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      ZÁPISNICA 

z XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo 13. 02. 2014 na Mestskom úrade 

v Rajeckých Tepliciach 
 

 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny.  

Prítomní všetci poslanci MsZ, primátor poďakoval poslancom  

Prezenčná listina - príloha zápisnice 

 

 

PROGRAM:  

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

12. decembra 2013 

3. Pripomienky podnikateľov a občanov k informačnému systému mesta 
Vsunuli bod priamo na zasadnutí na podnet zúčastnených občanov 

na zasadnutí 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké 
Teplice na 1. polrok 2014 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké 
Teplice za rok 2013 

6. Informatívna správa o Spoločnom obecnom úrade so sídlom 
v Rajeckých Tepliciach 

7. Informatívna správa o výročnej členskej schôdzi DHZ Poluvsie 
8. Revitalizácia mestskej zelene v meste Rajecké Teplice 
9. Postupy ďalšieho riešenia Domu pre seniorov 
10. Žiadosti občanov- stanoviská  z odborných komisií 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. Záver 

 

 

Add 1/ Otvorenie XXII. 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, všetci poslanci, čiže zasadnutie bolo uznášania 

schopné. Návrh programu predniesol RNDr. Peter Dobeš, primátor 

mesta. Vedením zápisnice poveril Danku Loncovú. Za overovateľov 

zápisnice určil týchto poslancov: p. Jozefa Knapca a p. Vladimíra 

Bratha.  Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov: Ing. 

Alexandra Sopku – predseda, p. Ladislava Šáleka- člen , p. Ing. 

Vladimíra Dikanta– člen. Spýtal sa poslancov či súhlasia, alebo majú 

iný návrh. Nikto sa neprihlásil. Primátor dal hlasovať za schválenie 

členov 

 

ZA:9        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 
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Add 2/ Kontrola plnenia uznesení z XXI. zasadnutia MsZ, konaného 12. 

decembra 2013 

primátor - mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach na svojom 

XXI. zasadnutí, ktoré sa konalo 12. decembra 2013 uložilo MsÚ formou 

uznesenia úlohu: Uznesením č. 113/2013 oboznámilo sa s prezentáciou 

vo veci prestavby objektu bývalej materskej školy ul. Pri Bystričke 

na objekt zariadenia pre seniorov zobralo na vedomie návrh riešenia 

uvedenej prestavby (architektonická štúdia) a uložilo zabezpečiť 

stretnutie komisie, ktorá bola pre tento účel zriadená pri Mestskom 

zastupiteľstve a prehodnotiť ďalší postup uvedeného riešenia ešte 

v roku 2013 

prednosta – prebehlo toto stretnutie, bude prejednávané na dnešnom 

zasadnutí v bode číslo 9 

primátor- Uznesením č. 110/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo a zobralo na vedomie žiadosť p. Anny 

Mikundovej, Porúbka 155, 013 11 Žilina vo veci odstránenia stavby 

betónového oplotenia  z  pozemku p. č. 944  KN C, v k.ú. Rajecké 

Teplice uložilo MsÚ vyzvať žiadateľa o vytýčenie hranice pozemku p. 

č. 944  KNC a pozemku s p.č. 937/4 KNC,  v k. ú. Rajecké Teplice. 

Uvedené vytýčenie ukáže, či tvrdenie žiadateľa je podložené 

skutočnostiam. Na odstránenie drobnej stavby netreba rozhodnutie 

stačí ohlásenie stavebnému úradu kedy  stavbu  budete   odstraňovať 

v zmysle  § 88 ods. 4) stavebného zákona. 

prednosta – bližšie podrobnosti o tejto žiadosti bude referovať 

predseda stav. komisie 

Ing. Sopko – prečítal návrh na Uznesenie č. 1/2014 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo  a schvaľuje plnenie uznesení z XXI. zasadnutia MsZ, 

konaného 12. decembra 2013 

 

ZA:9        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia, 

je to navrhovaný bod č. 3 a to je Informačný systém mesta Rajecké 

Teplice. 

 

Add 3/ Pripomienky podnikateľov a občanov k informačnému systému  

      mesta 

primátor - dovoľte krátky vstup k tomuto doplnenému bodu. Mesto 

Rajecké Teplice na jednom zo zastupiteľstiev po Novom roku prijalo 

uznesenie na realizáciu informačného systému mesta Rajeckých Teplíc. 

Mesto je povinné zo zákona zabezpečiť označenie ulíc, označenie 

verejných inštitúcií akými sú mestský úrad, zdravotné stredisko, 

školy, materské škôlky, atď. Toto sme týmto informačným systémom 

zabezpečili a po dohode s firmou, ktorá to realizovala výhodne pre 

mesto Rajecké Teplice, bolo prijaté poslancami mestského 

zastupiteľstva uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa zákona 

o majetku v obci. Vychádzali sme z toho, že to bude prínos nielen 

pre návštevníkov mesta, ale aj pacientov, ktorí sem ku nám prídu, 

aby sa ľahšie mohli zorientovať nielen v oblasti pri autobusovej 

stanici, železničnej stanici, ale aj v samotnom centre, kde ktorá 

ulica existuje. K tomu nadväzovala aj určitá reorganizácia 

informačných tabuli, pre podnikateľov, ktorí v našom meste podnikajú 

– sú to rôzne hotely, penzióny, ubytovacie, stravovacie zariadenia. 

