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      ZÁPISNICA 

z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo 08. 11. 2012 na Mestskom úrade 

v Rajeckých Tepliciach 
 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny. Pán L. Šálek a pán E. Barčiak 

ospravedlnení. Meškali: Prof. Ing. M. Rostášová, PhD., pán J. Knapec 

Prezenčná listina - príloha zápisnice 

 

PROGRAM:          

1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva 
2. Kontrola plnenia uznesení z XI. zasadnutia MsZ, konaného  

13. 09. 2012 

3. Informatívna správa o voľbe riaditeľa Základnej školy Rajecké 
Teplice 

4. Predstavenie koncepcie rozvoja Základnej školy Rajecké Teplice 
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Rajecké 

Teplice, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2011/2012 

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Rajecké 
Teplice, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2011/2012 

7. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 
zostavenej k 31. 12. 2011 

8. Prehodnotenie Uznesenia č. 122/2011 zo dňa 15. 12. 2011 vo veci 
stavby,, Aquapark Kamenná Poruba“ 

9. Rekonštrukcia verejného osvetlenia – I. etapa 
10. Žiadosť o predĺženie nájmu – firma Libex, s.r.o. 
11. Riešenie parkovacích miest- ul. Školská, ul. Pionierska 
12. Návrh viacročného rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2013–    

 2015 

13. Žiadosti občanov - stanoviská  z odborných komisií 
14. Rôzne 
15. Diskusia 
16. Záver 

 

 
Add 1/ Otvorenie XII. zasadnutia mestského zastupiteľstva  

Otvorenie MsZ uskutočnil primátor RNDr. Peter Dobeš uvítaním 

poslancov a občanov. Z kontroly prezenčnej listiny zasadnutia MsZ 

bolo zistené, že zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina 

všetkých poslancov, čiže zasadnutie bolo uznášania schopné. Návrh 

programu predniesol RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta. Vedením 

zápisnice poveril Danku Loncovú. Za overovateľov zápisnice určil 

týchto poslancov: Ing. Alexandra Sopka a p. Vladimíra Bratha.   

Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov: Ing. Vladimíra 

Dikanta – predseda, Mgr. Branislava Babinca – člen, p. Petra Fajbíka 

- člen. Spýtal sa poslancov či súhlasia, alebo majú iný návrh. Nikto 

sa neprihlásil. Požiadal poslancov, aby pristúpili k bodu č.2 

dnešného zasadnutia a to k zmene Rokovacieho poriadku MsZ v 

Rajeckých Tepliciach. Primátor dal hlasovať za schválenie členov 
 

ZA:5        PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

(neprítomní: pán L. Šálek, pán E. Barčiak,  Prof. Ing. M. Rostášová, 

PhD., pán J. Knapec) 



2 

 

     

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 
 

Add 2/ Kontrola plnenia uznesení z XI. zasadnutia MsZ, konaného  

13. 09. 2012 

primátor - Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach na svojom 

XI. zasadnutí, ktoré sa konalo 13. septembra 2012 Uznesením 53/2012 

uložilo MsÚ spracovať postupnosť krokov rekonštrukcie VO podľa 

technického stavu. Rokovať s bankovými inštitúciami o možnostiach 

financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia 

prednosta – bolo rokované s projektantom, I.etapa je spracovaná. 

Budeme rokovať v bode 9 dnešného zasadnutia MsZ.  

primátor – rokovali sme bankovými inštitúciami ohľadom celkových 

nákladoch na rekonštrukciu. Bude samostatné rokovanie v bode 9. 

Nikto zatiaľ nemal otázky.  

Uznesením 56/2012 uložilo MsÚ rokovať so správou ciest ŽSK vo veci 

spôsobu zimnej údržby cesty III/ 518-009 od križovatky I/64 po 

odbočku do Stránskeho  

V najbližších dňoch do zimy sa máme stretnúť, bude rokovanie so SSC 

a starostom obce Stránske pánom Jaroslavom Mitašom  

Uznesením 60/2012 uložilo predložiť riaditeľovi Základnej školy 

Rajecké Teplice Správu o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 

2011/2012.  Správa bola predložená aj na komisiách, konštatujem, že 

v ďalšom bode programu zasadnutia sa budeme podrobne zaoberať. 

Bod programu 5 dnešného zasadnutia  

Uznesením 61/2012 uložilo predložiť riaditeľke  Materskej školy 

Rajecké Teplice Správu o úrovni výchovy a vzdelávania za školský rok  

2011-2012. Bod programu 6 dnešného zasadnutia mestského 

zastupiteľstva  

Uznesením 64/2012  uložilo MsÚ evidovať žiadosť p. Ireny Slamkovej -

požiadavku na zmenu ÚPN SÚ Rajecké Teplice a zaradiť ju do 

nasledujúceho Doplnku ÚPN SÚ Rajecké Teplice na pozemkoch p. č. 

228/1, 153 KN-E  

Zbierame tieto doplnky a keď bude viac zozbieraných požiadaviek, 

dopracujú sa pod ďalším doplnkom č.9 územného plánu 

Uznesením 65/2012 uložilo MsÚ zabezpečiť rokovanie s právnym 

zástupcom mesta a SLK + mestské zastupiteľstvo odporučilo 

primátorovi mesta rokovať s vedením SLK o odvádzaní dane za 

ubytovanie 

primátor – mal stretnutie s p. Miškolcim – predsedom predstavenstva 

SLK Rajecké Teplice. Miškolci hľadal možnosť ako sa vysporiadať, 

knihy ubytovaných nepustia, podľa nich sa dá vypočítať počet ubyt. 

nocí- prenocovaní. Záver bol taký, bol som ubezpečený že SLK Rajecké 

Teplice sa nechcú naťahovať, súdiť. Dospeli sme k záveru, že 

dotiahneme tento rok tak ako ukladá zákon. Dohodli sme sa, aby sa 

stretol JUDr. Chlapík právny zástupca SLK Rajecké Teplice s právnou 

zástupkyňou mesta JUDr. Katarínou Pialovou. Vychádzame z právneho 

stanoviska nášho zástupcu mesta. 

Nikto nemal otázky 

 

Add 3/ Informatívna správa o voľbe riaditeľa Základnej školy Rajecké 

Teplice 

primátor – predložil informáciu vo veci voľby riaditeľa Základnej 

školy Rajecké Teplice. Privítal pána riaditeľa Mgr. Petra Knoteka aj 

Mgr. Ing. Martina Guttena, ktorý boli pozvaní na zasadnutie 

a prijali pozvanie.  
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Na základe doručenia zápisnice Rady školy pri Základnej škole 

v Rajeckých Tepliciach, Pionierska 95, 013 13 Rajecké Teplice 

z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy 

v Rajeckých Tepliciach vyhláseného zriaďovateľom - mestom Rajecké 

Teplice 31. 07. 2012 nám bolo oznámené poradie úspešnosti: Mgr. 

Peter Knotek z celkového počtu hlasov 13 získal 7 hlasov a obsadil 

v poradí 1. miesto.  Výberového konania sa zúčastnilo päť 

uchádzačov(Mgr. Róbert Augustín, Juraj Čorej, Mgr. Peter Knotek, 

Mgr. Magdaléna Tóthová, Mgr. Nora Zapletajová). Rada školy pri 

Základnej škole v Rajeckých Tepliciach navrhla mestu Rajecké 

Teplice, zriaďovateľovi Základnej školy, Pionierska 95, Rajecké 

Teplice, podľa § 4 ods. 4 a v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o mene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovať 

na základe výsledkov výberového konania Mgr. Petra Knoteka do 

funkcie riaditeľa Základnej školy, Pionierska 95, Rajecké Teplice 

Mgr. Petrovi Knotekovi sme odovzdali menovací dekrét s účinnosťou od 

15. októbra 2012 

Mesto Rajecké Teplice poverilo Ing. Mgr. Martina Guttena vykonávaním 

funkcie riaditeľa Základnej školy v Rajeckých Tepliciach aj po 

ukončení mandátu do  doby ukončenia výberového konania a vymenovania 

riaditeľa Základnej školy Rajecké Teplice.  Ing. Mgr. Martin Gutten 

poverenie prijal. Uvedené poverenie bolo zrušené s účinnosťou od  

15. 10. 2012. Na záver poďakoval Ing. Mgr. Martinovi Guttenovi za 

odvedenú prácu a odovzdal mu ďakovný list 

p. Gutten- poďakoval za spoluprácu, i keď títo poslanci pracovali 

s našou školou len 1 rok. My sme nechceli bikrosovú dráhu, až na 

túto vec sme v celku boli spokojní. 

Nikto nemal otázky 

 

Add 4/ Predstavenie koncepcie rozvoja Základnej školy Rajecké 

Teplice 

primátor – poprosil p. Knoteka, aby odprezentoval koncepciu rozvoja 

ZŠ Rajecké Teplice 

Mgr. Peter Knotek- odprezentoval 

primátor – poďakoval za prezentáciu 

Rostášová- ospravedlnila sa že prišla neskoro. Ako je to s počtami 

žiakov, zaujíma ju či je vzrastajúci trend alebo klesajúci. 

p. Knotek- otázka je na mieste, demografická krivka ide klesajúcou 

tendenciou. 99 % škôl je na tom, že na všetkých školách klesajú 

počty. Robil som výchovného poradcu, odišlo 50 deviatakov ale prišlo 

30 žiakov. Rodičia keď pracujú v Žiline, tak dieťa zoberú do školy 

do Žiliny a keď idú z práce zoberú ho domov. Vo veľkej miere 

z druhého hľadiska. Manželka učí v Konskej – spojenie autobusové je 

tiež veľký problém. V Konskej deti vystúpia pri škole a aj nastúpia 

po vyučovaní pri škole. Pohyb žiaka je viac kontrolovaný.  

Rostášová- z prvého stupňa na druhý stupeň je to ako 

Knotek - plus mínus 6 žiakov bol tento rok 

Poznám sa s rodičmi a dosť často mi povedali, že je hlavne autobus 

problém 

primátor – možno by sme prerokovali so SAD Žilina, či by autobus 

okolo 13,30 h prišiel pre deti 

V decembri sa zmení sa cestovný poriadok, už je určite neskoro na 

pripomienky. Budeme konzultovať so SAD Žilina 
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Add 5/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

Rajecké Teplice, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2011/2012 

primátor – vyžiadali sme si túto správu, Uznesením 60/2012 uložilo 

MsZ predložiť riaditeľovi Základnej školy Rajecké Teplice. Následne 

sme ju predložili komisií sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, 

športu, mládeže  a verejného poriadku p. Rostášovej, nie je dôvod 

aby sme ju celú čítali. Riaditeľ Základnej školy Rajecké Teplice, 

Pionierska  95, 013013 Raj. Teplice, Mgr. Ing. Gutten Martin 

predložil správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

Rajecké Teplice, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2011/2012. Ekonomický zástupca: Mgr. Poliaček Pavel, pedagogická 

zástupkyňa: Mgr. Fialová Marta.  

Základná škola v Rajeckých Tepliciach je základnou školou 

s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Rajecké 

Teplice. Financovanie školy je zabezpečené na základe prenesených 

kompetencií, podľa počtu žiakov. Škola zabezpečuje aj chod školského 

klubu s dvoma oddeleniami, financovaného z originálnych kompetencií. 

Škola je sústredená v peknom  areáli, pozostáva z dvoch budov  po 10 

tried a športovej budovy s dvoma telocvičňami. Podmienky  na 

vyučovanie sú po stránke priestorovej  zabezpečené na dobrej úrovni. 

Od júla 2010 sa začala  rekonštrukcia školy zameraná na energetické 

úspory, čiže zateplenie budov. Mala trvať 20 mesiacov. Práce však 

boli ukončené skôr a kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 14.7.2011. 

Vzhľadom na to, že škola už mala vymenené okná, sa ušetrené 

prostriedky využili aj na čiastočnú rekonštrukciu interiéru. 

Previedli sa nasledovné práce: 

- zateplenie budov, vrátane striech, čím  sa renovovala zastaraná 

a značne poškodená fasáda  

- výmena všetkých vykurovacích telies a rozvodov, ktoré po 50. 

rokoch už boli fyzický  opotrebované 

- zrenovovali sa žiacke WC, 

- prebehla renovácia oplotenia školského areálu 

- renovácia telocvične, t.j. zateplenie a výmena sklobetónových 

okien, žiackych WC, šatní, spŕch a vykurovania 

- boli zrekonštruované vstupy do budov, ktoré sú teraz bezbariérové 

- boli zriadené počítačové učebne a to dve úplne a v ďalších dvoch 

len rozvody silno a slaboprúdové 

- bola vybudovaná nová zborovňa aj s príslušenstvom  

- prekládka elektromera z transformačnej stanice do plota pri 

chodníku 

Práce boli financované z európskych fondov, čiastočne z rozpočtu 

mesta a pre rôzne nedostatky v projekte sme museli niektoré práce 

hradiť zo školského rozpočtu. Okrem toho sme zakúpili z rozpočtu 

školy 9 bielych ekologických tabúľ, ktoré postupne vymenili 

v jednotlivých triedach vo vlastnej réžii. 

V budúcnosti budeme musieť riešiť: 

- náročnú, ale nemej potrebnú  výstavbu žiackych šatní, ktoré by 

mohli slúžiť aj ako spojovacie chodby medzi budovami, 

- obnoviť chodníky a cesty, podlahy tried a chodieb, renováciu 

elektrickej inštalácie a iné. 

prednosta -  správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

Rajecké Teplice, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2011/2012 podrobne informuje o rôznych okruhoch ako:  
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ÚDAJE O RADE ŠKOLY, ÚDAJE  O  POČTE  ŽIAKOV /vrátane so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami/ 

POČET ŽIAKOV ZAPÍSANÝCH  DO  1. ROČNÍKA, POČET  ŽIAKOV  DO  5. 

ROČNÍKA                                                                                         

POČET PRIJATÝCH  ŽIAKOV  NA  STREDNÉ  ŠKOLY   

ÚDAJE  O  KLASIFIKÁCII  ŽIAKOV ZA II. polrok šk. roka 2011/2012 

ZNÍŽENÉ  ZNÁMKY  ZO  SPRÁVANIA, POCHVALY    OD TRIED.UČITEĽA, 

Napomenutie od tried. Učiteľa, POKARHANIE OD TRIEDNEHO UČITEĽA, 

POKARHANIE OD RIADITEĽA ŠKOLY, VYMEŠKANÉ  HODINY, ŠKOLSKÝ  KLUB                                                 

VARIAN                                                                   

HODNOTENIE  PREDMETOV, DOPLNENIE  UČEBNÉHO PLÁNU, ROZŠIRUJÚCE 

HODINY, VOLITEĽNÉ  PREDMETY, KRÚŽKY            

TESTOVANIE ŽIAKOV, POČET  ZAMESTNANCOV                                      

ODBORNOSŤ  VYUČOVANIA  PREDMETOV, ZVYŠOVANIE  KVALIFIKÁCIE  

ZAMESTNANCOV, PREZENTÁCIA  ŠKOLY  NA  VEREJNOSTI, MESIAC ĆTY 

K STARŠÍM,KOMPARO, Beseda so spisovateľmi, Vianočné literárne práce  

Šaliansky Maťko, Bábkové divadlo, HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN, Testovanie 

žiakov 9. roč., Program pre Úniu žien, Deň matiek, Cudzie jazyky, 

Olympiáda v anglickom jazyku, PREDMETOVÁ KOMISIA   -   matematika    

Pytagoriáda, Matematická olympiáda 

PREDMETOVÁ KOMISIA – dejepis, zemepis –geografia, občianska výchova 

– občianska náuka, náboženská výchova, etická výchova – vedúci, 

Beseda k 17. Novembru, Geografická olympiáda, Geografická  

olympiáda, Dejepisná olympiáda, Biblická olympiáda,                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PREDMETOVÁ  KOMISIA  - prírodopis – biológia, chémia, fyzika, 

technická výchova- technika, tvorba životného prostredia, svet práce 

Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Fyzikálna olympiáda,  

Prednáška o dospievaní, Veselé dopoludnie s vesmírom         

Nástenky-  Naše živočíchy, Globálne problémy, Ochrana prírody 

Zber papiera, ENVIRONMENTÁLNY DEŇ, PREDMETOVÁ  KOMISIA  - telesná 

výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova 

Výsledkami sme sa zaradili medzi 25% najúspešnejších škôl v SR.  

Beseda k  17. novembru /aj v dejepise/ 

                        

                                                                                                                                                         

SWOT ANALÝZA 

SW  silné stránky: 

- kvalifikovaní pedagógovia, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať, 

- dobrá spolupráca s rodičmi a RR, 

- dobrá mienka okolia, 

- dostatok priestorov, 

- prezentácia aktivít na verejnosti, 

- dobré výsledky v MONITORE, 

- estetizácia prostredia, 

- okresné súťaže, umiestnenie na popredných miestach, 

- jazyková, počítačová učebňa. 

