Primátorka mesta predložila Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Rajecké
Teplice na rok 2018 a členom mestskej rady aj návrh zasadnutí MR.
Mestská rada odporučila MsZ schváliť Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Rajecké
Teplice na rok 2018. Ďalšie zasadnutie MsZ bude v novembri určené podľa termínu vyhlásenia
volieb do samosprávnych orgánov v roku 2018.
Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 65/2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Rajecké Teplice na rok 2018.
22. 02. 2018
26. 04. 2018
14. 06. 2018
13. 09. 2018
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Majerčík, PharmDr.
Masaryková, Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka

zdržal sa: 0

neprítomný: 1
Ing. Mihál

17. Návrh zmluvy o nájme nehnuteľnosti (budova bývalej MŠ na ul. Pri Bystričke) žiadateľ COOP Jednota Žilina, SD.
Prednosta MsÚ informoval , že COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Predmestská 71,
Žilina, IČO: 00 169 048 požiadala o prenájom objektu bývalej materskej škôlky na ul. Pri
Bystričke na dočasné umiestnenie prevádzky predajne potravín z dôvodu rekonštrukcie svojej
budovy so súčasnou prevádzkou predajne potravín na ul. Kuneradská 26/2, Rajecké Teplice.
Dočasné umiestnenie prevádzky potravín v predmetnej nehnuteľnosti vrátane rekonštrukcie
a prípravy priestorov by sa realizovalo od 01. 01. 2018 do 30. 09. 2018. Všetky náklady spojené
s prípravou priestorov a spustením prevádzky dočasnej predajne budú hradené nájomcom.
Jedná sa o nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Rajecké Teplice – pozemok parcela registra „C“
KN č. 226/1, zastavaná plocha a nádvorie 2432 m2, parcela registra „C“ KN č. 226/6, zastavaná
plocha a nádvorie 470 m2 a budovu bývalej MŠ na uvedenom pozemku na ul. Pri Bystričke č.
456/3 v kat. území Rajecké Teplice. Vzhľadom na skutočnosť, že súčasná predajňa COOP
Jednota je hlavným predajcom potravín v meste a jej dlhodobý výpadok by mal negatívne
dôsledky na obyvateľov aj návštevníkov mesta z hľadiska plynulého zásobovania, bude prenájom
uvedených nehnuteľností riešený za použitia inštitútu osobitného zreteľa v zmysle vyššie
citovaného znenia zákona. Prenájom uvedených nehnuteľností podlieha osobitnému schváleniu
Mestského zastupiteľstva Rajecké Teplice.
Primátorka mesta - komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu a mestská rada
odporučili MsZ schváliť Zmluvu o nájme nehnuteľnosti (budova bývalej MŠ na ul. Pri Bystričke)
- žiadateľ COOP Jednota Žilina, SD.
Pani Pagáčová -ak urobia úpravy pre mesto, teda využijú priestory na krátky čas a my nevieme
aké, preto by bolo vhodné, aby prišiel zástupca COOP predniesť, aké úpravy budú vykonávať.
Vylepšia stav budovy, len nevieme presne o aké úpravy ide. Potraviny sú vedľa, teda obyvatelia
majú zabezpečené potraviny. Z uvedeného dôvodu dala poslanecký návrh, o ktorom dala
primátorka mesta následne hlasovať.
Primátorka dala hlasovať za poslanecký návrh , že bod zasadnutia č. 17 Návrh zmluvy o nájme
nehnuteľnosti (budova bývalej MŠ na ul. Pri Bystričke) - žiadateľ COOP Jednota Žilina, SD
sa presunie na neplánované MsZ, ktoré sa uskutoční 14. 12. 2017.
uznesenie
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
neplánované MsZ na 14. 12. 2017 vo veci prejednania návrhu zmluvy o nájme nehnuteľnosti
(budova bývalej MŠ na ul. Pri Bystričke) - žiadateľ COOP Jednota Žilina, SD.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 1
proti: 6
Pagáčová
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Majerčík, PharmDr.
Masaryková, Válka
Návrh uznesenia nebol prijatý.