Vzhľadom na to bola daná v októbri zo strany mesta výpoveď k 31. 

decembru, aby sa postupne tieto tabule nahradili. Po rokovaní 

s firmou ARD bola možnosť, aby každý subjekt išiel do rokovania 
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s touto firmou kvôli spracovaniu tabuli, veľkosti tabuli a ich 

postupného osadenia. Vychádzali sme aj z toho, že sme realizovali aj 

nové verejné osvetlenie – prvú etapu, ktorá prinášala nové stĺpy, 

nové svetlá, úsporné žiarivky. Z tohto dôvodu bolo treba sa 

vysporiadať aj s tabuľami, ktoré predtým boli na starom zariadení, 

na starých stĺpoch. Chcem povedať, že tento prenájom pozemkov bol 

schválený ešte raz Mestským zastupiteľstvom, čiže mesto slobodne, 

zodpovedne a pre mesto výhodne nakladá a zveľaďuje svoj majetok aj 

takýmto spôsobom. Chcem ďalej povedať, že byť v tomto systéme nie je 

pre podnikateľov povinnosť, ale je to možnosť. Na súkromné pozemky 

sa tieto opatrenia nevzťahujú. Pokiaľ sa niekto rozhodne inak 

a nebude využívať zariadenie mesta alebo objekty mesta, tak 

samozrejme má na to právo. Ďalej chcem povedať, že toto mesto 

nakladá so svojimi nehnuteľnosťami rovnako ako iné podnikateľské 

subjekty, dokonca je povinné zo zákona o obecnom zriadení so svojim 

majetkom takto nakladať a zveľaďovať ho. Samozrejme, aby bol z toho 

aj určitý úžitok. A ďalej zadarmo mesto umožní každému, kto o to 

prejaví záujem byť v tomto systéme do 1.7. zdarma. Takže na úvod 

aspoň takýchto pár argumentov a zároveň taká úvodná informatívna 

správa k tomu, čo sa vlastne udialo. Vzhľadom na to, že rezonujú tu 

isté, nazveme to nespokojnosti alebo výsledkom je aj to, že ste 

prišli milí hostia dnes tu na zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach, 

tak po súhlase v zastupiteľstve máme priestor aj na to, aby sme si 

vypočuli aj druhú stranu, teda Vás, takže dávam priestor, aby ste 

mali slovo a vyjadrili sa k tomu. Nech sa páči.  

p. Róbert Bálek - chcel by som reagovať na to, čo ste pán primátor  

povedal aj prečo som bol pozvaný, že sú to uhly pohľadu. V prvom  

rade súhlasím s tým, že Rajecké Teplice ako mesto nemôže len slovne  

propagovať to, že sa chce začleniť do EÚ a že bude mať rôzne  

označovacie tabule, aké si kto urobil. Treba povedať aj to, že  

v Rajeckých Tepliciach pracujem 4. rok a v roku 2011 sme právoplatne  

zriadili, a toho ste členom aj vy, mestské zastupiteľstvo, mestský  

úrad Rajecké Teplice, Oblastné zriadenie CR Rajecká Dolina. Nám tam  

umožňuje, aby sme dostali na takúto činnosť aj nejaké eurofondy,  

v prípade môžeme to zahrnúť celkove do nákladov. Rajecká dolina by  

to dokázala urobiť z hľadiska marketingu a tvorby IS, ale tá  

podstata je, čo bolo treba povedať, že peniaze by zostávali nie pre  

ARD spoločnosť s.r.o., verím, že aj zástupcovia tu budú, ja som  

s nimi komunikoval okamžite, keď som v roku 2013 dostal vyrozumejúci  

list od MsÚ Rajecké Teplice, kde ste nám oznámili, že nám prídete  

namontovať informačné tabule, konkrétne nášho hotela Diplomat a že  

budú povolené len do 31.12.2013. Tak som reagoval tak, že som sa so  

spoločnosťou ARD skontaktoval a nereagovali až do 11., kedy nám  

napísali 2 emaily – jeden bol taký slušný, ako keby človek nevedel  

čítať, nevedel sa orientovať v cenách a druhý, súčasne sa mi  

ospravedlňovali za nedostatky v komunikácií. Nebudem to čítať, len  

keby sa niekto zaujímal, tu je to. Touto cestou by som sa chcel  

ospravedlniť za chyby v emaily, ktoré sme Vám zaslali minulý týždeň.  

Uvedená cena je už nová – 15-25€/mesiac. Chcem vážených prítomných  

upozorniť, že sme platili nie ARD spoločnosti za tento systém, ale  

mestu Rajecké Teplice za rok 197, 20€. Za rok za 10 informačných  

tabuli. Pri tých cenách, ktoré mi spoločnosť ARD ponúkla za 33,80€  

na mesiac na 1 tabuľu je to 338 € mesačne * 12 a vidíte, že sa jedná  

skoro o 2500 % zvýšenie ceny. Keďže robím finančný plán majiteľovi,  

nemôžem takúto vysokú čiastku bez povšimnutia prehliadnuť. Preto  

nerebelujem proti tomu, ale dávam na zváženie, či nemôžeme robiť  
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toto tak, aby tie peniaze ostávali v Rajeckých Tepliciach, druhú vec  

si dovolím poznamenať, pozorne som si dnes ráno tu na stretnutí  

o 9.00 prečítal príjem z ubytovacích poplatkov mestu Rajecké Teplice  

činí 89 650€, čiže z tejto časti ako je v kultúrnych krajinách ako  

je v cestovnom ruchu Rakúsko, Taliansko, poznamenávam za vlastné  

peniaze – svoje cestujem do Talianska do oblasti Tirolska v severnom  

Taliansku a chcel by som priniesť to, že dá sa z peňazí robiť aj  

takéto projekty, s tým, že sa vypíše, samozrejme, vy ste to už  

urobili, odsúhlasili. Pravdepodobne ste nevedeli, o aké ceny sa bude  

jednať pretože máloktorí z Vás podniká v takomto rozsahu. Viete je  

rozdiel dávať mestu 197€, ja som povedal pánovi primátorovi, som  

ochotný dať nie 10%, nie 20%, aj 30 aj 50%, aj to bude lepšie, ale  

nie 3600-3700€ a pri takýchto cenách, ktoré tu dali, tí, ktorí ste  

nie platcami DPH, aj tak budete musieť tú DPH-čku zaplatiť, to  

viete. Takže keď si zoberiete, ak by som len 30€ platil za jednu, za  

rok je to 360€. Ja som povedal, keď som tu prišiel, som sa osobne  

išiel predstaviť pánovi primátorovi, som tu nový, chcem byť platným  

občanom a chcem pomáhať. Myslím, že svojim prístupom za to obdobie,  

som tu 4. rok som pomohol niečím, zmenili sa vzťahy, je dobrá  

spolupráca, aj s kúpeľami, ktorá pred tým neexistovala vôbec, aj  

s mestom. Pouvažujte, či je vhodné robiť krok späť, keď už ste  

urobili krok dopredu alebo tlačiť spoločnosť ARD, aby pristúpila na  

iné podmienky a majorita tých poplatkov zostala v pokladni mesta  

Rajecké Teplice, aby ste mohli rozvíjať. A keďže som Vám povedal,  

Oblastné združenie CR Rajecká dolina má tieto možnosti, zvážte to,  

keby ste boli v mojej koži, platili namiesto 197€ 3600€. To je  

všetko ďakujem.  

primátor- ďakujem Ing. Róbertovi Bálekovi. Nech sa páči, ak má 

niekto z hostí otázku.  

pani Elena Kobolková - no ja by som mala k tomuto systému.  