OT  slabé stránky: 

- slabá spolupráca so školami v obvode, 

- slabá spolupráca s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, 

- neodbornosť vyučovania anglického jazyka, 

- málo finančných prostriedkov, 

- zlý technický stav budov, 

- vysoké počty žiakov v triede, 

- neschopnosť narušiť zabehnutý stereotyp, 

- malá schopnosť niektorých učiteľov samostatne pracovať. 
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STEPE ANALÝZA 

ŠANCE: 

- R.T. otvorená škola v mimo vyučovacom čase, 

- nepovinné predmety informatika  

- rozširujúce hodiny práca s počítačom, 

- možnosť výberu z troch jazykov, 

- rozšírenie krúžkovej činnosti podľa záujmu žiakov, 

- modernizácia školy  

RIZIKÁ: 

- nárast sociálne slabých rodín 

- dochádzanie žiakov, 

- odchod učiteľov  na lepšie platené miesta, 

- stereotyp učiteľov. 

Otvoril diskusiu pokiaľ vznikla požiadavka z komisie. 

Rostášová- komisia sa uvedenej správe venovala, za oblasť 

vzdelávanie p. Babinec má maximálny prehľad, potvrdil nám, že správa 

je do bodky naplnená. Pozvala p. riaditeľa Mgr. Peter Knoteka na 

zasadnutie komisie, ktoré bude koncom novembra. 

Ja by som veľmi rada s vami hovorila o štruktúre správy, domnievam 

sa, že by na záver boli spísané úlohy- naplnenie týchto úloh, keby 

sme videli v tej správe trend. Sledovali by sme merateľné 

i nemerateľné ukazovatele. Podklad by nám hovoril, či boli úlohy 

splnené. Veríme, že základná škola bude pokračovať v úspešnosti.  

Mgr. Peter Knotek- p. Babinec je členom vašej komisie a on má na mňa 

aj mailový kontakt. Na konci našej správy je uvedená swot analýza, 

a stepe anylýza: šance a riziká 

Rostášová - budeme postupovať podľa silných a slabých stránok. Na 

konci roka porovnávať 

Knotek-  budeme sa snažiť aby sme bola úspešná školy 

Rostášová- poďakovala za ochotu, ktorú prejavil p. Knotek 

primátor – toto všetko by bolo predmetom rokovania komisie, teším sa 

na spoluprácu, to konštatovanie že patrí medzi 25 % najúspešnejších 

zostane alebo sa ešte zvýši 

 

Add 6/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

Rajecké  Teplice, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2011/2012 

primátor – privítal pani PhDr. Chvojkovú- riaditeľku Materskej školy 

Rajecké Teplice 

Chvojková- viem že ste túto správu dostali elektroniky  a bola tiež 

prerokovaná na komisií sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, 

športu, mládeže  a verejného poriadku, tak myslím, že p. Rostášová 

by mohla povedať stanovisko k správe 

Rostášová – správa bola príkladne spracovaná, nemáme žiadne otázky, 

všetko čo sme potrebovali, sme v správe našli 

Chvojková- správa bola vypracovaná v zmysle vyhlášky 9/2006 Z. z. MŠ 

SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Prerokovaná na 

Pedagogickej rade                Prerokovaná v Rade školy 

MŠ Osloboditeľov 421/66       pri MŠ Osloboditeľov 421/66 

31. 08. 2012                  02. 10. 2012 

Záver: Pedagogická rada MŠ Osloboditeľov 421/66 schválila Správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Rajecké  Teplice, 

jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2011/2012 
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Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti Materskej školy Rajecké Teplice, jej výsledkoch 

a podmienkach v školskom roku 2011/2012 
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Interné metodické združenie (ďalej IMZ) ............................ 9 

Údaje o počte detí  (§ 2 ods. 1 písm. b) ........................... 9 

Zloženie tried ..................................................... 9 

Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov  v šk. roku 2010/2011 .. 9 

( §2 ods.1 písm. f) ................................................ 9 

Údaje o počte zamestnancov (§ 2 ods. 1 písm. g) .................... 9 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ........ 10 

( §2 ods.1 písm. h) ............................................... 10 

Priebeh vzdelávania/počet ....................................... 10 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 

písm. i) .......................................................... 10 

Údaje o aktivitách organizovaných MŠ .............................. 10 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa MŠ zapojila ..................... 10 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. 

j) ................................................................ 10 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti ............................ 10 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 

písm. l) .......................................................... 10 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m). .............................. 12 

Finančné prostriedky získané od zákonných zástupcov dieťaťa formou 

jednorazového poplatku schváleného na plenárnom rodičovskom združení 

: ................................................................. 12 

Iné finančné  a materiálne prostriedky od  zákonných zástupcov .... 12 

Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy pre  

školský rok 2010/2011 a vyhodnotenie ich plnenia ( § 2 ods. 1 písm. 

n). ............................................................... 12 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, 

v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 

vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o). .................... 13 

2 ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE ....................................... 14 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. 

a) ................................................................ 14 

Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm.b) .................... 14 

Spolupráca školy s rodičmi o poskytovaní služieb deťom a rodičom .. 15 

(§ 2 ods. 2 písm. c) .............................................. 15 

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní 

v škole podieľajú ................................................. 15 

 

1 Východiská 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2005 Z. z. zo 16. 12.2005  

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 
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Metodického usmernenia  MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 

9/2005 Z. z. Koncepcie  materskej školy.  Plánu práce materskej 

školy školský rok 2010/2011. Informácií o činnosti Rady školy. 

Vyhodnotenia podujatí a krúžkovej činnosti. 

 

Základné identifikačné údaje (§ 2ods. 1 písm. a) 

Názov školy Materská škola 

Adresa školy Osloboditeľov 42/66, 013 13 Rajecké Teplice 

Telefónne číslo 

školy 

041/549 38 79 

Internetová adresa 

Elektronická 

adresa 

www.msrajecketeplice.edupage.org 

ms.rajecketeplice@gmail.com 

Zriaďovateľ Mesto Rajecké Teplice, nám. SNP 1/29, 013 13 

Rajecké Teplice 

  

Vedúci zamestnanci PhDr. Zuzana Chvojková, riaditeľka MŠ 

Tatiana Hodásová, vedúca ŠJ pri MŠ 

 

Rada školy  

Rada školy pri Materskej škole Osloboditeľov 421/66, 013 13 Rajecké 

Teplice bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.  

 

Členovia rady školy 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  

 

Anna Knapcová predseda pedagogické  zamestnankyne 

Katarína Czánová člen za rodičov 

Tatiana Hodásová členka nepedagogických zamestnancov 

Mariana Jakubíková členka alokovaná trieda 

Jozef Knapec člen delegovaný poslanec MsZ  

Rada školy zasadala v priebehu školského roka 4 – krát.  

Obsah rokovania zasadnutí:  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

materskej školy za školský rok 20010/2011. 

Školský poriadok materskej školy.  

Plán práce materskej školy. 
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Kritéria prijímania detí v školskom roku 2012/2013. 

Informácie o počte prijatých detí v školskom roku 2012/2013. 

Aktuálne informácie o finančnom  a materiálnom zabezpečení, 

materskej školy. 

Interné metodické združenie (ďalej IMZ) 

Interné metodické združenie viedla riaditeľka materskej školy PhDr. 

Zuzana Chvojková. 

Členmi  IMZ boli  všetky pedagogické zamestnankyne.  

Plán IMZ bol zameraný na: 

- tvorbu Školského vzdelávacieho programu, 

- tvorbu Rozvíjajúcich vzdelávacích programov, 

- na informácie o novinkách v odbornej literatúre a časopisoch 

 

 

Údaje o počte detí  (§ 2 ods. 1 písm. b), veková štruktúra 

Dosiahnutý vek 

od 01.01  

do 31.12 

Rok narodenia Počet detí 

 

spolu dievčat 

Menej ako 3 2009 a neskôr 1 - 

3 roky 2008 18 8 

4 roky 2007 17 5 

5 rokov 2006 27 11 

6 rokov 2005 5 1 

spolu  68 25 

 

počet detí v triede 2,5-4 

ročných detí: 

15 

počet detí v triede 4-5 ročných 

detí: 

18 

počet detí v triede 5-6 ročných 

detí: 

18 

*počet detí v triede 3-6 

ročných detí: 

17 

 * alokovaná trieda 

 

Zloženie tried- Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov  v šk. 

roku 2010/2011 ( §2 ods.1 písm. f) 

 

Údaje o počte zamestnancov (§ 2 ods. 1 písm. g) 

Zamestnanci Počet Kvalifikované Nekvalifikované 

Pedagogickí 

zamestnanci  

8 8 - 

Prevádzkoví 

zamestnanci 

4 - - 

z toho – materská 

škola  

3 - - 

– školská jedáleň 1 - - 
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Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

( §2 ods.1 písm. h) 

 

Názov 

vzdelávania 

    Forma 

vzdelávan

ia 
    Forma 

ukončenia 

Počet 

vzdelá

vaných 

Priebeh 

vzdelávania/počet 

 
ukonči

lo 

pokraču

je 

začal

o 

Inovácie 

v didaktike 

priebežne 

 

získanie 

kreditov 
10 - 2 2 

Rozvíjanie 

digitálnych/info

rmačných 

kompetencií 

 

 

priebežne 

získanie 

kreditov 
10 1 - 1 

Obsahová reforma 

školstva 

 

priebežne 

získanie 

kreditov 
10 1 - 1 

Manažment priebežne získanie 

kreditov 
1 - - - 

 

Učiteľky si v rámci samo štúdia preštudovali viaceré odborné 

publikácie, napr.: 

Kasáčová, B. :Aktuálne otázky pedagogickej diagnostiky v materskej 

škole. Lipnická, M., Jarešová, A.: Teoretické základy predškolskej 

pedagogiky. Podhájecká a kol: Edukačnými hrami poznávame svet 

odborné časopisy:  Predškolská výchova, Učiteľské noviny  

metodické materiály, smernice, vyhlášky, zákony (POP, Štátny 

vzdelávací program ISCED 0,  

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č.245/2008 Z. z.  

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

(§ 2 ods. 1 písm. i) 

Materská škola sa pravidelne zapája kultúrnym programom do akcií 

usporiadaných mestom napr. Mesiac úcty k starším, Deň matiek, Hodové 

slávnosti. Problémom je však doprava vystupujúcich detí na MsÚ 

a späť. 

 

Údaje o aktivitách organizovaných MŠ 

 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa MŠ zapojila 

 

V školskom roku 2010/2011 sa materská škola zapojila do súťaže, 

„Starostlivosťou o svoj domov pomáhame deťom“ a „Schauma deťom“. 

 

Údaje o projektoch a programoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 

ods. 1 písm. j) 

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti 

 

V školskom roku 2011/2012 neprebiehala v našej materskej škole 

kontrola ŠŠI. 

 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 

písm. l) Prostredie materskej školy  spĺňa estetické aj praktické 

požiadavky detí. Každá trieda sa skladá s herne a spálne. Ku každej 

triede patrí kúpeľňa a WC, šatňa a sklad pomôcok. Taktiež sa 
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v jednotlivých triedach deťom podáva strava podľa presne stanoveného 

harmonogramu. V materskej škole sa nachádza centrálny sklad pomôcok 

a zborovňa učiteľov. Alokovaná trieda bola postupne úplne 

zrekonštruovaná, nachádza sa v nej samostatná trieda v ktorej sa 

deťom podáva aj strava, samostatná spálňa, chodba s umývadlami 

a šatňou, samostatné WC a zborovňa učiteľov. Areál materskej školy 

v Rajeckých Tepliciach a alokovanej triedy v Poluvsí tvoria detské 

ihriská. Zariadenie ihriska tvoria preliezačky, hojdačky, šmykľavky  

a pieskovisko. V tejto oblasti je našim dlhodobým cieľom ich 

modernizácia a rekonštrukcia. 

Hračky a pomôcky do jednotlivých tried dopĺňame podľa potreby 

a finančných možností. Učiteľská knižnica obsahuje množstvo 

aktuálnej odbornej literatúry a taktiež ju doplňujeme priebežne - 

podľa ponuky jednotlivých vydavateľstiev. Detskú knižnicu na 

triedach a drobný spotrebný materiál (papier, pastelky....) na 

pracovné a výtvarné činnosti si sleduje každá triedna učiteľka 

a podľa potreby a dostupných financií ich postupne doplňuje. Učebné 

pomôcky sú bohato zastúpené vo všetkých triedach. Sústreďujú sa v 

skladoch pomôcok, ktoré sú vytvorené pri každej triede. Je potrebné 

zmodernizovať telovýchovné pomôcky v interiéri aj exteriéri.  

Strava je do materskej školy aj alokovanej triedy dovážaná zo 

školskej jedálne v Rajeckých Tepliciach a jej výdaj zabezpečuje 

poverená kuchárka a p. školníčka. 

Tento školský rok sa nám podarilo: 

Zariadiť kúpeľňovým nábytkom a dokončiť kúpeľňu 5-6 ročných detí, WC 

učiteliek 

Vymaľovať vstupnú chodbu materskej školy v Rajeckých Tepliciach, 

vymeniť nástenky, 

V spolupráci s rodičmi natrieť preliezky na školskom dvere v RT, 

v spolupráci so zriaďovateľom natrieť oplotenie MŠ v RT 

Zakúpiť keybord YAMAHA a detské hudobné nástroje do MŠ RT z 2% 

z daní do MŠ RT 

Magnetickú tabuľu do triedy 4-5 ročných detí 

Vstavanú skriňu do triedy 3-4 ročných detí  

Výmena dosiek na stoly, výroba políc 

Zakúpiť detskú preliezku do alokovanej triedy v Poluvsí 

Výroba vstavanej skrine v alokovanej triede v Poluvsí v mesiaci júl 

sa podarilo zrekonštruovať v spolupráci so zriaďovateľom kúpeľňu 

detí na prízemí doplniť pieskom pieskovisko v RT a zabezpečenie 

pieskovísk krycími plachtami. 

Zakúpenie detských uterákov do tried v RT 

 

V budúcnosti   je potrebné: 

postupne vymeniť ležadlá a matrace v triede 5-6 a 4-5 ročných detí, 

vybaviť kúpeľňu 4-5 ročných detí kúpeľňovým nábytkom, 

vymeniť krytinu na chodbách jednotlivých tried a schodišti za dlažbu 

v MŠ v RT, 

oprava, dverí a krytov v MŠ RT, 

výmena podlahovej krytiny a oprava osvetlenia v alokovanej triede, 

vybaviť jednotlivé triedy novšími počítačmi a didaktickou technikou, 

rekonštrukcia a úprava školských ihrísk. 
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m). 

 

O dotácii z výnosu dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 

564/2003 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 668/2004 – o pridelených 

financiách na školské zariadenie rozhoduje mestské zastupiteľstvo, 

nakoľko sa jedná o originálnu kompetenciu. 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

materskej školy prispieval zákonný zástupca, ktorý má voči dieťaťu 

vyživovaciu povinnosť podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Rajecké Teplice zo dňa 30.06.2011 v uznesení č. 62/2011 o určení 

príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov 

v materských školách vo výške 10 €/ mesačne v súlade s § 28 ods. 3 

školského zákona.  

Finančné prostriedky získané od zákonných zástupcov dieťaťa formou 

jednorazového poplatku schváleného na plenárnom rodičovskom združení 

Iné finančné  a materiálne prostriedky od  zákonných zástupcov  

 

 MŠ RT a alokovaná trieda Poluvsie: hygienické potreby od 

rodičov (4 ks toaletného papiera, 1 ks servítky, 1 ks tekuté 

mydlo, 1 balenie hygienických vreckoviek – 2x do roka) 

 sponzorsky dar: p. Lutišanová 100,- € (MŠ RT), (dokúpili sme 

pomôcky, potreby pre deti) 

 od rodičov z jednotlivých tried: odpadový papier na kreslenie, 

hračky, omaľovánky, kvetinové aranžmány, pečenie koláčov 

a zakúpenie sladkostí na akcie detí a rodičov apod.  

  

Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy pre  

školský rok 2011/2012 a vyhodnotenie ich plnenia 

( § 2 ods. 1 písm. n). 

 

I. Dimenzia zákazníka 
          Vo výchove a vzdelávaní  sme: 

 podporovali zdravé sebavedomie detí, viedli 

k  sebahodnoteniu, vzájomnému hodnoteniu a k aktívnej účasti 

na riadení výchovno – vzdelávacej činnosti; 

 rozvíjali a skvalitňovali sme  edukáciu detí v oblasti 

logicko – matematickej a zamerali sme sa na skvalitnenie 

a rozvoj grafomotorických zručností; 

 posilňovali sme sociálnu komunikáciu detí z jednotlivých 

tried  

 podporovali sme rozvoj pohybových schopností detí a zdravého 
životného štýlu; 

 podporovali sme prirodzený talent a nadanie detí; 
 skvalitňovali sme oboznamovanie rodiny s výsledkami výchovy 
a vzdelávania formou oznamov o programovej skladbe týždňa, 

prezentáciou prác detí a účasťou rodičov na podujatiach 

a edukačných činnostiach najmä prostredníctvom ukážok práce 

s deťmi a počas akcií usporiadaných v spolupráci s rodičmi. 

Silné stránky  

 Pravidelné čítanie a počúvanie ľudových a autorských 

rozprávok. 