zdržali sa: 1
Prof. Rostášová

neprítomný: 1
Ing. Mihál

Následne primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 66/2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmluvu o nájme nehnuteľnosti (budova bývalej MŠ na ul. Pri Bystričke) - žiadateľ COOP
Jednota Žilina, SD.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 6
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Majerčík, PharmDr. Masaryková,
Válka

zdržali sa: 2
Pagáčová,
Prof. Rostášová

neprítomný: 1
Ing. Mihál

18. Návrh zmluvy o nájme nehnuteľnosti (Námestie SNP) - žiadateľ Bohumil Hlucháň,
Kľače.
Prednosta MsÚ informoval, že podnikateľ Bohumil Hlucháň, 013 19 Kľače 27, oslovil mesto so
zámerom organizovať na Námestí SNP v Rajeckých Tepliciach „ Blšie trhy „ - predaj
nadbytočného tovaru, materiálu občanov, ktoré sú známejšie z Rakúska a boli by organizované
každý víkend (sobota, nedeľa) od mesiaca marec 2018 počas celého roka.
Po dohode s pánom Hlucháňom by sa Vianočné trhy realizovali v mesiaci december 2017, kedy
by boli spojené s vianočnými trhmi so začiatkom od 09. 12. 2017 (viď. Čl. IV. ods.2).
Za prenájom námestia bola s organizátorom dohodnutá suma 50,00 EUR/deň.
Predkladáme návrh zmluvy o nájme pozemku, kde sú riešené ostatné podmienky.
Primátorka mesta - komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu a mestská rada
odporučili MsZ schváliť Zmluvu o nájme nehnuteľnosti (Námestie SNP) - žiadateľ Bohumil
Hlucháň, Kľače.
Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 67/2017
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
Zmluvu o nájme nehnuteľnosti (Námestie SNP) - žiadateľ Bohumil Hlucháň, Kľače.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Majerčík, PharmDr.
Masaryková, Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka

zdržal sa: 0

neprítomný: 1
Ing. Mihál

19. Žiadosť o odkúpenie parcely č.495/2 CKN (913/1 EKN) v k.ú. Poluvsie nad Rajčankoužiadateľka Mgr. Viera Tkáčiková, Poluvsie.
Primátorka mesta informovala, že Mgr. Viera Tkáčiková, bytom Poluvsie 174 podala na Mesto
Rajecké Teplice žiadosť o odkúpenie parcely alebo jej časti, ktorej je vlastníkom mesto, nakoľko
je majiteľkou susednej parcely č. 494, kde plánuje výstavbu RD.
Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu a mestská rada odporučili MsZ
schváliť/neschváliť Žiadosť o odkúpenie parcely č.495/2 CKN (913/1 EKN) v k.ú. Poluvsie nad
Rajčankou- žiadateľka Mgr. Viera Tkáčiková, Poluvsie.
Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta predniesla návrh na
uznesenie č. 68/2017
Mestské zastupiteľstvo
Neschvaľuje
Žiadosť o odkúpenie parcely č.495/2 CKN (913/1 EKN) v k.ú. Poluvsie nad Rajčankoužiadateľka Mgr. Viera Tkáčiková, Poluvsie.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

za: 7
Brath, Ing. Dikant, Majerčík,
Válka, PharmDr. Masaryková,
Pagáčová, Prof. Rostášová