Spoločnosť ARD, ja som sa tiež s veľkými ťažkosťami na nich  

skontaktovala, vyslali mi domov jednu pani, takú manažérku,  

kde mi v podstate porozprávala o čo ide, ako to idú robiť. Takže  

zmena nie je v ničom, vážený. Poslanci, ktorí tu predsedáte, tak  

zmena v reklamách ako takých nehovoríme,  

v tabuľkách – to je problém mesta. Ale v reklamných tabuliach. Bolo  

povedané mestom, že tie tabule budú jednotné alebo budú dvojité  

tabule, nebudú tam, kde doteraz pôvodne boli na stĺpoch verejného  

osvetlenia a ja po už druhom konaní s touto spoločnosťou, kde mi  

povedali, že tá reklama bude mať 40cm na 1,2 m som súhlasila, aj že  

teda s nimi uzavriem tú zmluvu, už som bola v polovici rokovania 

a dopadlo to tak, že tiež došlo k cene, za čo oni to chcú  

poskytovať – to je úžera. Vážený páni poslanci, každý chodíme do  

roboty, každý niečo zarábame a žijeme v malomeste.  Mesto Rajecké   

Teplice má možno 1000 obyvateľov, tak nemôžeme sa tu porovnávať.  

Stále vedúci systému ARD posúva na okresné mesto Turčianske Teplice,  

tam keď majú na to, nech vyrubia tie poplatky na aké majú. Ale my sa  

hráme na malom pieskovisku, na malom reklamnom piesočku v malom  

mestečku s obmedzenými kapacitami a prispievame takisto turistickým  

poplatkom do mesta, do rozpočtu mesta a keď došlo k lámaniu chleba, 

tá pani prišla druhý raz za mnou a povedala mi, že moja reklamná 

tabuľa bude 

mať 25  cm – to je tabuľka na názov ulice, predstavte si tú veľkosť.  

A skresala ju na 70 cm, tzn., že ani telefónne číslo mi tam nevojde,  

že už tam dám len 2 slová a telefónne číslo. Jednoducho to pôjde do  

veľkej tabule, tak to bude 6-7 cm reklama. Tak povedzte mi, čo je  
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toto za reklama, kde ja budem mať reklamu 20cm x 70cm, že nech ide  