 Divadelné a hudobné predstavenia realizované v MŠ 
 Zriadenie edukačných centier,  aktívne využívanie počítačov 
a pracovných zošitov na riešenie matematických a iných úloh 

pre  4-5 a 5-6- ročné deti.  
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 Pravidelné aktivity na rozvoj grafomotorických zručností so 
všetkými deťmi. 

 Turistické vychádzky do okolia MŠ. 
 Realizácia hudobného krúžku, anglického jazyka, výtvarného 

krúžku a krúžku LEGO DACTA. 

 Spolupráca s dobrovoľným hasičským zborom v Rajeckých 

Tepliciach s ukážkou ich taktického cvičenia. 

 Dobrá spolupráca s CVČ a CPPPaP v Žiline  

Slabé stránky 

 Zvýšiť príjem financií z projektov a od sponzorov 

 

II. Dimenzia koncepčná a legislatívna  

                 Vo výchove a vzdelávaní  sme: 

   vytvárali sme deťom podmienky na prípravu na vstup do 

základnej školy; 

 pozitívne sme využívali zmeny v oblasti predškolskej výchovy 

–  

5 – ročné deti, ktoré mali rok pred plnením povinnej 

školskej dochádzky ukončili dochádzku do materskej školy  

získaním Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho  

vzdelávania. 

III. Dimenzia obsahová 

            Vo výchove a vzdelávaní  sme: 

 inovovali sme obsah metódy a formy práce s deťmi realizáciou 
výchovy a vzdelávania v zmysle Štátneho vzdelávacieho 

programu ISCED 0 s názvom Dieťa a svet a vytvorením 

školského vzdelávacie programu „Putovanie dúhovým balónom“, 

ktorého súčasťou je rozšírený program pod názvom „V čom sme 

výnimoční). 

IV. Dimenzia profesionálna 

V. Plán vzdelávania pedagógov sme orientovali na ponuku MPC 

Žilina, konkrétne sme sa zapojili do národného programu 

kontinuálneho vzdelávania v 4 oblastiach.   

VI. Dimenzia ekonomická 

 Interiér a exteriér materskej školy sme upravovali 

a modernizovali najmä za pomoci sponzorov a akcií 

(organizácia 3. Reprezentačného plesu MŠ, financií na 

predškolákov, financie z 2% z daní rodičov a priateľov MŠ a 

sponzorov). 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, 

v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 

vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o). 

 
Hlavným cieľom pred primárneho vzdelávania je dosiahnuť  optimálnu 

percentuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako 

základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život 

v spoločnosti. Východiskom pre nás bola jedinečnosť dieťaťa, aktívne 

učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu. Vo výchove 

a vzdelávaní sme uplatňovali tematické učenie a učenie v projektoch. 

V súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 sme vytvorili 

učebné osnovy v ktorých sme rozpracovali 10 obsahových celkov, ktoré 

boli zrealizované v priebehu10 mesiacov školského roka. Učebné 

osnovy  obsahovali tematické okruhy , vzdelávacie oblasti, obsahové 

štandardy, výkonové štandardy a kompetencie. Obsahové celky sme 

prostredníctvom jednotlivých tém projektov plánovali a realizovali 
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vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Pri plánovaní sme rešpektovali 

integráciu tematických okruhov  a vzdelávacích oblastí:  

 Ja som– percentuálno-motorická, kognitívna, sociálno-

emocionálna oblasť.  

 Ľudia – percentuálno-motorická, kognitívna, sociálno-

emocionálna oblasť. 

 Príroda – percentuálno-motorická, kognitívna, sociálno-

emocionálna oblasť. 

 Kultúra- percentuálno-motorická, kognitívna, sociálno-

emocionálna oblasť.   

 V nasledujúcej časti budem vyhodnocovať jednotlivé oblasti rozvoja 

osobnosti detí na základe správ triednych učiteľov – ich hodnotenia 

úrovne výchovy a vzdelávania v jednotlivých triedach. 

TRIEDA ZELENÝCH ŽABIEK (5-6 ROČNÉ DETI)  

 

TRIEDA MODRÝCH MOTÝLIKOV (4-5 ROČNÉ DETI) 

TRIEDA ORANŽOVÝCH RYBYČIEK  (3-4 ROČNÉ DETI) 

TRIEDA  ŽLTÉ SLNIEČKO (3-6 ROČNÉ DETI) 

 

Ďalšie informácie o škole. Psychohygienické podmienky výchovy 

a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 

V dennom poriadku jednotlivých tried boli účelne usporiadané 

činnosti primerané veku. V materskej škole sme organizovali život 

detí s rešpektovaním vekových a individuálnych osobitostí detí. 

Vymedzili sme striedanie činností, ktoré sa týkajú životosprávy 

a ďalších činností, ktoré zabezpečujú plynulý globálny rozvoj 

dieťaťa. Poskytli sme deťom priestor pre pokojný, bezpečný, 

 zmysluplný, aktívny a tvorivý pobyt  v materskej škole. Denný 

poriadok obsahoval nasledovné organizačné formy dňa: hry a hrové 

činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, odpočinok, 

činnosti zabezpečujúce životosprávu, edukačné aktivity. Každá 

organizačná forma bola zameraná na integrované realizovanie 

tematických okruhov, vzdelávacích oblastí a štandardov Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0. 

V každej organizačnej forme denného poriadku sme rešpektovali : 

 zásady osobitostí predprimárneho vzdelávania, 
 metódy predprimárneho vzdelávania. 

Každá organizačná forma denného poriadku obsahovala: 

 činnosti detí, 
 konkrétne edukačné, metodické postupy učiteľa. 

Obsahom organizačných foriem dňa v MŠ boli činnosti dieťaťa 

a spoločné činnosti učiteľa a dieťaťa. Pri striedaní denných 

činností sme rešpektovali: pravidelnosť, dôslednosť, optimálny 

biorytmus, bezstresové prostredie. 

V dennom poriadku sme kládli dôležitý akcent na starostlivosť 

o zdravie detí. 

Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

 Besiedky v materskej škole. 
 Vystúpenia pre občanov na MSÚ. 
 Divadelné predstavenia. 
 Filmové rozprávkové predstavenie. 
 Prezentácia krúžkovej činnosti - náboženstvo, anglický jazyk, 
výtvarný krúžok, krúžok LEGO DACTA. 

 Návšteva MSÚ a miestnej knižnice, návšteva detí v ZŠ, návšteva 
soľnej jaskyne 
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 Do programu materskej školy bol zaradený aj lyžiarsky výcvik 
detí, ktorý sa nakoniec nezrealizoval pre zlé snehové 

podmienky. 

 

Spolupráca školy s rodičmi o poskytovaní služieb deťom a rodičom 

(§ 2 ods. 2 písm. c) 

V materskej škole pôsobí Rodičovské združenie pri Materskej škole 

Osloboditeľov 421/66 v Rajeckých Tepliciach a riadi sa vlastným 

štatútom. Plenárna schôdza sa uskutočnila 22.9. 2010, v  rámci nej 

rodičia schválili správu o hospodárení za predchádzajúci školský 

rok, prevádzku materskej školy a poplatok do fondu rodičov vo výške 

20 eur na celý školský rok na dieťa. Oboznámili sa so školským 

poriadkom,  s plánom práce MŠ, s usmernením v prípade chrípkovo 

epidémie, schválili zástupcu do Rady školy a členov do Rady rodičov. 

Rodičia sa stretli  priebežne  na triednych schôdzkach vo všetkých 

triedach. V priebehu školského roka boli zákonní zástupcovia 

informovaní o aktuálnych problémoch a aktivitách prostredníctvom 

oznamov v šatniach,  vo vstupných chodbách a individuálnych 

rozhovorov učiteliek s rodičmi a na webovej stránke MŠ.  Spolupráca 

rodičov a materskej školy v Rajeckých Tepliciach je slabá. Ich 

záujem sa obmedzuje len na konzultácie s učiteľkou o dieťati, 

nevidím záujem z ich strany o pomoc pri konštruktívnom riešení 

niektorých problémov, organizácii akcií a získaní financií pre deti 

(až na pár výnimiek). V alokovanej triede je naopak spolupráca MŠ 

a rodičov a priateľov MŠ na výbornej úrovni. 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní 

v škole podieľajú 

 

Materská škola spolupracovala s nasledovnými inštitúciami: 

 Základná škola v Rajeckých Tepliciach a Stránskom: návšteva 

v ZŠ pred zápisom do 1. ročníka, prednáška pre rodičov budúcich 

prvákov,  

 Materská škola Zbyňov a Kunerad: spoločné športové dni 

a návšteva v týchto MŠ 

 Centrum ŠPPP a P– informácie a konzultácia riaditeľky o práci 
s dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 Tréner p. Ing. Bizík – lyžiarsky výcvik. 
 Rada školy pri materskej škole. 
 Rodičovské združenie pri materskej škole. 
 KŠÚ v Žiline 
 Centrum voľného času v Rajeckých Tepliciach 
 DHZ Rajecké Teplice a Poluvsie 
 Polícia – kynologické oddelenie 
 OZ kultúra v Rajeckých Tepliciach – organizácia divadelného 

predstavenia 

 Hudobné centrum Bratislava p. Pažická 
 Mestská knižnica – návšteva. 

primátor – nikto nemal otázky 

Chvojková – ideme podľa koncepcie, ktorú som nastavila pred troma 

rokmi keď som nastúpila. Materská škola sa modernizuje a pochválim 

sa, že sme získali v celoslovenskej súťaží počítač, patríme medzi 20 

najlepších materských škôl. Touto cestou požiadala, o ďalší PC   

primátor – poďakoval, zaželal aby sa materskej škole darilo, 

materská škola je primerane vybavená, stále je však čo zlepšovať 
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Add 7/ Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky  

zostavenej k 31. 12. 2011 

primátor – v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších 

predpisov sme zodpovední za vedenie účtovníctva a tým aj za správne 

zobrazenie majetkovej a finančnej pozície našej účtovnej jednotky. 

Audítorke Ing. Marte Dvorskej, Licencia SKAU č. 361, Bardejov sme 

predložili účtovnú závierku a účtovnú dokumentáciu v úplnom rozsahu.  

Auditorka uskutočnila audit v súlade s Medzinárodnými audítorskými 

štandardmi- boli dodržané etické požiadavky, získané primerané 

uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. 

Audítorka je presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré získala, 

poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre názor. Stanovisko:  

Podľa môjho názoru konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky 

verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská 

spoločnosť mesto Rajecké Teplice, vyjadruje verne vo všetkých 

významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia 

konsolidovaného celku za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru 2011, 

v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v platnom znení.  

Nikto nemal otázky  

Ukončil diskusiu k bodu 7 

 

Add 8/ Prehodnotenie Uznesenia č. 122/2011 zo dňa 15. 12. 2011 vo 

veci  stavby,, Aquapark Kamenná Poruba“ 

primátor – na úvod povedal pár slov a potom poproil predsedu 

stavebnej komisie 

Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14  Kamenná Poruba 

zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Kasmanom požiadala o opätovné 

prehodnotenie Uznesenia č. 122 /2011 zo dňa 15. 12. 2011 o vydanie  

stanoviska k PD pre územné rozhodnutie na stavbu:„ AQUAPARK  Kamenná 

Poruba“ Objekt: Prístupová komunikácia (dopravné napojenie 

z Aquaparku Kamenná Poruba po cestu do Kuneradu) v k.ú. Kamenná 

Poruba, Konská s napojením na komunikáciu I/64 A (obchvat). 

Uvedené bolo prerokované so starostom na  zasadnutí mestskej rady 

25. 10. 2012 kde došlo k upresneniu nesprávneho označenia ciest 

I/64(centrum) a I/64 A (obchvat). Starosta kam. Poruby sa 

ospravedlnil, že nie ej prítomný, ale má v rodine smútok, zomrel mu 

svokor. 

Z mestskej rady vzišiel návrh zrušiť pôvodne uznesenie. 

Uznesenie č. 122 /2011 zo dňa 15. 12. 2011 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo žiadosť obce Kamenná Poruba, Hlavná 

136/159, 013 14  Kamenná Poruba o vydanie záväzného stanoviska k PD 

pre územné rozhodnutie na stavbu:„ AQUAPARK  Kamenná Poruba“ Objekt: 

Prístupová komunikácia (dopravné napojenie z Aquaparku Kamenná 

Poruba po cestu do Kuneradu) v k.ú. Kamenná Poruba, Konská 

s napojením na komunikáciu, ktorá prechádza cez k.ú. Rajecké Teplice 

a zamieta žiadosť obce Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14  

Kamenná Poruba o vydanie záväzného stanoviska k PD pre územné 

rozhodnutie na stavbu:„ AQUAPARK  Kamenná Poruba“ Objekt: Prístupová 

komunikácia (dopravné napojenie z Aquaparku Kamenná Poruba po cestu 

do Kuneradu) v k.ú. Kamenná Poruba, Konská s napojením na 

komunikáciu, ktorá prechádza cez k.ú. Rajecké Teplice a odporúča 

primátorovi mesta rokovať, o alternatívach dopravného napojenia k 

Aquaparku Kamenná Poruba, s dotknutými obcami  
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Brath – všetko zaťaženie pôjde z Rajca, všetok takmer 90 % materiálu 

pôjde z Rajca. Nemôžeme zakázať preprave ťažkých materiálov cez 

Rajecké Teplice, nakoľko autá môžu ísť do Kuneradu. 

Sopko – keby nebodaj niektorý z dodávateľov sa pomýlil, a išiel cez 

mesto Rajecké Teplice, budeme to riešiť prostredníctvom mestskej 

polície 

Brath – starosta Ing. Štefan Kasman povedal, že všetkým dodávateľom 

dá podpísať, že nesmú prechádzať cez mesto Rajecké Teplice. 

primátor - máme pripravený návrh na Uznesenie č.72/2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo -žiadosť obce 

Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14  Kamenná Poruba o opätovné 

prehodnotenie Uznesenia č. 122 /2011 zo dňa 15. 12. 2011 o vydanie  

stanoviska k PD pre územné rozhodnutie na stavbu:„ AQUAPARK  Kamenná 

Poruba“ Objekt: Prístupová komunikácia (dopravné napojenie 

z Aquaparku Kamenná Poruba po cestu do Kuneradu) v k.ú. Kamenná 

Poruba, Konská s napojením na komunikáciu I/64 ktorý prechádza cez 

k.ú. Rajecké Teplice. II. ruší- Uznesenie č.122/2011 zo dňa 15. 12. 

2011,  III. súhlasí- s vydaním kladného stanoviska k PD  pre územné 

rozhodnutie na stavbu:„ AQUAPARK Kamenná Poruba“ Objekt: Prístupová 

komunikácia (dopravné napojenie z Aquaparku Kamenná Poruba po cestu 

do Kuneradu) v k.ú. Kamenná Poruba, Konská s napojením na 

komunikáciu I/64 A (obchvat), ktorý prechádza cez okrajovú časť k.ú. 

Rajecké Teplice. V zmysle výkresu: Situácia širších vzťahov výkres 

číslo 1.1 vedený pod číslom zákazky 17/2011, spracovaný Ing. Pavlom 

Matysom,  pre obec Kamenná Poruba. 

 

Add 9/ Rekonštrukcia verejného osvetlenia- I. etapa 

primátor – koncesia nám nevyhovovala (minimálne 15. rokov). Pomôžeme 

si úverom, úsporne žiarivky by sme mali. Myslím, že v konečnom 

dôsledku to bude dobré rozhodnutie. Názorne na mape ukázal 

vytypovanú prvú etapu, ktorú treba prioritne rekonštruovať, 

navrhujeme sa venovať tejto etape ako prvej. Je treba urobiť nápočet 

tejto trasy. Výstupy troch bánk ste dostali v prílohe pozvánky. 

Úsek by bol rekonštruovaný aj stĺpy, navrhujem zobrať na vedomie, 

budeme rokovať s konkrétnou bankou. 

prednosta – možno budeme žiadať ešte ďalšie firmy na finančné 

ohodnotenie. Teraz bude financovanie I. etapy. Pokaľ by bol 

všeobecný súhlas. Uskutočnili sme porovnanie indikatívnych ponúk 

financovania verejného osvetlenia          

Slovenská záručná a rozvojová banka: 

Výška úveru:      207964, EUR 

Splatnosť úveru      10 rokov 

Typ.        Investičný 

Skladba úrokovej sadzby    6M Euribor +3,2 % p.a. 

Výsledná hodnota úrokovej sadzby k 28. 09. 2012     3,638% p.a. 