proti: 0

zdržal sa: 1
Knapec

neprítomný: 1
Ing. Mihál

20. Informácia o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice.
Primátorka mesta informovala o prebiehajúcich projektoch v Meste Rajecké Teplice.
Konštatovala, že mesto má ukončené projekty a investičné akcie: Ukončenie výstavby
parkovacích plôch na ulici Pionierska II. Vybudovanie chodníka na ulici Pionierska od BD č.
186 ku garážam. Zakúpenie úžitkového motorového vozidla Peugeot Boxer Valnik pre
potreby oddelenia technických služieb. Zakúpenie nábytku a plynového kotla na prevádzke
oddelenia technických služieb na Kuneradskej ceste. Zakúpenie sklopnej plynovej panvice do
školskej jedálne. Zakúpenie digitálnej tabule pre zobrazovanie času, dátumu a teploty na
budovu mestského úradu. Zakúpenie a osadenie zostavy detských preliezok do exteriéru MŠ
na ulici Osloboditeľov.
Prebiehajúce projekty: Právoplatné územné rozhodnutie v rámci investičnej akcie „Výstavba
chodníka pri št. ceste I/64 od kúpaliska Laura smerom k autobusovej zastávke“ v Rajeckých
Tepliciach. V súčasnosti prebieha inžiniering k vydaniu stavebného povolenia. Príprava
podkladov pre územné rozhodnutie v rámci investičnej akcie „Výstavba chodníka pri št. ceste
I/64 v mestskej časti Poluvsie. Mesto pripravuje vydanie knižnej publikácie „Také boli
Rajecké Teplice“. Do konca roka 2017 bude ukončené grafické spracovanie knihy, na základe
ktorého mesto uskutoční verejné obstarávanie tlače. Kniha bude vydaná a financovaná
z rozpočtu mesta, jej vydanie je naplánované v roku 2018.
Pripravené a podané projekty: „Moderná škola v Rajeckej doline“ v súčasnosti prebieha
posudzovanie žiadosti, podľa najnovších informácií bude proces hodnotenia začínať v januári
2018. „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre DHZ Poluvsie“ v súčasnosti prebieha
posudzovanie žiadosti, ktorá by mala byť vyhodnotená do konca roka 2017.
„Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice pre DHZ Rajecké Teplice“ v súčasnosti prebieha
posudzovanie žiadosti, ktorá by mala byť vyhodnotená dokonca roka 2017.
„Vybudovanie chodníka pri št. ceste I/64 Rajecké Teplice“ v súčasnosti prebieha
posudzovanie žiadosti, ktorá mala byť vyhodnotená v mesiaci júl 2017, k dnešnému dňu však
nebola žiadosť vyhodnotená.
„Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu Rajecké Teplice“ v súčasnosti prebieha
posudzovanie žiadosti.
„Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území
mesta Rajecké Teplice“ v súčasnosti prebieha posudzovania žiadosti.
Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu a mestská rada odporučili MsZ zobrať
na vedomie informáciu o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice. Nakoľko sa
nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta prečítala návrh na
uznesenie č. 69/2017
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o prebiehajúcich projektoch v meste Rajecké Teplice.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný: 1
Brath, Ing. Dikant, Knapec,
Ing. Mihál
Majerčík, PharmDr.
Masaryková, Pagáčová,
Prof. Rostášová, Válka

21. Interpelácie poslancov.
Primátorka mesta vyzvala poslancov a otvorila tento bod.
Do interpelácií sa nikto neprihlásil, primátorka ukončila bod programu.
22. Rôzne.
Primátorka mesta informovala, že každým dňom má vyjsť výzva na zariadenie pre seniorov
z eurofondov.
Dnes bola podpísaná zámenná zmluva so SLK Rajecké Teplice, a.s., ktorá sa týka
usporiadania časti pozemku pod novým cintorínom v Rajeckých Tepliciach, cintorín bude
rozšírený o 3 metre.
PharmDr. Masaryková- navrhla členov komisie pre prácu zariadenia pre výstavbu zariadenia
pre seniorov. Písomne súhlasili konkrétni ľudia, ktorí sú ochotní sa obetovať, vedia pomôcť.
Primátorka mesta- tiež má návrh za člena do uvedenej komisie. Na budúcom MsZ zvolíme
členov komisie a porozmýšľajte, predsedom musí byť jedna z poslankýň.
Prednosta MsÚ - je potrebné vrátiť sa k možnosti schválenia VZN o prevádzkovej dobe,
pretože dôvodová správa jasne poukázala na výhoda aj nevýhody vzniknutej situácie, t.j.
absenciu tohto VZN v súčasnosti a po schválení novely zákona o obecnom zriadení.
Primátorka mesta poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie MsZ o 20,40 h.
ukončila.

Mgr. Katarína Hollá
primátorka mesta

Ing. Miroslav Mikula
prednosta mestského úradu
Overovatelia: pán Jozef Knapec
pani Drahoslava Pagáčová