aj na motorke, nech ide pomaly na bicykli alebo z toho auta, tá  

reklamná tabuľa mi je nanič, pretože ona sa prečítať nedá. Bohužiaľ  

ja som si to doma nakreslila a urobila som si to a výber – farbu akú  

chcete, kde to chcete dať, oni Vám to dajú, tak neviem o akej  

jednotnosti tu hovoríme, keď oni pristupujú k tomu takto, ako tá  

pani pristupovala a ku všetkému ešte mi povedala, že takú istú  

oranžovú tabuľku, ktorá ma stála niekoľko tisíc, čo som mala na  

stĺpe verejného osvetlenia, ktorá mi bola dva krát zhodená mestskou  

políciou, tak takú istú tabuľku teraz mi tam idú znova primontovať  

na ten istý stĺp na verejné osvetlenie. Mestu som platila prenájom  

za rok 25€, to je 750 € ako FO podnikajúca v cestovnom ruchu. Ja nie  

som PO. No a teraz nám to vyrubili na rok, že 15€, vraj to je tá  

najnižšia cena v Turčianskych Tepliciach. Tak 15€ mesačne na tú  

reklamnú tabuľu splácať. Neviem ako to budeme robiť, či ročne, či  

mesačne. Veď to je ročne 2000€. Prosím Vás pekne, veď ja za to  

neubytujem toľko ľudí. A ešte pripomeniem, že veď mne prichádzajú  

ľudia aj inam, ale keď som v Rajeckých Tepliciach, dane platím  

mestu, poplatky platím mestu, nájmy, všetko platím mestu a zrazu tu  

má za mňa rozhodovať nejaký 3. subjekt, ktorého ani ja nepoznám, ani  

sa tu nedostavili, mali sa dostaviť dnes, preto sme tu aj prišli,  

proste 3. subjekt bude za mňa rozhodovať. A čo ja nemám svoje  

občianske práva tejto republiky dané ústavou? My nemáme čo do toho  

hovoriť? Veď prv, keď sa išlo toto robiť, mali sme si všetci sadnúť,  

vy ste nás mohli zvolať, aj podnikateľov, aj FO, PO, boli by sme  

k čomusi vyšli. Ale pán primátor, nebolo to šťastné riešenie, že  

dobre, medzi Vami je možno dohoda, ktorá je pre Vás výhodná, ale  

pozerali ste na to, aké budú dávať ceny? A naposledy ste mali  

zverejnené o takomto verejnom zastupiteľstve, konkrétne v jeseni na  

internete, že ten prenájom bude 100€, ste to zverejnili a teraz si  

predstavte, že idem platiť ešte raz toľko a človeku s ktorým ja nič  

nemám. Ja mu neplatím dane, sa s tým človekom, s tou treťou osobou  

nemám nič. Veď tu sú ohrozené moje občianske práva a slobody,  

pretože je ku mne, aj k tým podnikateľom pristupované pomaly ako  

k ľuďom zbavených svojprávnosti, za nás tu 2 subjekty rozhodujú, my  

sme tretí a vlastne nedopátrate sa ani aké majú byť tie tabule,  

každý raz čo príde, má iný názor. Tak o akom jednotnom systéme ideme  

hovoriť? Veď ešte ďalšia vec, keď už mám slovo, tak to dopoviem. Sme  

ľudia, ktorí sme zdravotne postihnutí, sú tu ľudia invalidi, ktorí  

majú zľavy z daní, tzn. očakávam, že malo byť medzi mestom a tým  

pádom, mala tam byť vložená klauzula a pre týchto ľudí a pre starých  

ľudí nad 62 rokov, kde litera zákona hovorí jednoznačne, že sú  

oslobodení od tých nájmov, príjmov, nech to robí ktokoľvek, ale  

to tam dať, to tam jednoducho zverejniť. Viete, keby sa mi to  

okresalo o tých 50%, tak už zavriem obidve oči a tých 100€ mu  

zaplatím, ale takmer 200€, veď toto sú pre FO, ktoré podnikáme v CR  

a mesto má z nás zisk a myslím si, že šírime dobré meno Rajeckým  

Tepliciam. Veď keď prídu k nám, tak doniesli peniaze do celých  

Rajeckých Teplíc. Na turizmus sa musí pozerať ako na taký turizmus,  

že turista príde a donesie zo sebou peniaze a nie to postaviť na  

nejakom zderstve nejakej súkromnej firmy, ktorá si ani toľko  

nenamáhala dať času, aby tu prišla – mali tu byť. Toľko ja by som  

zatiaľ.  

p. Fajbík - ja by som Vám tu chcel poďakovať za tie Vaše názory,  

lebo my sme tu mali  

prezentované len tú stranu z toho ARD, že aké to bude výhodné pre  
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mesto, že mesto to nebude nič stáť a vlastne všetko budú 

spoplatňovať Vás ako podnikateľov. No a až teraz sme si vypočuli  

Vašu stranu, takže je načase s tým niečo urobiť. Akože isto to  

treba... 

p. Kobolková- ja už s nimi jednám, a toto viete čo prídu a ja sa to  

tu jednoducho dozvedám a podnikatelia ako pán z Diplomatu, oni to  

majú úplne šialene. Veď to sú peniaze, ktoré sa  

v týchto Rajeckých nedajú ani vyrobiť. Veď ľudia majú čoraz hlbšie  

do peňaženky, my málo  

bojujeme o každého turistu.  

prof. Rostášová -ja by som sa predsa len chcela obidvoch  

diskutujúcich spýtať. Vás pán  

riaditeľ, prosím Vás, čo ste myslel tým, že Oblastná organizácia  

môže v tejto oblasti priniesť nejaké peniaze alebo... nerozumela som  

tomu. Keby ste bol taký dobrý, v akej súvislosti.... 

p. Bálek - chcem Vám na to odpovedať takto... Pretože nepracoval som  

len v tejto oblasti Rajecké Teplice, kde som platným členom, ale  

pracoval som aj v iných oblastných združeniach. Viem, že zo zákona  

bude umožnené, tak ako sme hovorili tu, že sa budú robiť chodníčky,  

lavičky... veď pán primátor vie, ja som nerobil žiadne výberové  

konanie, ja som v tichosti čakal, kto aké ceny donesie na lavičky  

pre oblasť Rajecká dolina. A suverejne, najlacnejšie som vybavil cez  

jedného podnikateľa za 169€. Ale to som odbočil. Tieto združenia  

alebo klastre majú právomoc, že môžeme oficiálne požiadať o dotáciu  

na informačný systém, ktorý vychádza z marketingovej činnosti  

hociktorého mesta, ktoré je v takomto združení na Slovensku.  

A môžeme tie peniaze dostať legálnym spôsobom, čiže urobí sa len  

výberové konanie na to, kto bude zhotoviteľom. Zaplatí sa z týchto  

peňazí, nie z našich a to, čo ustanovíte tu, či odborne alebo  

ľudsky, budete prihliadať na to, že aký je stav. U mňa je to iné,  

som podnikateľ, ale zásadne som vždy za to, dávať peniaze tam, kde  

žijem. Ja hoci nie som z Rajeckých Teplíc, zamestnával som 54  

zamestnancov, dnes mám 51, ale Vám záväzne a zodpovedne hovorím, že  

zamestnávam občanov z Rajeckých Teplíc, nedávno to bol pán  

Trnka, je tu, tiež povedal, že pozná občanov, ktorí hľadajú prácu  

neúspešne, prijal som, mám srdce, beriem z Kuneradu, z Kamennej  

Poruby a beriem z Konskej a Poluvsia. Toto sú všetko  

zamestnanci a ja jediný nie som, čiže ja som toho názoru, že aby  

peniaze zostávali tu, hoci Žilina je naše krajské mesto. Áno,  

je to výsledok toho regiónu, ale predsa, to je firma, ktorá nás 

bude, nechcem použiť slová predhovorkyne, ale povedala to a v duchu  

som si to....je to zderstvo, pretože je to neadekvátne. Ja som preto  

povedal, že som ochotný vycestovať do miest, pracoval som v mnohých  

krajinách Európy, Kanady, USA a viem, že je to možné legálne. 

prof. Rostášová - toto je pán riaditeľ iba vo fáze na začiatku  

celého toho procesu alebo aj v tejto fáze? Že máme zhotoviteľa čo to  

spravil, dá sa získať grant na to, aby... tak poďme touto cestou.  

p. Róbert Bálek -dá sa. Žiaľ hovorím, Vaši členovia z mestského  

úradu sú členmi v Rajeckej doline, aj prispievajú a máme tam, dneska  

sme tiež čítali o tom, že na marketing obchodu a informačnú činnosť  

je možné získať peniaze, len to treba do toho plánu dať a ja som to  

dneska navrhol. Mám pocit, že pán Ing. Bučko tiež chcel, aby sme si 

tú zmluvu pozreli, aj ja mám právnikov a povedal: „Róbert neboj sa,  

pri najhoršom sú tam tak fatálne chyby, že tá zmluva sa dá zrušiť,  

vypovedať, nie je platná.“  

prof. Rostášová- ste ma nerozumeli. Ja som hovorila o... 
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p. Bálek- ešte raz, my to vieme urobiť aj cez oblastné združenie  

Rajeckej doliny, že by sme peniaze na tento informačný systém  

legálnym spôsobom dotiahli sem a nebudeme platiť a tie platby za  

prenájom týchto orientačných tabúľ alebo nazveme to akokoľvek, budú  

vkladané do kasy mestského zastupiteľstva. Hoci budú vyššie, ako sme  

doteraz platili, budem súhlasiť, ale ja chcem dávať peniaze tu, pre  

MsÚ, aby sme mohli tvoriť krajšie Rajecké Teplice. Lebo to čo mi tu  

napísali, ja som ráno nazval, že tento list mohol byť namiesto  

oslovenia: „Vážené dámy, vážený páni“ „Vážení hlupáci a dementní  

ľudia“. Tak pekne napísali ten list. Len ten, kto vie čítať medzi  

riadkami vidí, že si z nás strieľajú. Považujú nás za totálne  

neschopných ľudí, ktorí nevedia, že sa v prvej triede naučili čítať.  