Poplatok za spracovanie úveru    1.00 % 

SLSP 

Výška úveru      208000,-EUR 

Splatnosť       max.10 rokov 

Typ        investičný z úverovej 

linky SLSP na financovanie projektov energet. úspor miest, 

s možnosťou získať nenávratný príspevok až 20% z výšky úveru 

úroková sadzba    a, 1M alebo 3M EURIBOR+2,33%p.a. 

      b, 1M alebo 3M EURIBOR+1.99%p.a. 

spracovateľský poplatok    0,25% 

vedenie účtu      5 EUR mesačne 
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VÚB  

Výška úveru      208000,-EUR 

Splatnosť        10 rokov 

Typ        investičný 

Úroková sadzba      3M EURIBOR+2,3% 

Výsledná úroková sadzba    2,516 % p.a. k 5.10.2012 

Odplata za uzavretie zmluvy   0,1 % 

Čerpanie úveru možné na viackrát po predložení dodávateľských faktúr 

primátor – otvoril diskusiu 

Babinec- je to rozumný nápad, ponuky jednotlivých bánk sú prijateľné 

Dikant – slovenská sporiteľňa sa mi zdá ako najprijateľnejšia 

ponuka, mestský rozhlas je tiež v katastrofálnom stave, možno by sme 

to mohli spojiť, je to taká myšlienka 

Rostášová – 208000 EUR je ponuka jednou firmou? 

primátor – áno, predkladáme 1. etapu, zatiaľ máme prieskum trhu 

prednosta – bude musieť byť výberové konanie 

Sopko – do decembrového zasadnutia, by sme to mali skompletizovať 

primátor – treba schváliť 1. etapu, aby sme mohli ďalej pracovať 

Pagáč- jedná sa o 101 stĺpov, celkovo je 265 osvetľovacích telies 

Ďalšia etapa bude len z vedenia. Prvá etapa je najnáročnejšia. 

 

Neboli ďalšie otázky 

 

Add 10/ Žiadosť o predĺženie nájmu – firma Libex, s.r.o. 

primátor – privítal zástupcov firmy Libex spoločnosť s r. o. 

Firma Libex požiadala o predĺženie nájmu.  

Brath- na našej komisii boli na to rôzne názory. Komisia odporúčila 

poradiť sa s právničkou, jej právne stanovisko a nech firma LIBEX 

dokladuje výšku doterajších investícií ako aj výdavky do budúcna 

podľa predloženej žiadosti výšku ďalších predpokladaných výdavkov 

Požiadali sme na základe odporúčania komisie finančnej o právne 

stanovisko právničky a nech firma LIBEX dokladuje výšku doterajších 

investícií ako aj výdavky do budúcna podľa predloženej žiadosti 

výšku ďalších predpokladaných výdavkov 

primátor - JUDr. Katarína Pialová k žiadosti spoločnosti Libex, 

s.r.o. o predĺženie doby nájmu objektu ,,Slnečný pavilón“ zaujala 

nasledovné stanovisko: 

Pre prenechávanie majetku mesta do nájmu platí ods. 9 § 9a 

zák.138/1991 Zb. o majetku obcí. Ak by mestské zastupiteľstvo 

rozhodlo o nájme budovy č.s. 75 a parcely CKN 120/2 na obdobie 2019-

2029 nájomca by musel byť vyberaný buď na základe obchodnej verejnej 

súťaže alebo dobrovoľnej dražby a to najmenej za také nájomné za aké 

sa v tom čase v Rajeckých Tepliciach obvykle prenechávajú do nájmu 

na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo veci porovnateľné. 

Výnimka ak by priamo išlo o nájom z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, ak v súlade s § 9a ods.9 pís.c, MsZ 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov rozhodne, že ide o nájom u dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, pričom tento zreteľ musí byť zdôvodnený.  

My tu máme nájomný vzťah z roku 2009. Firma Libex zhodnotila majetok 

mesta, s touto firmou nemáme problém, sponzorovala občerstvenie  

23. októbra 2012 pri príležitosti stretnutia seniorov,, Úcta 

k starším“ 

Rostášová - hodného osobitného zreteľa, nepamätám sa kedy sa môže 

uplatňovať 
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primátor – ak by sa mal stratiť príjem za nájom, aby sme o tento 

nájom neprišli. Majetok sa zhodnotil, máme pravidelný príjem 

Rostášová – podľa iných predpisov bola zmluva  

Sopko – nájom sa môže upraviť  

Sopko - netreba brať na zreteľ, vytvoril sa priestor na sobášenie 

Poprosil p. Cvachvú, aké majú ďalšie zámery 

P. Cvachová – okolie, prípojky sú časovaná bomba, mám tu znalecký 

posudok, my sme podpísali zmluvu až potom sme zistili, do akého 

katastrofálneho stavu sme išli. Nikto nebude ochotný vložiť toľko 

peňazí, koľko sme vložili my. Parkovacie plochy treba riešiť, máme 

v pláne zrealizovať ďalšie veci. Nie je to za účelom biznisu, chceme 

priestor zachovať, ostane miesto so zeleňou 

primátor –stále to ostáva majetkom mesta, je to lokalita lukratívna. 

Rozmýšľali sme, že by to bol objekt pre seniorov, mestské 

zastupiteľstvo to neschválilo, inzerovali sme a záujem o prenájom 

prejavila v tom čase iba firma Libex. 

Cvachová – pred Vianocami bude vystupovať p. Leiferová, pozvala 

všetkých na toto vystúpenie 

Nikto nemal otázky 

 

Prišiel pán poslanec Jozef Knapec, primátor ho privítal 

 

prestávka 

 

 

Add 11/ Riešenie parkovacích miest- u. Školská, ul. Pionierska 

primátor – nie je to nová vec, ktorá je predmetom rokovania 

mestského zastupiteľstva. Pribúdajú aj autá, uviedol prítomných do 

problému tak, že prečítal list spoločenstva vlastníkov bytov Rajdom, 

Školská 550, Rajecké Teplice. V žiadosti uvádzajú- keďže naďalej 

pretrváva nevyhovujúci stav týkajúci sa parkovania motorových 

vozidiel majiteľov susedných bytoviek v tesnej blízkosti bytového 

domu na ul. Školská 550, obraciame sa na MsZ so žiadosťou o pomoc 

pri riešení tejto situácie...  

Pagáč- doviezli sme tam 6 m kvetináč, dali sa tam ešte dva menšie 

kvetináče, teraz sa tam auto nedostane a je zamedzený prístup 

k rozvodnej skrini  

prednosta – máme rôzne návrhy na riešenie, zatiaľ sme poriešili 

kvetináčmi ako povedal Pagáč. Zároveň vidíme veľké rezervy 

v parkovaní v okolí bytoviek, zavadzajú stromy, lampy, nádoby na 

odpad. Návrhujeme - šikmé parkovanie, kontajnery by sa presunuli 

primátor – auta sú chaotický usporiadané, možno by sme doplnili 

dopravné značenie, je to priorita, ktorú treba riešiť. V minulosti 

sme urobili prieskum záujmu o parkovacie miesta na sídlisku Ul. 

Pionierska. 07. októbra 2008 sa na základe viacerých podnetov 

občanov na sídlisku Ul. Pionierska v meste Rajecké teplice z dôvodu 

malého množstva parkovacích miest a poškodzovania verejnej zelene 

autami , ktoré parkujú na trávnikoch, mesto Rajecké Teplice dalo 

vypracovať parkovaciu štúdiu v areáli tohto sídliska. V parkovacej 

štúdií je navrhnutých cca 70 park. miest.  Obyvatelia  sídliska 

Pionierska boli listom oslovení(10. 10. 2008), aby sa vyjadrili 

k uvedenej navrhovanej parkovacej štúdii, teda či má obyvateľ záujem 

o prenájom parkovacieho miesta, ktoré by bolo spoplatnené.  Ak mal 

obyvateľ záujem o parkovacie miesto, mal vyjadriť svoje stanovisko 

podpisom v anketovom lístku: mám záujem. Ak nemal záujem 

o parkovacie miesto tiež mal vyjadriť svoje stanovisko podpisom 
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v anketovom lístku: nemám záujem.  Podpísaný lístok , ktorý hovoril 

o stanovisku obyvateľa, následne odovzdal obyvateľ domovníkovi 

v termíne do 20. 10. 2008(mali 10 dní na vyjadrenie). 

Vyhodnotili sme prieskum záujmu o parkovacie miesta na sídlisku Ul. 

Pionierska. Z návratiek, ktoré boli doručené späť  na mestský úrad  

bolo spracované vyhodnotenie: Jedná sa o bytový dom 185, 550, 184, 

183, 187, 394, 186. Spolu za všetky bytovky bolo odoslaných :89 

listov s návratkou. Vrátilo sa nám:71 návratiek t.j. 63,19%, 

k parkovaniu sa nevyjadrilo: 18 občanov. Záujem o parkovacie miesto 

malo:17 občanov t.j. 15,13 %, nezáujem o parkovacie miesto: 72 

občanov t.j. 64,08 %. 

prednosta - mestské zastupiteľstvo Uznesením č.6/2008, zo dňa 18. 

09. 2008 schválilo štúdiu parkovania na  sídlisku Ul. Pionierska. 

Mestské zastupiteľstvo Uznesením č.7/2008, zo dňa 05. 11. 2008 

zobralo na vedomie prieskum  záujmu o parkovacie miesta na sídlisku 

Ul. Pionierska. Krajský stavebný úrad v Žiline (03. 06. 2009)po 

posúdení žiadosti podanej primátorom mesta Rajecké Teplice o určenie 

stavebného úradu na uskutočnenie územného konania a vydanie územného 

rozhodnutia pre stavbu: ,, Parkovisko sídlisko ul. Pionierska“, 

určil ako príslušný stavebný úrad na uskutočnenie územného konania 

a vydanie územného rozhodnutia pre stavbu,, Parkovisko sídlisko ul. 

Pionierska“ obec Kunerad. Vyjadrenia organizácií: Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva, SEVAK, a.s., SSE -distribúcia, a.s., Slovak 

Telekom,  a.s., SPP distribúcia, a.s., Správa ciest Žilinského 

samosprávneho kraja. Mesto Rajecké Teplice 04. 09. 2009 podalo 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Parkovisko 

sídlisko ul. Pionierska“. Rozhodnutie č. 2868/W/2009 zo dňa 23. 09. 

2009 sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 22. 10. 2009. 

primátor - nápadov a otázok je určite veľa , musíme zmierniť napätú 

situáciu ktorá je tam zmierniť 

Sopko – na komisii sme preberali túto otázku, dlhodobo by sme mali 

doriešiť aj situáciu na ul. Školskej, zatiaľ dočasné riešenie 

a treba trvalé riešenie. Musíme sa tým čo najskôr zaoberať. 

primátor - pri tvorbe rozpočtu treba pamätať, formou nájmu by mesto 

malo finančné prostriedky. Je tu spracovaná dokumentácia, aby sme 

zrealizovali čo je treba 

p. Grochal- chodník sa nevyužíva lebo je tam 6 kontajnerov, so 

šikmým parkovanie nesúhlasím, plot mi poškodzovali. Kde dáte 

kontajnery? Chodník chcete zbúrať, zas mi budú auta parkovať 

v plote. Vraciame sa späť, postavili sa bytovky, urobili sa im 

zelené plochy, smrdeli im kontajnery.  Za bytovkou 185 je veľký 

priestor.  Medzi dvoma bytovkami je priestor. Treba stabilné 

riešenie urobiť, veľké parkovisko.  

Ani jedna bytovka nemá priestor na odstavenie auta. P. Gálik kričí 

za bytovkou. Zase dlho sa nič neurobí. Peniaze nie sú ani nebudú.  

Zelený plot zrušte, to sú auta bytovkárov. 

primátor – požiadal ďalších do diskusie 

Babinec- treba urobiť racionalizáciu všetkých kontajnerov v meste. 

Usporiadanie kontajnerov je chaotické, nie som proti zeleni, ale 

prestarlý strom, ktorý prekáža dajme preč.  Platené parkovanie by 

mohlo byť, ak sa na moje miesto postaví iné auto, bude problém 

Sopko – mestská polícia dá papuču 

prednosta – priestor na garáže nie je 

Brath – najrýchlejšie riešenie sme sa zhodli na stav. Komisie že 

bude šikmé státie, zeleň či tam je alebo tam nie je aj tak tam auta 

stoja, budeme musieť s tým niečo robiť. Možno obetovať zeleň, 
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spevniť plochy. Dielčie riešenia narážajú na problém, treba to 

koncepčne riešiť 

primátor – možno jednosmerky, či to verejnosť príjme, spýtal sa 

zástupcov spoločenstva vlastníkov či mesto vyhovelo žiadosti, 

kvetináče umiestnilo podľa požiadavky.  

Dikant- s ľuďmi sa nedá dohodnúť, vždy budú sťažnosti, nikdy 

nevyhovieme všetkým. navrhujem zbúrať chodník na ľavej strane 

Brath – na pravej strane je to rýchle riešenie bez veľkých nákladov 

Primátor - pozdĺžne parkovanie po obidvoch stranách a boli by 

jednosmerky, zmenil by sa systém dopravného značenia 

Vráblová – máme plán parkovacích miest, prenájom priestoru pre 

parkovanie 

Valúch – 3,5 metra musí byť zabezpečený priestor pre sanitku, vývoz 

smetí.... 

Predseda spoločenstva vlastníkov- poďakoval za doterajšie riešenie, 

spýtal sa aká by bola cena nájmu pre jedno auto, 1 m za pozemok, aby 

mohol na schôdzi informovať vlastníkov bytov 

primátor – najbližšie MsZ bude 13. 12. 2012. Mailom Vám pošleme 

podklady k VZN, ktoré budú predmetom rokovania. Nemusí mať každý 

auto odparkované auto pri bytovke. 

Dikant – v bytovkách vo väčšine bývajú dôchodcovia a keď zomrú 

nasťahujú sa tam rodiny, ktoré majú dve aj tri autá. 

primátor – navrhol do ukladacej časti úlohu MsÚ vyhodnotiť  priestory 
na parkovanie na  ulici Školská a Pionierska, prehodnotiť 

umiestnenie kontajnerov a prehodnotiť zmenu dopravného značenia 

 

Add 12/ Návrh viacročného rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 

2013–  2015 

   primátor -  v prílohe ste obdržali pracovnú verziu v tabuľkovej 

   forme, ide o pracovnú verziu, dá sa ponížiť alebo povýšiť v rámci  

   možnosti. Odporúčam prediskutovať a zobrať na vedomie. Poprosil  

   prednostu o slovo 

   prednosta –je to  návrh  viacročného rozpočtu Mesta  Rajecké Teplice 

   na roky 2013-2015. Viacročný rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky  

   2013-2015 je základným nástrojom finančného hospodárenia v  

   príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a  

   funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Viacročný rozpočet  

   mesta je súčasťou viacročného rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový  

   rok je zhodný s kalendárnym rokom. Viacročný rozpočet Mesta Rajecké  

   Teplice  vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta.  

Viacročný 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, z 

VZN mesta, ako aj zo zmlúv. 

Viacročný rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom 

miest a 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. 

Viacročný rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým 

organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným mestom.     
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Vo viacročnom rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia 

v súlade s osobitným predpisom. 

     Viacročný rozpočet Mesta Rajecké Teplice na rok 2013-2015 bol 

zostavený v súlade s ustanovením § 9, § 10 a § 21 zákona č.583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

V zmysle týchto ustanovení je viacročný rozpočet strednodobý 

ekonomický nástroj finančnej politiky mesta , v ktorom sú v rámci 

jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov 

na tri rozpočtové roky.  

Viacročný 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.  

Viacročný rozpočet mesta na rok 2013-2015 bol zostavený ako 

vyrovnaný. 

 2013         2014  2015 

Bežné príjmy 1660402 1694539 1741008 

Bežné výdavky 1598806 1628350 1681307 

    

Kapitálové príjmy 465 465 0 

Kapitálové výdavky 465 9192 14641 

    

Príjmové finančné operácie 0 0 0 

Výdavkové finančné operácie 61596 57462 45060 

    

Celkové príjmy 1660867 1695004 1741008 

Celkové výdavky 1660867 1695004 1741008 

Príjmy rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

 

Bežné príjmy 

DAŇOVÉ PRÍJMY 

Štátny rozpočet na rok 2013 v období spracovania tohto materiálu nie 

je schválený. V príjmovej časti v položke 111003-Výnos dane 

z príjmov, rozpočtujeme podľa predbežného výpočtu výnosu podielových 

daní obciam  

Položka 121 – Daň z nehnuteľnosti na rok 2013 rozpočtujeme podľa 

skutočnosti s plneným roku 2012  

Položka 133 001 – Daň za psa  zvýšenie podľa skutočnosti v roku 2012  

Položka 133006 – Daň za ubytovanie na rok 2013 navrhujeme zvýšenie 

v porovnaní s rokom 2012 a vychádzali sme so skutočnosti. 

Položka 133013 – Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

rozpočtujeme príjmy podľa skutočnosti roku 2012 

NEDAŇOVÉ PRÍJMY 

Položku 212 002 – Z prenajatých pozemkov, navrhujeme na úrovni roku 

2012 

Položku 212003 – Z prenajatých budov:  príjem z prenajatých budov 

sme plánovali v zmysle platných zmlúv s nájomcami.                                         

Položku 221004 – Správne poplatky navrhujeme ponechať na úrovni roku 

2012 

Položku 223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb.  

Príjem je tvorený: 

- za opatrovateľské služby  

- dovoz stravy dôchodcom, hlásenie v MR, knižnica, internet, 

kopírovanie,     
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- cintorínske poplatky, prenájom domu smútku, 

- parkovné 

Položku 223002 – Za materské škôlky, rozpočtujeme príjmy podľa počtu 

detí v MŠ 

GRANTY A TRANSFÉRY 

Položku 311 – Granty, v položke rozpočtujeme dobrovoľné príspevky od 

darcov a sponzorov 

Položku 312 – Transféry v rámci verejnej správy. V tejto položke sú 

zahrnuté finančné prostriedky na prenesené kompetencie na úseku 

základného školstva, matričného úradu a sociálna pomoc žiakom 

v hmotnej núdzi ( strava, štipendia, školské pomôcky).  