A ja nemám 5 ani 10 rokov. Čiže ja keď som to čítal ďalej, takisto  

ďalšiu vetu som si zapamätal. „Nie neplatí, nebojte sa, je zahrnutá  

v prenájme.“ – prosím Vás pekne, čo to je za kravina. Nájom,  

prenájom alebo platenie to isté. V podstate ja to zaplatím. Tu na  

píšu – ja to nechcem čítať, však to môžem dať pánovi primátorovi,  

ako sa unúvajú, ale to je zavádzanie. Keby sa povedalo, aké to bude  

mať následky, aké budú ceny, určite by ste zvažovali viacero  

spôsobov.  

prof. Rostášová - dobre pán riaditeľ, rozumela som tomu správne. Bez  

toho, aby sme rušili zmluvu s touto firmou, je možné získať  

prostriedky, z ktorých bude hradený ten prenájom tabúľ pre Vás  

podnikateľov v Rajeckých Tepliciach.   

p. Bálek - nie pre nás len. Výroba, montáž a prenájom, som povedal  

ešte raz... Som ochotný dávať mestu... my získame grant nejaký na  

toto tvorenie, to, čo bude, my to budeme užívať a my subjekty rôzne  

FO, PO, budeme Vám platiť mestu. Tomu sa nebránim. A ja sa bránim,  

aby peniaze utekali preč. Čiže Vy ju nemusíte zrušiť, ale zatlačte  

na nich. Môžem Vám povedať jednu vec, táto pani to povedala veľmi  

tvrdo, ja to poviem jemnejšie. Rimania napísali na pôvodných  

obyvateľov Slovenska od Trenčína dole, viac je tomu ako 2000 rokov,  

čítal to jeden múdry človek na Devíne nedávno, a povedal: „Rimania  

o nás napísali, že sme statoční, šľachetný, veľmi pohostinní, ale  

žiaľ nestretli sa s tak úplatným národom, ako sme my občania na  

tomto území. Asi toľko k tomu. Ja som to povedal len tak,  

nemenoval som nikoho, neurazil som tým nikoho, ale mali by sme sa  

zamyslieť... Predtým som sa stretol 2 týždne s jedným podnikateľom  

z veľkého okresného mesta a povedal: „ Robo vieš čo, ja som musel  

urobiť jednu vec. Tí idioti poslanci sú takí trháci, každého som  

kúpil za 500€ a prestav si odsúhlasili mi všetko, čo som chcel.“  

A ja hovorím: „Koľko si na tom zarobil?“ a on hovorí: „A vieš čo  

nejakých 2,7 milióna“. To Vám hovorím skutočnosť.  

prof. Rostášová - v prípade, že by bol získaný tento grant a teda 

všetky tieto náklady by vlastne boli pokryté vo väzbe na ten grant, 

súhlasila by ste s takýmto riešením? 

p. Kobolková -no určite.  

p. Bálek - ale platiť sme ochotní. Ja som ochotný.  

p. Kobolková - aj ja som ochotná platiť. 

p. Bálek- ale nie takéto sumy. 

p. Kobolková -áno, ale toto je viete ako, toto je suma, ktorú FO, čo  

podnikáme, lebo hosťov momentálne moc nie je, takže si to nezahrniem  

do nákladov. Keby som si to mohla dať do nákladov, tak áno, ale keď  

podnikám ako FO a k tomu som ešte postihnutá, to ma oprávňuje si  

vybrať tie úľavy, ktoré sú kladené mne.  
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p. Róbert Bálek- prepáčte, pán primátor povedal jednu múdru vetu, že 

mesto nemôže zakázať túto činnosť vyvíjať si na súkromnom majetku 

alebo... Čiže s týmto súhlasím, ak ste to už odsúhlasili a chcete to 

robiť, robte to, ale ja som povedal jasne pán primátor, ja do toho 

určite nepôjdem, ja tam určite 3600€ nedám.  

primátor - dobre, ja ďakujem za tie názory, aj pani poslankyni. 

Zarezonovalo tu, že možno mohlo byť intenzívnejšie rokovanie, možno  

také spoločné. Ja sa ospravedlňujem, ak sme Vás nezavolali, či pani  

Kobolkovú, či ďalších... ste to naznačili tu. Zo strany mesto,  

povedzme, že mohlo to vylepšiť celý ten priebeh a možno by sme sa  

dnes trošku inak bavili. V každom páde ďakujem za podnety. Výkonný  

riaditeľ OC Rajecká dolina je tu. Predpokladám pán Bučko, že si to  

naštudujeme a pokiaľ sú nejaké možnosti, tak sa nebránim, v rámci  

možností, ktoré máme aj o tomto rokovať. Ja by som to chcel posunúť,  

vzhľadom na to, že sme si vypočuli názory, že by poslanci navrhli  

nejaký návrh na uznesenie, ktoré by z tohto vyplynulo a aby sme  

tento bod nejako zhrnuli.  