 

Kapitálové príjmy 

Položka 231 – Príjem - autocamping Slnečné skaly  

 

Príjmové finančné operácie 

Pre rok 2013  nerozpočtujeme. Do príjmových operácií sa 

rozpočtujú prijaté bankové úvery a prebytok z predchádzajúceho 

rozpočtového roka.                              

Výdavky rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

Výdavková časť rozpočtu je členená na jednotlivé oddiely podľa 

rozpočtovej klasifikácie schválenej Ministerstvom financií.  

 

Bežné výdavky 

Oddiel 0.1 Všeobecné verejné služby 

Kategória 0.1.1.1.6 – výdavky verejnej správy  

V uvedenej kategórii rozpočtujeme výdavky na mzdy, poistné, tovary 

a služby, energie, materiál, dopravné, údržbu a opravy. V Položke 

637 – služby sme doplnili položku – špeciálne služby(mikroprojekty). 

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na finančnú spoluúčasť mesta 

pri projektoch. Vlastné zdroje. 

Kategória 0.1.3.3 - matrika       

V uvedenej kategórii rozpočtujeme výdavky podľa skutočnosti roku 

2012.  

Kategória 0.1.6.0 – spoločný obecný úrad 

V uvedenej kategórii rozpočtujeme výdavky podľa skutočnosti roku 

2012. 

Oddiel 0.2 – Obrana 

Kategória 0.2.2.0 – Civilná ochrana  

Rozpočtujeme výdavky na vykurovanie skladu CO. 

Oddiel 0.3 – Verejný poriadok a bezpečnosť 

Kategória 0.3.1.0 – Policajné služby 

V uvedenej kategórii rozpočtujeme výdavky podľa skutočnosti roku 

2012. 

Kategória 0.3.2.0 – Požiarna ochrana  

V uvedenej kategórii rozpočtujeme výdavky na rovnakej úrovni ako 

v roku 2012. Zníženie je len v položke 635 – údržba budov nakoľko 

bol materiál na dokončenie sociálnych zariadení DHZ Rajecké Teplice 

zakúpený v roku 2012. 

Oddiel 0.4 – Ekonomická oblasť 

V cestnej doprave rozpočtujeme výdavky na posypový materiál, 

dopravné značenie, palivo, údržbu miestnych komunikácií. 

Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia 

Kategória 0510 – Nakladanie s odpadmi 

V uvedenej kategórií rozpočtujeme výdavky na vývoz komunálneho 

odpadu, úložné a zneškodnenie komunálneho odpadu. 
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Kategória 0520 – Nakladanie s odpadovými vodami 

Rozpočtujeme výdavky spojené s nakladaním odpadových vôd. 

Oddiel 06 – Bývanie, občianska vybavenosť 

Kategória 0620 – Rozvoj obcí, v tejto položke je doplnená podpoložka 

637004 – revitalizácia zelene. 

Kategória 0640 – Verejné osvetlenie 

Oddiel 07 – Zdravotníctvo 

Kategória 0760 – Zdravotníctvo inde neklasifikované 

Oddiel 08 – Rekreácie, kultúra, náboženstvo 

Kategória 0810 – Rekreačné a športové služby, v tejto položke sú 

rozpočtované aj príspevky na činnosť pre zložky mesta. Rozpočtovaná 

je finančná čiastky v takej výške ako v roku 2012, ale táto suma 

môže byť pri schvaľovaní rozpočtu zmenená, nakoľko žiadosti 

o finančný príspevok je v zmysle VZN možno podať do konca novembra 

2012.  Žiadosti budeme ešte len dostávať.  

Kategória 08205 – Knižnica                                                               

Kategória 08209 – Ostatné kultúrne služby, rozpočtujeme nákup 

stoličiek (cca 100ks) 

Kategória 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby, položku znižujeme 

podľa skutočnosti v roku 2012 

Kategória 0840 – Náboženské a iné spoločenské služby 

V uvedenej kategórii plánujeme zvýšenie výdavkov spojené s údržbou 

domu smútku v Poluvsí. Plánujeme nová fasáda, sokel a okno(presklená 

časť). 

Kategória 0860 – Rekreácia, kultúra, náboženstvo  

Oddiel 09 – Vzdelávanie 

Kategória 09111 – Predškolská výchova 

V uvedenej kategórii navrhujeme zvýšenie výdavkov v položkách 

633,635 – materiál a údržba na rekonštrukciu – dlažba chodby v MŠ 

RT, osvetlenie MŠ RT a Poluvsie. Výmena lehátok I.trieda v RT, 

zakúpenie vysávačov 2ks. 

Kategória 09121 – Základné vzdelanie 

Kategória 0950 –  Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - školenia 

Kategória 09501 – Školský klub 

Kategória 09502 – Centrum voľného času 

Kategória 09601 – Školské stravovanie 

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie 

Kategória 10202 – Ďalšie sociálne služby 

Kategória 10701 – Dávky soc. pomoci 

V uvedenej kategórii rozpočtujeme výdavky ako sú príspevok pri 

narodení dieťaťa, príspevok pri úmrtí občana, jednorázové dávky 

sociálnej pomoci, štipendiá, strava pre deti v hmotnej núdzi, 

stravné dôchodcov. 

Kapitálové výdavky 

Plánovanými investíciami, ktoré zatiaľ nerozpočtujeme z dôvodu 

nedostatku vlastných finančných prostriedkov sú  

- Chodník ul. Osloboditeľov ( výkup + realizácia) 

- Chodník 1/64 ( výkup + realizácia) 

Plánované projekty, na ktoré bola podaná žiadosť, ale v súčasnosti 

ešte nie sú schválené. 

Projekty 

Oáza detskej radosti (podaný) 

- Celkový rozpočet:  40 870,00 € 

- Spoluúčasť mesta (5%):  2 043,50 € 

Čisté ovzdušie pre kúpeľné mesto Rajecké Teplice  
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(uzávierka 31. 10. 2012) 

- Celkový rozpočet:   71 763,00 € 

- Spoluúčasť mesta (5%):   3 588,18 € 

Orientačným systémom z kúpeľného miesta k Náučnému chodníku Skalky 

(uzávierka 16. 11. 2012) 

- Celkový rozpočet:  28 328,59 € 

- Spoluúčasť mesta (5%):   1 416,43 € 

Zateplenie zdravotného strediska Rajecké Teplice  

(uzávierka 31. 10. 2012) 

- Celkový rozpočet:   

Spoluúčasť mesta (5%): 

Výdavkové finančné operácie 

Rozpočtujeme splácanie tuzemskej istiny – úver tržnica, úver 

autobusové nástupište, investičný úver v celkovej výške 61 596,- 

EUR. 

Úver              druh úver               splatnosť 

Tržnica                                        dlhodobý                     2014 

Autobusová zastávka                  dlhodobý                     2019 

Investičný splátkový úver          dlhodobý                      2022 

Leasing – Chevrolet                    leasing                         2014 
Stručný prehľad ekonomických výsledkov a majetku mesta Rajecké 

Teplice k 30. 09. 2012 

Celkové príjmy rozpočtu                                  

1 517 884,45 EUR 

Celkové výdavky rozpočtu                           1 406 310,96 EUR 

V porovnaní s plánovaným rozpočtom sú príjmy napĺňané na 101,4 %. 

V porovnaní s plánovaným rozpočtom sú výdavky čerpané na 94,0 %. 

1.V členení:     

PRÍJMY  

Bežné príjmy                                        1 183 467,17 EUR 

Kapitálové príjmy                                     334 417,28 EUR 

Príjmové finančné operácie                                0,00   EUR 

Spolu príjmy                                        1 517 884,45 EUR   

Kapitálové príjmy tvoria:  

Nadačný Fond Kia Motors Slovakia – grant Dopravné ihrisko   

Základná škola – dotácia AnPRR-OFR                                        

Revitalizácia Námestie SNP – dotácia AnPRR-OFR                                         

Príjem z predaja kapitálových aktív  (Slnečné skaly) 

 

VÝDAVKY  

Bežné výdavky                                       1 051 815,99 EUR 

Kapitálové výdavky                                     38 495,76 EUR 

Výdavkové finančné operácie                           315 999,21 EUR 

Spolu výdavky                                       1 406 310,96 EUR           

Kapitálové výdavky tvoria: 

Bikrosová dráha 

Revitalizácia Námestie SNP 

Bezbariérovosť – zdravotné stredisko 

Výdavkové finančné operácie tvoria: 

Splátky dlhodobých úverov (tržnica, autobusové nástupište) 

a preklenovacieho úveru (Revitalizácia Námestie SNP, Základná 

škola). 

 

 

 



26 

 

Čerpanie úverov a zostatky k 30. 09. 2012 

Úver                                                         zostatok                           druh úver                 splatnosť 

Tržnica                                                33 728,95 EUR                    dlhodobý                      2014 

Autobusová zastávka                       172 444,62 EUR                     dlhodobý                      2019 

Investičný splátkový úver                203 309,98 EUR                     dlhodobý                      2022 

Leasing – Chevrolet                            3 425,62 EUR                      leasing                         2014 
Spolu k 30.09.2012 zostatok dlhodobých úverov 409 483,55 EUR 

a leasing 3 425,62 EUR.    

primátor – dal do pozornosti kategóriu 0810 – Rekreačné a športové 

služby, v tejto položke sú rozpočtované aj príspevky na činnosť pre 

zložky mesta. Rozpočtovaná je finančná čiastky v takej výške ako 

v roku 2012, ale táto suma môže byť pri schvaľovaní rozpočtu 

zmenená, nakoľko žiadosti o finančný príspevok je v zmysle VZN možno 

podať do konca novembra 2012.  Žiadosti budeme ešte len dostávať.  

Požiadal všetkých nech pripomenú aj v zmysle VZN 66 upozorniť 

zložky. Možno im to pripomenúť listom 

Bohiníková- myslím, že netreba im to stále pripomínať, oni vedia 

Rostášová – súhlasila s p. Bohiníkovou. Je názoru, že zložky nech sa 

starajú o seba, musia vedieť aké majú povinnosti, keď chcú pre svoju 

činnosť financie od mesta  

primátor – v decembri – zmena rozpočtu č.1/2012- pribudnú kolónky za 

roky 2010 a 2011. Vývoj rozpočtu upravujeme, musíme zapracovať nové 

poznatky. V súlade s príslušnými ustanoveniami. Priložili sme vám 

plnenie rozpočtu............... 

Požiadal hlavnú kontrolórku mesta Rajecké Teplice Annu Grupáčovú o 

stanovisko 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice- Anna 

Grupáčová- v súlade s ustanovením Zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hlavne §9, §10 a § 

21 je zostavený viacročný rozpočet mesta Rajecké teplice na roky 

2013-2015 a na základe ktorého je vypracované stanovisko. 

V návrhu sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným 

predpisom. Pri zostavovaní sa vychádzalo zo skutočnosti plnenie 

v roku 2012 a predbežného výpočtu plnenia. Viacročný rozpočet mesta 

je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 

rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta. 

Je súčasťou viacročného rozpočtu verejnej správy a je zhodný 

s kalendárnym rokom. Viacročný rozpočet mesta na rok 2013 – 2015 bol 

zostavený ako vyrovnaný a člení sa na bežné príjmy a bežné výdavky, 

kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie. Na rok 

2013 je rozpočet záväzný a roky 2014 a 2015 výhľadový. Viacročný 

rozpočet vyjadruje zámery rozvoja mesta a potrieb obyvateľov na tri 

rozpočtové roky. Upozornila na dodržiavanie zákona 302/2001 Z.z. 

o zverejnení návrhu rozpočtu najmenej 15 dní pred jeho schválenie. 

Sopko – komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu zobrala 

návrh širších vzťahov na vedomie. Ide o živý materiál, mnohé budú 

možno dopracované na poslednú chvíľu. Ide o vyrovnaný rozpočet 

Rostášová – vieme už teraz že CVČ bude mať problémy.  

Bohiníková – z KŠÚ sa musia dať peniaze do rozpočtu 

Sopko – máme tri týždne do uzavretia 
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Add 13/ Žiadosti občanov – stanoviska z odborných komisií 

primátor - máme štyri komisie mestského zastupiteľstva Mesta Rajecké 

Teplice. Tri sa stretávajú pravidelne.  

A/Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu – predseda Ing. 

Alexander Sopko          

B/ Komisia sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu, mládeže  

a verejného poriadku – predseda Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD. 

C/ Komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia 

predseda Vladimír Brath 

primátor – požiadal predsedu komisie finančnej, podnikateľskej 

a cestovného ruchu Ing. Alexandra Sopku, aby povedal o žiadostiach 

a podnetoch riešených v ich komisii 

Ing. Alexander Sopko - zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej 

a cestovného ruchu sa uskutočnilo 22. 10. 2012. Prítomní boli Ing. 

Alexander Sopko, JUDr. Štefan Stehlík, Ladislav Šálek, Janka 

Bohiníková, Ing. Vladimír Dikant, Ing. Pavol Hucík a Drahoslava 

Pagáčová bola ospravedlnená. Prizvaná bola pani kontrolórka mesta 

Anna Grupáčová a prednosta MsÚ Ing. Igor Masaryk. Mali sme tri body 

pozvánky. 

1/ Plnenie rozpočtu Mesta RT k 30. 09.2012 -komisia bola informovaná 

o plnení rozpočtu k 30.9.2012 

2/ Návrh viacročného rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na roky 2013-

2015 -komisia prejednala návrh viacročného rozpočtu na roky 2013-

2015 a doporučuje mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie.  

3/ Žiadosť firmy LIBEX- komisia podrobne rozobrala žiadosť firmy 

LIBEX o predĺženie nájmu. Boli na to rôzne názory. Doporučujeme 

právne stanovisko právničky a nech firma LIBEX dokladuje výšku 

doterajších investícií ako aj výdavky do budúcna podľa predloženej 

žiadosti výšku ďalších predpokladaných výdavkov. 

Vyzval aby sme našli čo len minimum financií, aby sme našli na 

riešenie parkovania. 

Pán prednosta informoval o problémoch, možnostiach parkovania 

na sídlisku Pionierska. Vyjadril sa aj p. poslanec Dikant 

o možnostiach parkovania. Preveriť správcu majetku pozemkov. 

Možnosť revitalizácie zelene na sídlisku Pionierska. Financovanie 

centier voľného času. 

primátor – je tlak na ministerstvo financií SR, aby usmernením 

vyriešilo to čo sme si povedali že nás čaká. Obce dostanú peniaze, 

nie CVČ,  ale nedostane CVČ, kde dieťa navštevuje CVČ. Záleží na 

obci či ich dajú financie na CVČ. Mení sa celý systém centier 

voľného času. Poďakoval predsedovi komisie finančnej, podnikateľskej 

a cestovného ruchu p. Sopkovi. Požiadal predsedu komisie výstavby, 

územného plánu a ochrany životného prostredia p. Vladimíra Bratha 

Brath – komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného 

prostredia zasadala 25. októbra 2012 

1.Žiadateľ: p. Božena Novotná,  Turzovka S 411, 023 54  Tuzovka. 

Žiadosť o vybudovanie  bezbarierového  vstupu do Potravín COOP 

Jednota v Rajeckých Tepliciach na námestí. 

primátor – pani Božena Novotná prosí o pomoc pri riešení problému 

bezbariérového prístupu do predajne COOP Jednota v Rajeckých 

Tepliciach. Jej dcéra je obyvateľka mesta a má maloleté dieťa do 1 

roka. Bez cudzej pomoci sa nevie s detským kočíkom s dieťaťom dostať 

do predmetnej predajne. Často navštevuje dcéru a mám rovnaký 

problém, keď idem nakupovať. Starším klientom kúpeľov by to pomohlo. 

Sme v EÚ, ale niektoré veci nás nectia. 
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Prosila pracovníkov COOP Jednota o pomoc, ale bola mi rázne 

odmietnutá. Dokonca až arogantne. Informovala sa aj na VÚC, 

obchodnej inšpekcii a ministerstve životného prostredia, kde jej 

bolo povedané, že podnet príslušným úradom na dobudovanie 

bezbariérového prístupu musí dať mesto Rajecké Teplice, ako prvý 

stavebník. 

Komisia doporučujeme mestskému úradu rokovať s COOP Jednota 

o  možnosti vybudovania  bezbarierového  vstupu do potravín. 

2.Žiadateľ: Libex s.r.o.,zastúpená Ing. Helenou Cvachovou, 

konateľkou spoločnosti. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy č. 

121/2009  na   prenájom chaty súpisné č. 75  na  pozemku p. č. 120/2 

a pozemku p. č. 120/2  KNC v k. ú. Rajecké Teplice . Ide o „Slnečný 

pavilón“. Komisia odporúčila posúdiť s právnym zástupcom mesta 

až potom zaujať záväzné stanovisko k uvedenému problému. 

3.Žiadatelia:Spoločenstvo vlastníkov bytov RAJDOM, Školská 550, 013 

13 Rajecké Teplice - IČO : 42 217 245. Žiadosť  o riešenie 

parkovacích miest  na Ul. Školská a Ul. Pionierska. Komisia 

doporučuje  zvýšiť počet parkovacích miest na úkor jestvujúceho 

chodníka pri RD pána Grochala šikmým státím a pozdĺžnym státím 

protiľahlej strane komunikácie a súčasne označiť komunikáciu za 

jednosmernú. 

4.Investičná akcia Mesta Rajecké Teplice. Komisia doporučuje zobrať 

na vedomie: Rekonštrukcia verejného osvetlenia -  postup prípravy VO  

Zároveň doporučuje predložiť analýzu nákladov, na splácanie úverov 

v meste. Doporučujeme počkať na eurofondy. 

5.Investičná akcia Mesta Rajecké Teplice. Komisia doporučuje zobrať 

na vedomie a schváliť: Zdravotné stredisko Rajecké Teplice – 

zateplenie máme vypracovaný projekt z enviromentálného fondu -5 % 

krytia-10000 EUR by bolo pre nás 

Piala- je to zateplenie fasády, výmena okien... 

primátor – poďakoval predsedovi komisie výstavby, územného plánu 

a ochrany životného prostredia p. Vladimírovi Brathovi a požiadal 

Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD., predsedkyňu komisie sociálnych 

vecí, kultúry, vzdelávania, športu, mládeže  a verejného poriadku  

p. Rostášová – komisia /sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, 

športu, mládeže  a verejného poriadku/zasadala 24. októbra 2012, na 

zasadnutí boli prítomní: p. Mária Grochalová, Mgr. Branislav 

Babinec, Mgr. Zuzana Bieliková, Ing. Milota Murčová, p. Janka 

Hudeková, PhDr. Mária Rostášová, PhD.. Ospravedlnil sa  p. Emil 

Barčiak.  Po prejednaní jednotlivých oblastí činnosti spadajúcich 

kompetencií našej komisia sme pokračovali v jednaní s p. riaditeľkou 

CVČ  Mgr. Andreou Čerňanskou Černákovou  a za MsÚ p. Jankou 

Bohiníkovou.   Všetky záležitosti sme tiež už spomínali v priebehu 

dnešného zasadnutia ostáva nám sociálna oblasť. 

p. Ondrej Kopera, ul. Školská, RT- práceneschopný, žiada príspevok 

na inkaso a byt, rozhoduje sa o priznaní invalidného dôchodku, tento 

proces trvá určitú dobu a nemá príjem. Komisia navrhuje: 150,-EUR  

Oblasť kultúry: Mesiac úcty k starším- p. babinec sa zúčastnil 

a hodnotil ho ako veľmi dôstojné podujatie, veľmi pekný program, cca 

130 občanov. Málo poslancov sa zúčastnilo tohto podujatia, čo sa 

nepáčilo viacerým prítomným občanom. 

Oblasť vzdelávania: víťaz Mgr. Peter Knotek. Štruktúra správy nie je 

vporiadku- poukázať na nedostatky. V pondelok 29. októbra 2012 malo 

byť otvorenie dopravného ihriska.  

Osvetlenie ihriska už sme mali potvrdené. Potreba jednej kamery 

s osvetlením na obidva vchody. 
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Deti nerešpektuju p. učiteľku Sasákovú- učiteľku matematiky- podnet 

na p. riaditeľa, aby to nejakým spôsobom riešili. 

Poďakovanie p. Štefanovi Šálekovi 

Oblasť športu a mládeže: boli sme informovaní , že CVČ pripravuje 

Projekt,, Dieťa a senior“- medzigeneračná komunikácia a solidarita. 

Bola predložená správa- návrh spolupráce so Základnou školou Rajecké 

Teplice. Financovanie – zmena zákona, nie je schválený príspevok na 

činnosť, 230 detí z Rajeckých Teplíc. 

Ku koncu novembra budú vedieť sumu, ktorú budú potrebovať pre rok 

2012 (0), 2013 (+ 10.000 EUR pri 192 EUR príspevok) 

Oblasť verejného poriadku: autobus stále parkuje na ul. Školskej. 

Či bude nasledovať ďalšie skrášľovanie- prieriezový plán (pomedzi 

bytovky)- spracovanie gener. Či zostanú lipy a brezy na starom 

detskom ihrisku- sú to alergény (p. Babinec) 

Cesta 14. storočím – pochvala, ľudia majú radosť aj keď ľudia 

pokradli lavičky. Možno treba obnoviť čo je poškodené  

Či mali povolenie -aktivity ,,Ježiš žije“ -2 dni. Obťažovali, nemali 

by sa dávať povolenia! Na mestskej rade som túto požiadavku 

predložila.  

Pána Rojíka osloviť za sudcu z ľudu, za komisiu sociálnych vecí, 

kultúry, vzdelávania, športu, mládeže  a verejného poriadku sme 

navrhli p. Babinca.  

 

Pokračovanie jednania- druhá časť zasadnutia. Rada CVČ: problematika 

finančného krytia CVČ Rajecké Teplice – zmena zákona od budúceho 

roku, ako hovoril pán primátor. 

Mgr. Andrea Čerňanská Černáková  a za MsÚ p. Janka Bohiníková  

1 lektor by mal prejsť na absolventskú prax  

(ak áno - náklady na 5 krúžkov budú ušetrené   

    nie - nebudú ušetrené 

r. 2013 : príspevok na dieťa od obcí, požiadali sme o právny názor 

právničky mesta rajecké teplice na ochranu osobných údajov (či môžu 

predložiť prefotené prihlášky) 

10.000 €  vykrylo by sa to od obcí. Financovanie musí byť počas 

celého roka (polrok teraz majú a sú v tom jedineční) 

Či by nebolo lepšie prejsť na celoročné 

Z pohľadu obce- aby si to za ½ roka rozmysleli 

Nájom telocvične ZŠ RT musí byť vykázaný. Už ani upratovanie sa 

nerobí(radšej na dohodu)? na čo to ide tá čiastka!!! 

Pomoc zo strany CVČ: robia s deťmi, s ktorými oni nechcú robiť. 

Trest od učiteliek: zákaz ísť do CVČ. Berú prednášky- učitelia majú 

voľno CVČ je pridanou hodnotou.  

primátor – oslovili sme aj p. Rojíka aj Babinca, obidvaja sa 

vyjadrili že nesúhlasia. Každý má nato svoj dôvod, nejdem ho 

otvárať. 

Na základe oznámenia o zvolaní verejného zhromaždenia v zmysle 

zákona NR SR č. 84/1990/pouličný sprievod, manifestácia, míting/, 

keď nám päť dní dopredu oznámili, majú oznamovaciu povinnosť, sme 

povinní im povoliť zhromaždenie. Zvolávateľ zhromaždenia je 

Občianske združenie pre rómske deti a mládež z Krásna nad Kysucou, 

Zvážili sme po poznatkoch a negatívnych ohlasoch, že ak prídu dáme 

ich napr. na autobusové nástupište. Sú zameraní na náboženské 

aktivity. Naposledy nedodržali stanovený čas, tak určite nedostanú 

povolenie na námestia. 

Poďakoval kolektívu oddeleniu technických služieb za služby počas 

sviatkov- pamiatky zosnulých  



30 

 

p. Rojík – štyria aktivisti vraj údajne tajne slúžia sväté omše.. 

 
Add 14/ Rôzne 

Žiadosť Janky Kasákovej o dlhodobý prenájom s možnosťou predkupného 

práva budovy bývalej škôlky na ul. Pri Bystričke a zriadenie domova 

pre seniorov v tomto objekte. V minulosti sme prijali uznesenie, že 

by tento objekt slúžil ako domov sociálnych služieb 

Nedarilo sa nám získať financie, lebo sme nespĺňali 5000 

obyvateľov.....nespĺňame. Dali by sme spracovať právne stanovisko 

právničky 

Ing. Mrázik- myšlienka vznikla na základe požiadavky p. Kasákovej. 

Vychádzal som z dosť obmedzených informácií, je to len predstava 

vrátane názvu. Informácie o kapacite, tech. možnostiach... sa môžu 

meniť. Je to predstava penziónu, ktorý nie je v Rajeckých Tepliciach 

ani v blízkom okolí. Pre mobilných seniorov, samostatné bývanie 

prípadne vo dvojici, kuchyňa, jedáleň, kult. Priestory, 

rehabilitáciu, mohli by tieto priestory využívať seniori, ktorí by 

tam neboli na stálo. Sestry stabilne by boli, lekár podľa potreby 

primátor – smerujete svoju predstavu, aby bol finančné dostupný pre 

našich ľudí, alebo pre vyššiu klientelu 

Kasáková – určite by bol dostupný pre našich ľudí 

primátor – bola by to nezisková organizácia, náklady na prevádzku 

Mrázik – nevieme aká je predstava mesta, čo si môžeme dovoliť, je to 

otázky zmluvných vzťahov. Na akú dobu mesto odsúhlasí prenájom, 

prípadne či vôbec sa to tam môže zrealizovať podľa ÚP RT. Ja som 

stavbár, nie právnik.  

primátor – máme štúdiu urobenú, máme dokumenty na meste, poďakoval 

za vstupné informácie 

Rostášová- budem veľmi podporovať váš úmysel, keď to bude právne 

zosúladené. Poďakovala primátorovi, že spomenul pripravené 

dokumenty. Keby sa p. mrázik mohol zoznámiť s dokumentmi, aby sa im 

lepšie začalo pracovať. Vy by ste zhodnotili majetok, budeme sa vám 

snažiť pri tomto zámere. Máme pomerne dobré kontakty na domov vďaky, 

i keď nejdete robiť presne také zariadenia, ale majú skúsenosti 

Mrázik – 25-30 percent skromné zdroje, ostatok úverové zdroje. My sa 

prispôsobíme podmienkam. Vklad mesta bude to že nám poskytnete 

pozemok, budovu- objekt 

Primátor – na takúto kapacitu by sa využila aj ostatná plocha, 

ostala by tam samozrejme aj zeleň.  Sú tam rôzne možnosti. Rád 

privítam vaše projekty.  

Samostatné pracovné stretnutie by bolo vhodné uskutočniť, vyjadrujem 

podporu. Na budúcom MsZ 13. decembra, by sme sa vrátili k takémuto 

zámeru 

Bohiníková – musí sa to zverejniť 

Rostášová – osobitný zreteľ, 3/5 poslancov. Podobne ako pri slnečnom 

pavilóne.  

primátor - nemôže sa ručiť týmto objektom, je to majetok mesta.  

Mrázik – detaily si musíme vykonzultovať 

Vráblová – na koľko rokov to chcú prenajať 

primátor – teraz to nevyriešime, dohodneme stretnutie, navrhol MsZ 

zobrať informatívnu správu p. Kasákovej o dlhodobom prenájme 

s možnosťou predkupného práva budovy bývalej škôlky na ul. Pri 

Bystričke a zriadenie domova pre seniorov v tomto objekte. 

Ukladá mestskému úradu zvolať pracovné rokovanie so žiadateľkou za 

účelom získania ďalšej možnosti realizácie daného zámeru 
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Add 15/ Diskusia 

p. Slamková – poďakovala sa, že mestské zastupiteľstvo schválilo jej 

zámer k územnému plánu, len chce vedieť ako dlho bude trvať, kým 

bude schválený doplnok č.9 

p. Vráblová- zatiaľ nemáme finančné zdroje   

p. Slamková – mne vyrezali v Poluvsí ovocné stromy- 2 jablone 

p. Knapec- vyčistili sme okolie okolo kríža, ktorý sa vysvätil, 

ľudia čo to čistili vyrezali nálety 

p. Slamková- mne vyrezali ovocné stromy, nie kríky, nikomu 

nezavadzali, boli na mojom súkromnom pozemku. Nič tam nie je 

očistené, ale je tam zrezané. Nemajú čo zrezávať moje stromy, nikomu 

nezavadzali, nikto sa ma nespýtal, dobre vedeli, že je to môj 

pozemok. Poprosila, keď budú odhŕňať sneh nech vyčistia, odhrnú keď 

bude väčší sneh  

p. Brath- v územnom pláne to bolo zakreslené ako majetok mesta 

Rostášová – nevieme povedať p. Slamkovej, kedy by tam mohla stavať, 

1000000 na zmenu územný plán nemáme- na doplnok. 

primátor - preveríme možnosti vyhovieť p. Slamkovej 

p. Brath – to bude viac peňazí ako milión, to bolo kedysi 

p. Slamková – poďakovala  

primátor –informoval o projekte „Čisté ovzdušie pre kúpeľné mesto 

Rajecké Teplice“. Na základe výzvy Environmentálneho fondu na 

poskytnutie dotácie bola prepracovaná a bude opätovne podaná žiadosť 

s názvom „Čisté ovzdušie pre kúpeľné mesto Rajecké Teplice“ na kúpu 

traktora a príslušenstva – čelný nakladač a traktorový náves. Mesto 

obdržalo 4 ponuky dodávateľov komunálnej techniky, z ktorých bola 

vybratá ponuka s najnižšou sumou od spoločnosti AGRA, s.r.o. Táto 

ponuka bola premietnutá do žiadosti o dotáciu, kde rozpočet projektu 

je nasledovný: 

Dotácia z Environmentálneho fondu: 68 175, 42 € 

Vlastný vklad mesta:     3 588, 18 € 

Spolu:      71 763, 60 € 

Uzávierka podávania žiadostí: 31. 10. 2012 

Rozpočet - kalkulácia nákladov a príjmov realizácie projektu 

  

Názov položky 
Počet 
( ks ) 

Celkové 
náklady 
( bez DPH) 

Celkové 
náklady 
( s DPH ) 

Vlastné 
zdroje ( 5 % ) 

Dotácia z 
Environmentálneho 
fondu ( 95 % ) 

v EUR v EUR v EUR v EUR 

  

Traktor Zetor Proxima Plus 
100 

1 42 544,00 € 51 052,80 € 2 552,64 € 48 500,16 € 

PTZ (príslušenstvo 
traktora) 

1 2 224,00 € 2 668,80 € 133,44 € 2 535,36 € 

Traktorový náves PRONAR 
T 671 ( 5 t ) 

1 7 933,00 € 9 519,60 € 475,98 € 9 043,62 € 

Čelný nakladač 1 6 382,00 € 7 658,40 € 382,92 € 7 275,48 € 

Lopata (príslušenstvo k 
nakladaču) 

1 720,00 € 864,00 € 43,20 € 820,80 € 

 

Príjmy z realizácie projektu 0,00 € 

 

Spolu 59 803,00 € 71 763,00 € 3 588,18 € 68 175,42 € 
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Tlačový odbor Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa  

zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení 

odplatne prechodne ubytuje. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné 

prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého 

kategorizáciu určuje osobitný predpis 23) (ďalej len "zariadenie". 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné 

prechodné ubytovanie poskytuje. Základom dane je počet prenocovaní. 

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie 

nachádza.  To znamená, že daňovníkom nie sú kúpele(zariadenie), ale 

fyzická osoba, ktorá je ubytovaná v kúpeľoch(zariadení).  A aj 

fyzická osoba, ktorá sa odplatne prechodne ubytuje v ubytovacom 

zariadení za účelom liečenia (zdravotnej starostlivosti) je 

daňovníkom. Nie je rozhodujúce, za akým účelom sa osoby ubytovávajú. 

Kúpele(zariadenie) túto daň vyberajú od fyzických osôb a  odvádzajú 

príslušnej obci, kde sa zariadenie nachádza. Obce sú zákonom 

splnomocnené na poskytnutie úľav z dane za ubytovanie vo všeobecne 

záväznom nariadení pre určité skupiny osôb. Ako túto kompetenciu 

obce využívajú už závisí od ich rozhodnutia. 

Kúpele Turčianske Teplice nevidia právny a zákonný dôvod na to, 

aby naďalej vyberali daň z ubytovania od klientov, ktorí 

využívajú ústavnú zdravotnú starostlivosť. Dokonca od mesta 

Turčianske Teplice žiadajú, aby im vrátilo už odvedenú daň za 

ubytovanie za minulé obdobie. Mestský úrad sa samozrejme bráni a 

kúpele bude žalovať.  

 

Máme vyše 30 km na území mesta. Informoval o Operačnom pláne 

zimnej údržby, schválený Uznesením č.9/2009 z XXII. riadneho 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach, konaného 

10. 12. 2009 

Operačný plán zimnej údržby 

1.Účel vydania smernice 

Operačný plán zimnej údržby je základným podkladom pre zabezpečenie 

zjazdnosti ciest a miestnych komunikácii a chodníkov v Meste Rajecké 

Teplice. 

2. Úvod 

Pri zabezpečovaní zimnej údržby na miestnych komunikáciach, 

chodníkoch a verejných priestranstvách platí zásada  vzájomnej 

spolupráce, bezodkladného a disciplinovaného plnenia úloh. 

Zmyslom týchto opatrení je zabezpečiť organizačne a technicky 

jednotnú prípravu a výkon údržby pozemných miestnych komunikácii a 

chodníkov v zimnom období tak, aby bola zabezpečená ich zjazdnosť, 

schodnosť podľa štandardu zimnej údržby, zohľadňujúce finančné 

možnosti mesta ako správcu miestnych komunikácii a chodníkov. 