Ing. Dikant - ja som práve to isté chcel urobiť, posunúť to trocha  

ďalej. Bolo by asi vhodné, keby sme vyvolali jednanie s touto firmou  

ako mesto. Ešte jedna vec, ja si vôbec neviem predstaviť, že budeme  

pokračovať s touto firmou a tie zisky potom nepôjdu pre mesto, pôjdu  

pre tú firmu. Takže pravdepodobne jediné riešenie nebude pokračovať  

s touto firmou, ale jednoznačne zrušiť zmluvu alebo... Inak nevidím,  

ako tie peniaze, keď to bude súkromná spoločnosť išli pre mesto. To  

neexistuje – takéto peniaze. 

primátor- ďakujem, pán Bučko   

p. Bučko - viete čo, ja som sa trochu radil s právnikom a tak  

a v podstate tá zmluva, ktorú sme mali uzatvorenú je zbytočná.  

Pretože je síce podpísaná spoločnosťou ARD systém a zástupcami  

mesta, ale pri kolónke D preambuly sa spomína mesto Čadca. A ďalej  

sa mesto Rajecké Teplice nespomína, len sa spomína na území mesta.  

Rozumiete? Teda je neplatná.  Je tu ale možnosť si myslieť, že to  

asi vychádza z tej zmluvy, ale nemusí to tak byť.  

primátor - preverím si to, dával som to aj právnemu zástupcovi  

pozerať.  

p. Bučko -ten informačný systém, o ktorý tu vlastne ide alebo ktorý  

tu pán kolega navrhol s fondov, ale nie sú to fondy EÚ, ide to  

z rozpočtu štátu. Ale v podstate viacero obcí na SR realizovalo túto  

možnosť. Tento IS sa diaľ bezplatne, zaplatí sa len raz, jeho  

výroba, distribúcia. Nie je tam žiadna lehota, kedy by sme museli IS  

plniť, alebo že musíte tento IS viesť. Nám sa jedná v podstate o to,  

že, lebo ja som len predstaviteľ podnikateľov, sám seba. Mne nejde  

o to, či ho budeme teraz distribuovať – to je na Vás alebo  

celkovo... len chcem, prišli sme sem proste len vyjadriť sa, že tie  

sumy sú neúnosné. Mne vypočítal 1500€ ročne. To je pre mňa absolútne  

neprínosné. Je to tak nastavené proste – to je na celý život, to nie  

je, že raz zaplatíte. To sa musí platiť každý rok. V tom je ten  

problém, že sa takéto horibilné sumy platia. Keby išlo to možno  

o 100€ až 200€, samozrejme že by sme s tým nemali taký problém, ale  

keď je to tak vysoké, tak si myslím, že nemôžeme to prijať. Tu nejde  

vôbec o to, či sa máme hádať, ale čo, ale my sme prišli povedať, že  

to nemôžeme prijať, lebo to je pre nás neúnosné. To sa proste nedá.  

prof. Rostášová - pán riaditeľ, ak ste porozumel, tak ja myslela 

alebo mienila alebo uvažovala o možnostiach akéhosi duálneho  

systému. Jeden, ktorý tu máme v rámci... s touto firmou, pretože mne  

sa zase nezdá, aby sme im teraz povedal, odmontujte si to a všetko 
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si to odneste. Ale ak kolegovia s tým súhlasia, tak ja neurobím  

nič, keď sama budem proti, ale na druhej strane Vy, ako výkonný  

riaditeľ by ste mohol podnietiť aktivity vo väzbe na ten grant,  

ktorý by mohol ako duálny IS fungovať v Rajeckých Tepliciach.  

p. Bučko -neviem si prestaviť, že by firma ARD povedala zaveďte si  

tu druhý IS... 

prof. Rostášová- my sa ich nebudeme na to pýtať, prečo by sme sa  

mali.  

p. Bučko- tá zmluva je tak postavená. Takže si ju treba obsahovo  

prečítať. Aj keď je teraz zbytočná, v podstate z nej vyplýva, ale  

neumožňuje... Ide o to, že v podstate, že tu ide ešte o jeden  

základný fakt ku zmluve... My ako podnikatelia, my nechceme  

informačný systém zo svojich vlastných zariadení, my chceme návesť,  

smerovú. Je to v rozpore s tvrdením reklamná tabuľa a návestná  

tabuľa. Môžeme samozrejme, ak bude pán predseda organizácie za,  

urobiť aj v podstate tento iný systém. ide o to, ako sa to  

samozrejme odkomunikuje s tou firmou, do toho ja nechcem zasahovať,  

ja chcem len povedať to isté, že tie poplatky sú pre nás neúnosné  

a vyplýva mi z tej zmluvy... 

primátor- ďakujem za podnetný názor. Ešte raz pán prednosta k tej 

zmluve.  

p. Bučko- čo sa týka tej zmluvy, tá zmluva nie je zmluva 

o reklamných tabuliach, pretože práve s tou firmou si dohadujete tú 

zmluvu. Je to zmluva o integrovanom informačnom systéme v meste. Sú 

tu v podstate vypísané referencie, kde tá firma pôsobí, má 

inštalované tieto systémy. To treba chápať ako referencie tej firmy, 

ktoré tam vidíme. Ako hovorím, je to zmluva medzi mestom a tou 

firmou - Integrovaný informačný systém. Tá zmluva nepokrýva reklamnú 

oblasť mesta Rajeckých Teplíc, čisto len informačné tabule. Čo sa 

týka užitočnosti reklamy, samozrejme budeme žiadať tú jednotnosť, to 

je samozrejmé. Súhlasím, kvôli tomu to robíme. Aby to tu 

nevyzeralo...tu Vám môžem ukázať zopár fotiek. Takže každý si 

zavesil rôzne rozmery. Takže preto sme pristúpili vlastne aj k tejto 

úvahe... Dáme trošku do poriadku aj tie reklamné tabule. Takže to 

bola tá pôvodná myšlienka, o ktorej sme hovorili. Samozrejme tá 

predstava nebola úplne konkrétna, v priebehu času sa konkretizovala, 

potom prišiel ten list, presne čo to bude obnášať. Takže to boli 

ďalšie rokovania, kde sme prišli k tejto zmluve. No ako ja hovorím, 

tak tie reklamné zmluvy, to je medzi firmou ARD a Vami. Ale 

samozrejme sme za to, aby sme tlačili na to, aby Vám vychádzali 

maximálne v ústrety.  