Zimnú službu začína mesto vykonávať iniciatívne a včas na základe 

vlastného pozorovania vývoja, resp. predpovede počasia. 

3. Základné pojmy 

Zimná služba je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa 

zabezpečuje zjazdnosť, schodnosť cestných komunikácii, chodníkov 

a verejných plôch v zimnom období, t.j. odstraňovanie závad 

v zjazdnosti, schodnosti spôsobených zimnými poveternostnými 

a klimatickými  podmienkami. Trvá spravidla od 15.11. do 31.3. 

nasledujúceho roka. 
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Zjazdnosť cestných komunikácii je taký stav týchto komunikácii, 

ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových vozidiel 

prispôsobenú dopravno-technickému a stavebnému stavu týchto 

komunikácii, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré 

môže vodič predvídať.  Schodnosť komunikácii určených pre chodcov je 

taký stav týchto komunikácii, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu 

prispôsobenú ich stavebnému stavu, poveternostným a ďalším 

okolnostiam, ktoré môže chodec predvídať. Závady v zjazdnosti sú 

také zmeny spôsobené vonkajšími vplyvmi, ktoré nemôže vodič 

predvídať ani pri jazde prispôsobenej stavebnému stavu komunikácie, 

poveternostným podmienkam, vlastnostiam vozidla a nákladu, vlastným 

schopnostiam a iným zjavným okolnostiam. Závadami v zjazdnosti sú 

najmä: 

- ojedinelé výtlky, výmole a hrby v inak vyhovujúcom povrchu 

súvislého úseku vozovky, nevhodne uložený materiál, spadnuté stromy, 

dopravné značky, ktoré neplnia svoju funkciu, poškodené kanálové 

poklopy a iné prekážky, ak sa na ne predpísaným spôsobom   

neupozorňuje. 

- znečistenie vozovky, poškodenie vozovky a iné závady spôsobené 

užívateľmi komunikácie. 

- ojedinelé miesta s poľadovicou, ktorá vznikla námrazou, zamŕzaním 

stekajúcej vody na vozovku z okolia, alebo vôd stojacich na vozovke. 

Závady v zjazdnosti vyplývajúce zo zimnej poveternosti sa odstraňujú 

zimnou údržbou len na cestách /úsekoch/ určených pre zimnú údržbu. 

Závady v schodnosti komunikácií určených pre chodcov sú obdobné 

závadám v zjazdnosti, pokiaľ tieto závady neumožňujú bezpečný pohyb 

chodcov bez ohrozenia a zhoršenia podmienok bezpečnosti. 

Poveternostné podmienky, ktoré môžu podstatne zhoršiť zjazdnosť 

ciest, alebo môžu spôsobiť neprejazdnosť ciest, resp. ich úsekov, 

prípadne schodnosť komunikácií sú najmä:fujavice a intenzívne 

dlhodobé sneženie, víchrice a mimoriadne  vodné zrážky, povodne 

a prívalové vody, vznik poľadovice, hmly a odmäky, mrznúci dážď 

a mrznúce mrholenie. 

Nezjazdný úsek je taký úsek pozemnej komunikácie, kde stav vozovky, 

najmä šmykľavosť alebo snehová vrstva na vozovke neumožňuje bezpečný 

prejazd. Neprejazdný úsek je úsek pozemnej komunikácie, v ktorom sú 

prekážky neumožňujúce prejazd vozidiel. Za prekážku neumožňujúcu 

prejazd sa považuje aj snehová vrstva nad 15 cm. 

Zmierňovanie závad v zjazdnosti zahrňuje predovšetkým tieto 

činnosti: 

 - posyp internými materiálmi, chemickými alebo zmiešanými 

materiálmi na odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu vzniknutej 

námrazy 

 - pluhovanie, prípadne použitie ďalších mechanizmov na odstránenie 

snehových vrstiev 

 - odvádzanie vody z topiaceho snehu na vozovkách 

4. Organizácia zimnej údržby 

Zimnú službu na cestách miestnych komunikácií, chodníkoch 

a verejných priestranstvách 

zabezpečuje: 

 - primátor mesta 

 - vedúci oddelenia technických služieb 

 - dispečer zimnej údržby 

 - pracovníci zimnej služby 

Primátor mesta vrcholovo riadi, organizuje a kontroluje výkon zimnej 

služby v súlade s operačným plánom zimnej údržby, určuje dispečérov 
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zimnej údržby a schvaľuje rozpis pohotovosti pracovníkov zimnej 

služby. Vedúci oddelenie technických služieb navrhuje a organizuje 

prípravu zimnej údržby, spracúva 

plán rozpisu pohotovosti jednotlivých pracovníkov vykonávajúcich 

zimnú údržbu (rozpis pohotovosti tvorí prílohu smernice), 

zabezpečuje posypový materiál, vedie evidenciu zásob posypového 

materiálu, zabezpečuje údržbu a opravu mechanizmov vyčlenených na 

zimnú údržbu, zabezpečuje pohonné hmoty potrebné pre výkon zimnej 

údržby a vedie ich evidenciu.  Dispečer zimnej služby určuje, 

zabezpečuje a organizuje výkon zimnej služby, priamo riadi 

pracovníkov vykonávajúcich zimnú údržbu, vedie evidenciu 

o zjazdnosti (schodnosti) komunikácii. Pracovníci zimnej služby 

vykonávajú zimnú údržbu. 

Aktivovanie zimnej služby a jej ukončenie je v kompetencii primátora 

mesta ( počas jeho dlhodobejšej neprítomnosti prednostu úradu), 

ktorý nariaďuje začatie a ukončenie zimnej 

údržby podľa vývoja počasia a jeho vplyvu na zjazdnosť komunikácií. 

Výkon zimnej služby po jej aktivovaní je organizovaný v dennom  

režime od 4,00 hod do 22,00 hod, vrátane dní pracovného voľna, 

pokoja, ako aj počas sviatkov. Výkon zimnej služby je zabezpečovaný 

predovšetkým vlastnými kapacitami, prípadne zabezpečenými externými 

kapacitami formou objednávky. 

Zaradenie osôb  a mechanizmov do výkonu zimnej služby určuje 

operačný plán zimnej služby. Stanovištia jednotlivých mechanizmov sú 

určené v operačnom pláne.  

Rozpis pohotovosti jednotlivých pracovníkov zabezpečujúcich 

a vykonávajúcich zimnú službu do zmien sa vykonáva vždy na 1 

kalendárny mesiac dopredu s takým  predstihom, aby po jeho schválení 

boli pracovníci v ňom zahrnutí, oboznámení o jeho obsahu minimálne 5 

pracovných dní vopred. Pohotovosť zmien sa určuje na 18hod.denne, so 

začiatkom o 4,00 hod. a ukončením o 22,00 hod. Rozpis pohotovosti 

tvorí samostatnú prílohu OPZS. 

5. Príprava na zimnú údržbu 

Prípravu na zimnú službu organizuje vedúci OTS podľa vlastného 

harmonogramu technicko-organizačných príprav na zimnú údržbu. 

Príprava musí byť vykonaná tak, aby bola ukončená 

najneskôr do 1.11. príslušného roka. 

Príprava pozostáva: 

 - odstránenie prekážok a nerovností na vozovkách 

 - prípravy a preskúšania strojov a dopravných prostriedkov 

 - vytvorenia zásob posypových materiálov 

6. Operačný plán zimnej údržby 

Operačný plán zimnej služby (OPZS) je riadiacim dokumentom zimnej 

služby pre riadenie zimnej údržby v bežných zimných podmienkach 

a v mimoriadnych situáciach. Spracúva sa vždy s ročnou 

aktualizáciou. Po jeho schválení, je každá osoba v ňom zahrnutá 

v prípade zmien svojich údajov (napr. zmena tel. čísla) povinná túto 

zmenu nahlásiť spracovateľovi plánu. 

Poradie údržby ciest stanovené operačným plánom je pre pracovníkov 

zabezpečujúcich a vykonávajúcich zimnú službu záväzné.  

Operačný plán musí obsahovať: 

a/ mapu komunikačnej siete vozoviek s vyznačením: 

    - poradia udržiavania jednotlivých ulíc odhrnutých do 4 hod. ( 

podľa dopravného významu komunikácie, intenzity dopravy, potreby 

zásobovania, zabezpečenia zdravotnej a požiarnej služby, iných 

územných okolností a pod.) 
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    - poradia udržiavania jednotlivých ulíc odhrnutých do 8 hod. 

    - stanovište mechanizmov  pre ZS 

    - stanovište skládky posypového materiálu 

    - úsek s vylúčením chemického posypu 

b/ mapa komunikačnej siete chodníkov a verejných priestranstiev 

udržiavaných pri zimnej údržbe 

    - Zoznam pracovníkov zodpovedných za výkon zimnej služby + 

telefónne čísla 

    - Zoznam ulíc podľa poradia dôležitosti odhŕňania 

    - Zoznam úsekov – ulíc, na ktorých je vylúčený chemický posyp 

s udaním ich dĺžky 

    - Zoznam mechanizmov a dopravných prostriedkov vyčlenených na 

zimnú údržbu 

    - Zoznam neudržiavaných komunikácií 

    - Zásoby posypového materiálu s udaním ich miesta 

7. Štandard zimnej údržby 

a)Odstraňovanie snehu  

-na štátnych cestách udržiavaných SSC Žilina z celej šírky vozovky 

tak, aby  hrúbka zostávajúcej snehovej vrstvy neprevyšovala 3 cm 

- na vozovkách miestnych komunikácií udržiavania z celej šírky 

vozovky tak, aby  hrúbka zostávajúcej snehovej vrstvy neprevyšovala 

5 cm 

- na udržiavaných chodníkoch a verejných priestranstvách tak, aby 

bola zabezpečená schodnosť a vrstva snehu neprevyšovala hrúbku 15 cm 

b)Posyp komunikácii 

- na štátnych cestách zabezpečuje SSC Žilina podľa technologickej 

potreby rozmrazovacími, zdrsňovacími materiálmi, alebo ich zmesou 

- na miestnych komunikáciach a chodníkoch zabezpečuje mesto 

dolomitným kamenivom frakcie 4/8, prípadne 4/16 

Kalamitné stavy – mimoriadne podmienky – rieši dispečerská služba 

zimnej údržby. 

8. Dispečérska služba zimnej údržby 

Dispečérska služba zimnej údržby sa zriaďuje pre potreby 

operetívneho riadenia zimnej služby a pre informovanie primátora 

mesta o situácii na miestnych komunikáciach z hľadiska ich 

zjazdnosti, prejazdnosti ako i plynulosti dopravy. Aktivuje sa 

súbežne    s aktivovaním zimnej služby primátorom mesta. V tomto 

období funkciu dispečera zimnej údržby počas pracovných dní 

v pracovnom čase vykonáva vedúci oddelenia technických služieb. Vo 

zvyšnom čase primátorom mesta poverení pracovníci mesta podľa 

rozpisu služieb. Dispečérsku službu z dôvodu operatívnosti nemôžu 

vykonávať osoby bývajúce mimo  Mesta Rajecké Teplice. 

Základné úlohy dispečérskej služby: Pracovníkov dispečérskej služby 

– určuje primátor mesta v počte  dvaja pracovníci.   

Zodpovedajú v priebehu služby za: 

 -  pri výkone svojej funkcie podliehajú výlučne primátorovi mesta 

 -  priamo riadia výkonných pracovníkov zimnej údržby 

 -  určujú nočný nástup pracovníkom zimnej údržby 

 -  vedú knihu dispečéra, v ktorej zapisujú všetky oznámenia 

 -  sledujú meteorologickú situáciu, v prípade nočného sneženia sú 

povinní zabezpečiť meranie množstva snehu o 3 h ráno  a telefonicky 

oznámiť výjazd pracovníkovi zimnej služby 

 -  vyhodnocujú zjazdnosť a schodnosť udržiavaných komunikácií 

9. Vyhodnotenie zimnej údržby 
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Vyhodnotenie zimnej služby po skončení zimného obdobia slúži 

k spresňovaniu plánovaných nákladov pre nasledujúce zimné obdobie 

a obsahuje najmä: 

    -  zhodnotenie organizácie práce, vrátane dispečerskej služby 

    -  spotrebu pohonných hmôt 

    -  spotrebu posypových materiálov 

    -  zostatok posypových materiálov 

    -  celkové náklady na zimnú údržbu 

Vyhodnocovaciu správu po zimnej údržbe  predkladá vedúci oddelenia 

technických služieb v písomnej forme primátorovi mesta a prednosta 

úradu na najbližšom zasadnutí MsZ poslancom. 

Rostášová – poprosila, aby sa využili všetky informačné kanály- 

počet áut na ulici kde bývam sa zvýšil trojnásobne. Zverejniť to 

v spravodajcovi, web stránke, možno aj mestským rozhlasom , že tam 

nemôžu parkovať 

primátor - informoval o dopravnom ihrisku, o projekte, ktorý 

podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis 

v programe Mobilita 2012. Celkové náklady projektu sú vo výške 

3098,20 EUR, grant z Nadácie Pontis je vo výške 2909,60 EUR 

a vlastný vklad mesta Rajecké Teplice prestavuje 6,09 % z celkovej 

sumy (188,60 EUR). V rámci projektu bolo v areáli Základnej školy 

vybudované dopravné ihrisko (asfaltové cestičky s vodorovným 

dopravným značením a zvislým dopravným značením- značkami), kde budú 

pre deti z Materských škôl a 1. stupňa Základnej školy prebiehať 

praktické cvičenia z dopravnej výchovy. Realizácia dopravného 

ihriska sa mohla uskutočniť aj vďaka podpore ďalších sponzorov, 

ktorí prispeli k realizácii tohto diela. 

Otvorenie dopravného ihriska sa uskutočnilo 29. Októbra 2012 

o 12.00 h za účasti zástupcov mesta Rajecké Teplice, poslanca 

Mestského zastupiteľstva, náčelníka mestskej polície, zástupcov 

Základnej školy a Kia Motors Slovakia. Ak v nasledujúcom roku opäť 

Nadácia Pontis vyhlási výzvu z nadačného fondu Kia Motors Slovakia, 

opäť podáme žiadosť o grant, ktorým by sme nadviazali na 

zrealizovaný projekt obstaraním ďalšieho vybavenia, najmä semaforov 

a prípadne aj kolobežiek, aby si deti nemuseli nosiť vlastné 

dopravné prostriedky. 

primátor – informoval o predloženej informatívnej správe o 

aktivitách ZO Únia žien Slovenska Rajecké Teplice v roku 2012 

Je podrobná po mesiacoch. Pani Štiffelová  je novozvolená 

predsedníčka ZO Únie žien Rajecké Teplice. Privítal ju, zablahoželal 

jej a poprial veľa síl v práci. Odporučil poslancom zobrať 

informatívnu správu na vedomie  

primátor –informoval o podrobnom pláne Nádeje zdravotne postihnutých 

v Rajeckých Tepliciach, ktorý predložili.   

Taká bilancia činnosti čo všetko zrealizovali. Odporučil poslancom 

zobrať na vedomie  

Ďalej, mal so stretnutie s pánom Dušanom Žeriavom- súčasný 

prevádzkovateľ campingu Slnečné skaly. Oznámil, že končí na budúci 

rok nájomná zmluva a nemá záujem pokračovať. Zdôraznil, že by bol 

rád, aby sa udržal štandard, pretože on končí 

Pán Žeriava veľmi zodpovedne pristupoval k práci prevádzkovateľa 

kempingu Slnečné skaly, čoho výsledkom je prestížne ocenenie 

Slovenskou asociáciou campingu a caravaningu – titul Kemping roka 

2011. Úspešné reprezentoval nielen kemping Slnečné skaly ale aj 

mesto Rajecké Teplice, nakoľko sa nachádza v našom katastri. 
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Sopko – neviem či p. Žeriava nebude chcieť kompenzáciu za vybudované 

objekty, ktoré tam on nainštaloval. Preveriť zmluvu. 

Ďalej informoval o zmene Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka 

práce- zmeny v odvodoch na sociálne a zdravotné poistenie 

zamestnancov, dohodárov. 10. augusta 2012 schválila Národná rada SR 

rozsiahlu a dôležitú novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení. Okrem tohto zákona sa novelou menia aj ďalšie zákony: V 

Zákonníku práce sa aj naďalej zachovajú všetky tri formy dohody o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: dohody o vykonaní 

práce, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej 

činnosti. Mesto sa zaoberá, bude sa musieť vysporiadať v decembri 

2012, je možné, že nebudeme zamestnávať na dohody. 

Ďalej informoval o návrhu p. Blaženy Zimanovej  vo veci 

udelenia čestného občianstva p. Szelepcienýho- rodáka Rajeckých 

Teplíc, neviem či je vôľa poslancom mestského zastupiteľstva, aby mu 

bolo udelené čestné občianstvo, bol literárne činný, veľvyslanec 

v Turecku 

Babinec - neviem o jeho aktivitách, čo urobil pre toto mesto. 

Spýtajme sa p. Zimanovej nech nás informuje 

primátor – informoval, že nám prišli peniaze z uhradenej PD, treba 

ich prerozdeliť . Položka investičné kapitálové výdavky. Máme tri 

návrhy ako využiť tieto finančné prostriedky, povedal návrhy: prvý 

návrh na inštaláciu kamerového systému v areáli ZŠ, na nákup 

motorového vozidla pre mesto Rajecké Teplice /náhrada VW Polo, na 

rekonštrukciu dámskych WC na prízemí mestského úradu. Volkswagen 

máme opotrebovaný- nákup jednoduchšieho vozidla. 

Sopko – podporil som tento návrh. Čo sa týka auta, tak samozrejme 

jednoduchšie, lacnejšie. Peniaze sú nečakané. Máme ich minúť do 

konca roka 2012. Musíme sa rozhodnúť na čo ich minieme 

Fajbík – do Poluvsia stoličky 

Bohiníková- stoličky sú v návrhu rozpočtu príslušnej položky 

Knapec- obnova zastávky na otočni v Poluvsí, je hrdzavá, stará.  

Prípadne treba zakúpiť novú zastávku na otočňu do Poluvsia 

Štiffelová – predsedníčka ZO Únie žien Rajecké Teplice. Pripomienka 

za občanov čo chodia autobusmi, aby autobus zastavil pre výstup pri 

hl. ceste-150 m od zastávky 

primátor – je to križovatka sad nesúhlasí z bezpečnostného hľadiska 

Babinec - autobus nesmie nikde inde zastaviť ako na zastávke 

primátor – popri pripomienkach spomenieme 

Štiffelová – na cintorín ísť peši nie je možné, treba urobiť 

chodník, nezachovaný chodník pre domy, ktoré sa tam teraz zastavili. 

Riaditeľstvo SLK Rajecké Teplice, a.s. je na spadnutie, je to hanba 

Rajeckých Teplíc 

primátor – sú to súkromné pozemky, SLK Rajecké Teplice, a.s  si 

určila priority, čo sa im oplatí, aby mali následne zisk. Prečo hala 

je v takom stave v akom je, je to zlá vizitka. Ako prinútiť 

vlastníka? Malo by to byť predovšetkým v jeho záujme. 

Knapec- v Poluvsí sme vyčistili pozemok a pomaly to dá pani Slamková 

na políciu. Bol tam neporiadok, jednalo sa o úpravu 

Rojík- okolo Malej Fatry, keď ideme je tam tma 

primátor – upozorníme vedenie SLK Rajecké Teplice, a.s. 

Grupáčová – v parku sú svetla, ale nesvietia 

Pagáč- všetko je SLK Rajecké Teplice, a.s. 

Rojík – chodník po ul. Osloboditeľov treba do stavu, aby sa mohlo 

bezpečne prejsť, nedá sa tam prejsť. Realizujú sa tam práce –el. 

hotela Skalka. Osvetlenie slúži veľmi dobré, za čo ďakuje p. 
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Pagáčovi. Na Zábrežnej ulici tie auta čo parkujú, súhlasím s p. 

Rostášovou 15 áut na jednej aj druhej strane cesty. P. Štafenov 

pozemok, ale nestará sa oň. 

Pagáč – dal do pozornosti žiadosť Železnice Slovenskej republiky vo 

veci zrušenia železničných priecestí v žkm 12,803 a 13,290 v k.ú. 

Rajecké Teplice- Poluvsie 

primátor – jedno priecestie je ako mala byť ČOV v Poluvsí 

a druhé je pri bývalých potravinách Lela, za Hoskovcom smerom do 

Čížovej  

Knapec- na moste spomaľuje tak či tak, lebo má nechránené 

priecestie, tých pár metrov že skôr spomalí nie je také zaťažujúce 

pre ŽSR.  Druhé priecestie sa nemôže zrušiť,  občania by sa nemali 

ako dostať na druhú stranu. Je to jediná cesta 

Fajbík – potvrdil, nesúhlasí s návrhom zrušenia priecestí 

primátor – poslanci si pozreli mapu a skonštatovali, že nesúhlasia 

s návrhom ŽSR. Neschvália zrušenie ani jedného priecestia  

primátor - realizuje sa osvetlenie športového ihriska v areáli 

ZŠ(miniihriska). Poďakoval poslancovi Ing. Vladimírovi Dikantovi,  

p. Štefanovi Pagáčovi a jeho kolegom oddelenia technických služieb 

Informoval poslancov, že poslanec p. Jozef Knapec nám pomôže 

odhŕňať sneh v prípade potreby 

Naraz poslanci MsZ hlasovali za Uznesenia 66, 67, 68, 69, 70,  a 71 

– MsZ berie na vedomie 

Uznesenie č. 66/2012 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

 I. prerokovalo   

- Plnenie uznesení z XI. zasadnutia MsZ, konaného 13. septembra 2012 

II. berie na vedomie 

- Plnenie uznesení z XI. zasadnutia MsZ, konaného 13. septembra 2012 

Uznesenie č. 67 /2012 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo   

- Informatívnu správu o voľbe riaditeľa Základnej školy Rajecké 

Teplice 

II. berie na vedomie 

- Informatívnu správu o voľbe riaditeľa Základnej školy Rajecké 

Teplice 

Uznesenie č. 68 /2012 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo   

- Predstavenie koncepcie rozvoja Základnej školy Rajecké Teplice 

II. berie na vedomie 

- Predstavenie koncepcie rozvoja Základnej školy Rajecké Teplice 

Uznesenie č. 69 /2012 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo   

-  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Rajecké 

Teplice, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2011/2012 

II. berie na vedomie 

-  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Rajecké 

Teplice, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2011/2012 

Uznesenie č. 70 /2012 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo   

-  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Rajecké 

Teplice, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2011/2012 
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II. berie na vedomie 

-  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Rajecké 

Teplice, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2011/2012 

Uznesenie č. 71 /2012 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo   

-  Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 

zostavenej k 31. 12. 2011 

II. berie na vedomie 

-  Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 

zostavenej k 31. 12. 2011 

 

Hlasovanie: 

ZA:7          PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

Neprítomní: Emil Barčiak,  Ladislav Šálek   

 

primátor – poďakoval za jednohlasné hlasovanie 

Ďalej hlasovali poslanci MsZ za Uznesenia 75,76 a 77 – MsZ berie na 

vedomie: 

Uznesenie č. 75 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo   

-  Návrh viacročného rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2013- 

   2015 

II. berie na vedomie 

-  Návrh viacročného rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2013- 

   2015 

Uznesenie č. 76 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo   

-  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k  návrhu 

viacročného rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2013-2015 

II. berie na vedomie 

-  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k  návrhu 

viacročného rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2013-2015 

Uznesenie č. 77 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo   

- Informatívnu správu o Operačnom pláne zimnej údržby, schválený 

Uznesením č.9/2009 z 10. 12. 2009 

II. berie na vedomie 

- Informatívnu správu o Operačnom pláne zimnej údržby, schválený 

Uznesením č.9/2009 z 10. 12. 2009 

 

Hlasovanie: 

ZA:7          PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

Neprítomní: Emil Barčiak,  Ladislav Šálek   

primátor – poďakoval za jednohlasné hlasovanie 

 

Dikant – predseda návrhovej komisie prečítal návrh na Uznesenie  

č.72/2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo   

- Žiadosť obce Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14  Kamenná 

Poruba o opätovné prehodnotenie Uznesenia č. 122 /2011 zo dňa 15. 

12. 2011 o vydanie  stanoviska k PD pre územné rozhodnutie na 

stavbu:„ AQUAPARK  Kamenná Poruba“ Objekt: Prístupová komunikácia 

(dopravné napojenie z Aquaparku Kamenná Poruba po cestu do Kuneradu) 

v k.ú. Kamenná Poruba, Konská s napojením na komunikáciu I/64 ktorý 

prechádza cez k.ú. Rajecké Teplice.  
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II. ruší- Uznesenie č.122/2011 zo dňa 15. 12. 2011 

III. súhlasí- s vydaním kladného stanoviska k PD  pre územné 

rozhodnutie na stavbu:„ AQUAPARK Kamenná Poruba“ Objekt: Prístupová 

komunikácia (dopravné napojenie z Aquaparku Kamenná Poruba po cestu 

do Kuneradu) v k.ú. Kamenná Poruba, Konská s napojením na 

komunikáciu I/64 A (obchvat), ktorý prechádza cez okrajovú časť k.ú. 

Rajecké Teplice. V zmysle výkresu: Situácia širších vzťahov výkres 

číslo 1.1 vedený pod číslom zákazky 17/2011, spracovaný Ing. Pavlom 

Matysom,   pre obec Kamenná Poruba. 

 

Hlasovanie: 

ZA:7          PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

Neprítomní: Emil Barčiak,  Ladislav Šálek   

primátor – poďakoval za jednohlasné hlasovanie 

 

Dikant – predseda návrhovej komisie prečítal návrh na Uznesenie  

č.73 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo a schvaľuje 

-  Rekonštrukciu verejného osvetlenia – I. etapa 

III. ukladá - Mestu Rajecké Teplice osloviť a vyhodnotiť ponuky 

dodávateľov, rokovať  s finančnými inštitúciami o najvhodnejšom 

úverovom financovaní a skompletizovať podklady k rekonštrukcii 

verejného osvetlenia – I. etapa 

 

Hlasovanie: 

ZA:7          PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

Neprítomní: Emil Barčiak,  Ladislav Šálek   

primátor – poďakoval za jednohlasné hlasovanie 

 

Dikant – predseda návrhovej komisie prečítal návrh na Uznesenie  

č. 74 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo a berie na vedomie  

-  Žiadosť firmy Libex, s.r.o. vo veci predĺženie nájomnej zmluvy č. 

121/2009- nájmu chaty „Slnečný pavilón“, súpisné č. 75  na  pozemku 

p. č. 120/2 a pozemku p. č. 120/2  KNC v k. ú. Rajecké Teplice  

III. ukladá 

- spracovať dôvody hodné osobitného zreteľa za účelom predĺženie 

nájomnej zmluvy  

č. 121/2009- nájmu chaty „Slnečný pavilón“, súpisné č. 75  na  

pozemku p. č. 120/2 a pozemku p. č. 120/2  KNC v k. ú. Rajecké 

Teplice  

 

Hlasovanie: 

ZA:7          PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

Neprítomní: Emil Barčiak,  Ladislav Šálek   

 

Dikant – predseda návrhovej komisie prečítal návrh na Uznesenie  

č. 78 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo   

- Návrh Železnice Slovenskej republiky, sekcie železničných tratí 

a stavieb Žilina vo veci zrušenia železničných priecestí v žkm 

12,803 a 13,290 v k.ú. Rajecké Teplice- Poluvsie 

II. nesúhlasí 

- s návrhom  Železnice Slovenskej republiky, sekcie železničných 

tratí a stavieb Žilina vo veci zrušenia železničných priecestí v žkm 

12,803 a 13,290 v k.ú. Rajecké Teplice- Poluvsie 



41 

 

 

Hlasovanie: 

ZA:7          PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

Neprítomní: Emil Barčiak,  Ladislav Šálek   

 

Dikant – predseda návrhovej komisie prečítal návrh na Uznesenie 

č. 79 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo   

- Žiadosť pani Boženy Novotnej, bytom Turzovka S 444, 023 54 

Turzovka vo veci  vybudovania  bezbariérového  vstupu do potravín 

COOP Jednota v Rajeckých Tepliciach na námestí 

II. berie na vedomie 

- Žiadosť pani Boženy Novotnej, bytom Turzovka S 444, 023 54 

Turzovka vo veci  vybudovania  bezbariérového  vstupu do potravín 

COOP Jednota v Rajeckých Tepliciach na námestí 

III. ukladá 

- Mestskému úradu rokovať s COOP Jednota o  možnosti vybudovania  

bezbariérového  vstupu do potravín COOP Jednota v Rajeckých 

Tepliciach na námestí 

 

Hlasovanie: 

ZA:7          PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

Neprítomní: Emil Barčiak,  Ladislav Šálek   

 

Dikant – predseda návrhovej komisie prečítal návrh na Uznesenie  

č. 80 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo   

- Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov RAJDOM, Školská 550, 013 13 

Rajecké Teplice - IČO : 42 217 245 vo veci riešenie parkovacích 

miest  na Ul. Školská a Ul. Pionierska  

II. ukladá 

-  Mestskému úradu vyhodnotiť  priestory na parkovanie na  ulici 

Školská a Pionierska, prehodnotiť umiestnenie kontajnerov 

a prehodnotiť zmenu dopravného značenia 

 

Hlasovanie: 

ZA:7          PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

Neprítomní: Emil Barčiak,  Ladislav Šálek   

 

Dikant – predseda návrhovej komisie prečítal návrh na Uznesenie  

č. 81 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo   

- Investičnú akcia mesta Rajecké Teplice - Zdravotné stredisko 

Rajecké Teplice – zateplenie objektu  

II. schvaľuje 

- Zateplenie objektu Zdravotného strediska Rajecké Teplice  

 

Hlasovanie: 

ZA:7          PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

Neprítomní: Emil Barčiak,  Ladislav Šálek   

 

Dikant – predseda návrhovej komisie prečítal návrh na Uznesenie  

č. 82 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo   

- Informatívnu správu „Čisté ovzdušie pre kúpeľné mesto Rajecké 

Teplice“,/nákup traktora/ 
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II. berie na vedomie 

- Informatívnu správu „Čisté ovzdušie pre kúpeľné mesto Rajecké 

Teplice“,/nákup traktora/ 

 

Hlasovanie: 

ZA:7          PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

Neprítomní: Emil Barčiak,  Ladislav Šálek   

 

Dikant – predseda návrhovej komisie prečítal návrh na Uznesenie  

č. 85 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo   

-  Informáciu o financovaní  CVČ podľa novely zákona č.597/2003 Z.z. 

platnej od 01. 01. 2013 

II. ukladá 

-  Mestskému úradu rokovať s dotknutými obcami o presune finančných 

prostriedkov, ktoré podľa platnej legislatívy dostáva obec na žiaka 

s trvalým pobytom v danej obci, na dofinancovanie CVČ  v Rajeckých 

Tepliciach, ktoré žiak navštevuje 

 

Hlasovanie: 

ZA:7          PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

Neprítomní: Emil Barčiak,  Ladislav Šálek   

 

Dikant – predseda návrhovej komisie prečítal návrh na Uznesenie  

č. 86 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo a berie na vedomie 

- Informatívnu správu p. Kasákovej o dlhodobom prenájme s možnosťou  

predkupného práva budovy bývalej škôlky na ul. Pri Bystričke 

a zriadenie domova pre seniorov v tomto objekte. 

III. ukladá 

- Mestskému úradu zvolať pracovné rokovanie so žiadateľkou za účelom 

získania ďalšej možnosti realizácie daného zámeru 

 

Hlasovanie: 

ZA:7          PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

Neprítomní: Emil Barčiak,  Ladislav Šálek   

 

Dikant – predseda návrhovej komisie prečítal návrh na Uznesenie  

č. 83 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo a berie na vedomie 

-  Informatívnu správu o aktivitách ZO Únia žien Slovenska Rajecké 

Teplice v roku 2012 

 

Hlasovanie: 

ZA:7          PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

Neprítomní: Emil Barčiak,  Ladislav Šálek   

 

Dikant – predseda návrhovej komisie prečítal návrh na Uznesenie  

č. 84 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo a berie na vedomie 

- Informatívnu správu o činnosti Nádeje zdravotne postihnutých v 

Rajeckých Tepliciach 

 

Hlasovanie: 

ZA:7          PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

Neprítomní: Emil Barčiak,  Ladislav Šálek   
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Dikant – predseda návrhovej komisie prečítal návrh na Uznesenie  

č. 87 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. prerokovalo   

-  Informáciu o prerozdelení finančných prostriedkov z uhradenej PD 

II. ukladá 

-  využiť tieto finančné prostriedky nasledovne: 

-  inštalácia kamerového systému v areáli ZŠ 

-  nákup motorového vozidla pre Mesto Rajecké Teplice  

   /náhrada VW Polo/ 

-  rekonštrukcia dámskych WC na prízemí mestského úradu  

 

Hlasovanie: 

ZA:7          PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

Neprítomní: Emil Barčiak,  Ladislav Šálek   

 

Add 16/ Návrh na Uznesenia 

primátor – jednotlivé uznesenia sme priebežne čítali a hlasovali za 

všetky. Ing. Vladimír Dikant ako predseda návrhovej komisie 

súhlasil, v diskusii sme sa venovali všetkým návrhom, ktoré boli 

schválené. Konštatoval, že všetky uznesenia boli preschválené 

 

 

Add 17/ Záver 

Návrh uznesení je prílohou zápisnice a je podpísaný originálnymi 

podpismi členov návrhovej komisie. Uznesenia zo zasadnutia MsZ budú 

zaslané poslancom MsZ. 

Primátor poďakoval poslancom za aktívnu účasť a ukončil XII. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

V Rajeckých Tepliciach 08. 11. 2012 

 

 

 

___________________    ___________________ 

Ing. Igor Masaryk    RNDr. Dobeš Peter 

prednosta MsÚ     primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Alexander Sopko      __________________      

                                   08.  11. 2012 

 

 

 

 

Vladimír Brath       ___________________    

    08. 11. 2012 
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