 

Mesto Rajecké Teplice vybuduje pre domácich obyvateľov i 

zahraničných a slovenských návštevníkov mesta integrovaný informačný 

systém. Tento systém má za úlohu zviditeľniť toto kúpeľné mesto doma 

i vo svete, pritiahnuť do neho viac ľudí a peňazí, uľahčiť život 

podnikateľom a zlepšiť komunikáciu mesta s občanmi. Integrovaný 

informačný systém bude realizovaný výhradne na majetku mesta 

spoločnosťami ARDSYSTÉM, s.r.o. a ARD, spol. s r.o. podľa projektu 

schváleného mestom a v elektronickom priestore pod dohľadom mesta a 

bez nároku na financie mesta, ktorých je nedostatok. 

Mesto má záujem, aby Rajecké Teplice boli pekné, aby sa v nich ľuďom 

vrátane podnikateľov dobre žilo, aby mladá generácia, ktorá vyrastá 

aj tu, mala možnosť oboznámiť sa s najnovšími informačnými 

technológiami a vyskúšať si ich na vlastné oči a "ruky". Systém 

pozostáva z uličného tabuľkového informačného systému, ktorý je už 
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inštalovaný, infoboxu s hovoriacou mapou, ktorá je takisto v 

prevádzke, systému QR kódov, ktoré sú tiež funkčné, komerčného 

tabuľkového navigačného systému, ktorého inštalácia prebehne v 

najbližších dňoch, mobilnej aplikácie APPK-y, ktorá je tiež k 

dispozícii na napĺňanie, ako aj ďalších projektovaných komponentov 

(značenie cyklotrás, informačný systém na cintoríne, propagácia 

kultúry, športu, spoločenských podujatí, ai.), ktorá sa v podstate 

už tiež začala. 

Na základe požiadavky primátora mesta sa realizátor projektu IIS 

rozhodol poskytnúť v novom systéme všetkým podnikateľským subjektom 

podnikajúcich na území mesta bezplatne, teda zadarmo na skúšku až do 

01. 07. 2014 informačné firemné tabule s vyznačením sídla firmy 

(hotelov, penziónov, reštaurácií, autoservisov, kúpeľov, kaderníka, 

holiča, pošty, banky ap.), umiestnenie v mape mesta s QR kódmi 

prevádzky, umiestnenie v mobilnej aplikácii, pomoc pri vytvorení 

webu podnikateľa (pokiaľ ho nemá) a umiestnenie domény na našom 

serveri, plus ďalšie služby, na ktorých sa strany dohodnú. 

Ceny za prenájom komerčných informačných tabúľ po 1. 7. 2014 budú 

rovnaké, ako sú ceny v Turčianskych Tepliciach, t.j. od 15 do 25 € 

ročne bez DPH. Zaradenie v systéme QR kódov a mape  mesta i mobilnej 

aplikácii bude zadarmo až do konca roka 2014. Cena zariadenia zahŕňa 

pre zhotoviteľa (klient ju neplatí, je zahrnutá v nájme), správny 

poplatok, výroba tabule, jej zavesenie a zvesenie, polep tabule, 

grafické spracovanie, náhradu pri poškodení, resp. krádeži, 

čistenie, aktualizáciu údajov. 

Podmienkou spolupráce je nadviazanie kontaktu so spoločnosťami ARD 

alebo ARDSYSTÉM. 

primátor- navrhujem pripraviť uznesenie k určitým návrhom, k určitým  

výstupom.  

Ing. Sopko- ešte k tým návrhom, na základe týchto podnetov aj  

vzhľadom na to, že máme ďalší  program, by som odporučil, aby sme  

my, teda mesto prijali uznesenie rokovať s firmou ARD na základe  

požiadaviek občanov a podnikateľov o cenách a vôbec o reklamnej  

činnosti, ktorú máme ako takú v meste Rajecké Teplice. Súhlasíte  

s týmto? 

primátor -žiadam návrhovú komisiu o zapracovanie takéhoto uznesenia,  

ako bolo prečítané. 

Sú k nemu nejaké pripomienky? K návrhu pána poslanca Sopka, ak nie,  

pristúpme k hlasovaniu uznesenia. Kto je za takýto návrh? Je niekto  

proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že toto  

uznesenie bolo schválené. Ďakujem Vám za účasť, aj za podnety, ktoré  

ste mali k tomuto bodu. Dovidenia.  

Ing. Sopko – doporučil, aby mestské zastupiteľstvo prijalo Uznesenie 

č.15/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo správu o realizácii integrovaného informačného systému v 

meste 

Ukladá- MsÚ rokovať s fy.ARD o cenách za reklamné tabule 

 

ZA:9        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia.  

Konštatoval, že to uznesenie bolo schválené 
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Add 4/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké 

Teplice na 1. polrok 2014 

primátor – podlieha mestskému zastupiteľstvu, hlavného kontrolóra 

mesta. Kontrolórka je povinná predkladať mestskému zastupiteľstvu 

plán kontrolnej činnosti, následne dal slovo hlavnej kontrolórke  

p. Anna Grupáčová, hlavná kontrolórka mesta Rajecké Teplice- 

v súlade s §18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám Mestskému 

zastupiteľstvu  mesta Rajecké Teplice návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice na 1. polrok 2014 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta v I. polroku 2014 bude 

vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

a Zákonom NR SR č. 502/2001 Zb. o finančnej kontrole, vnútornom 

audite a zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolná činnosť bude 

zameraná najmä na výkon kontroly a na spracovanie odborných 

stanovísk. K O N T R O L N Á    Č I N N O S Ť 

1, Kontrola výsledkov hospodárenia a Záverečného účtu mesta Rajecké 

Teplice za rok 2013 

2,  Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajecké 

Teplice  

3, Kontroly vykonané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva 

mesta Rajecké Teplice 

4, Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, 

o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvie pri výkone svojej činnosti. 

Ostatné úlohy 1, Vypracovanie stanoviska k výsledkom hospodárenia 

mesta Rajecké Teplice za rok 2013 

2, Vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu mesta Rajecké 

Teplice za rok 2013 

primátor – poďakoval hlavnej kontrolórke mesta Rajecké Teplice 

a požiadal predsedu návrhovej komisie Ing. Sopku, aby prečítal návrh 

na uznesenie 

Sopko- prečítal návrh na Uznesenie č. 2/2014 Mestské zastupiteľstvo 

v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice za 1. polrok roku 

2014 

 

ZA:9       PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia  

 

Add 5/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Rajecké Teplice za rok 2013 

primátor – opäť požiadal p. Annu Grupáčovú 
p. Anna Grupáčová, hlavná kontrolórka mesta Rajecké Teplice- 

v súlade s ustanovením § 18f odst.1 písm. e Zákona SNR č. 369/1990 

Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

predkladám správu o kontrolnej činnosti za rok 2013 

Svoju kontrolnú činnosť som vykonávala podľa plánu kontrolnej 

činnosti na rok 2013 

Kontrola výsledkov hospodárenia a Záverečného účtu mesta Rajecké 

Teplice za rok 2012 -stanovisko som dala pri schvaľovaní ročnej 

účtovnej závierky a záverečného účtu za rok 2012. 

Kontrola a vyhodnotenie výdavkovej položky 634 dopravné za rok 2012 

a rok 2013 

Za rok 2012 bol stav nasledovný. 

PHM – rozpočet 17 010 € z toho 8 430 osobné dopr. prostr. 
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 8 580 ostatné dopr. prostr. stroje a zariadenia 

Skutočnosť 19 212,33 € z toho 4 939,16 € osobné dopr. prostr. 

14 273,17 € ostatné dopr. prostr. stroje a zariadenia 

 Plnenie % 112,94 z toho 58,59 % osobné 

                                166,35 % ostatné 

Osobné autá / Toyota Avensis, W Polo –predaj, Peugeot partner, Chevrolet, Toyota Yaris/ 

Ostatné dopr .prostr. / Traktor, UNC, kosačka, Peugeot Expert/  

Servis – rozpočet 8 399 € Skutočnosť 9 277,73 € / oprava traktora – motor, náhr. diely do 

všetkých aut, Toyota Avensis  servis 980 Eur . Plnenie  110,46 % 

Poistné – rozpočet 3 180 €. Skutočnosť 2 565,27 €. Plnenie  80,66 % 

Ostatné – rozpočet 200 €. Skutočnosť 184,20 €   /parkovné/.  Plnenie  92,10 % 

Za rok 2013 

PHM  - rozpočet  18 014 € z toho  8 750 osobné  dopr. prostriedky 

 9 264 ostatné dopr. prostr., stroje 

Skutočnosť 17 229,35 € z toho 4 259,12 € osobné 

 12 970,23 € ostatné 

Plnenie    95,64 %      z toho 48,67 % osobné 

 140 %  ostatné 

Servis – rozpočet  7 502 €.  Skutočnosť  7 352,98 €.  Plnenie  98,01 % 

Poistné – rozpočet 2 500 €.  Skutočnosť   1 969,39€ / vrátené poistné 603,-,83,-/.  Plnenie     

78,77 % 

Ostatné – rozpočet  200 €.  Skutočnosť  160,40 €   / parkovné/.  Plnenie   80,20 %  
Stanovisko k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na roky 

2014 – 2016 a k návrhu rozpočtu na rok 2014 som dala pri 

schvaľovaní. 
primátor – poďakoval a otvoril diskusiu, nikto nemal otázky. Toto 

sme prešli aj na mestskej rade s odporúčaním zobrať na vedomie. 

Uznesenie č. 3/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo a berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra mesta Rajecké Teplice za rok 2013 

 

ZA:9       PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia  

 

Add 6/ Informatívna správa o Spoločnom obecnom úrade so sídlom 

v Rajeckých Tepliciach 

primátor – sídlo SOU je v Rajeckých Tepliciach, v zmysle Zmluvy 

o zriadení SOU podľa čl. V –Financovanie nákladov SOU bod 3 je 

povinnosť mesta Rajecké Teplice vykonať zúčtovanie záloh podľa 

skutočne vynaložených výdavkov SOU za kalendárny rok do 18. 01. 

Nasledujúceho roka na jednotlivé obce. 

16. 01. 2014 sme sa stretli, ponúkol poslancom materiály, ktoré sú 

prehľadne spracované v tabuľkovej forme.  

primátor- požiadal či má niekto otázky, nikto nemal otázky, poprosil 

predsedu návrhovej komisie Ing. Sopku, aby prečítal návrh na 

Uznesenie  

Ing. Sopko- návrh na Uznesenie č.9/2014 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie informatívnu 

správu o Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Rajeckých Tepliciach   

 

ZA:9        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že toto uznesenie bolo 

schválené  
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Add 7/ Informatívna správa o výročnej členskej schôdzi DHZ Poluvsie 

primátor – zatiaľ bolo výročná členská schôdza len v Poluvsí. Výbor 

DHZ Poluvsie nám poskytol správu o činnosti za uplynulý rok 2013.  

Na základe poverenia DHZ Vám predkladám správu o činnosti 

výboru a DHZ v Poluvsí za uplynulý rok 2013 tak ako ju prerokoval a 

schválil výbor DHZ. Stretávame sa  po roku, aby sme zhodnotili 

výsledky našej práce v minulom roku a vytýčili si plány na rok 2014. 

Výsledkami nášho snaženia určite nie sú prvé miesta na súťažiach aj 

keď je to krásny pocit byť lepší ako ostatní, ostávame však nohami 

na zemi a budeme sa tešiť z každého dosiahnutého výsledku. Je pekné, 

že dedičstvo našich otcov a dedov preberajú vždy nasledujúce 

generácie a tak aj náš hasičský zbor nezabúda na pocit 

spolupatričnosti a ochotu pomôcť blížnemu. Zvlášť v dnešnej dobe, 

keď  našu spoločnosť trápi ekonomická kríza a nezamestnanosť je 

mimoriadne záslužné, že sa nájdu ochotní ľudia a nezištne vytvárajú 

hodnoty, ktoré sa nedajú zaplatiť peniazmi. Hasičský zbor je jedinou 

organizáciou, ktorá pretrvala taký dlhy čas , jediná ktorej činnosť 

nikdy nezanikla a stále prinášala úžitok pre všetkých nás. Jedinou 

podmienkou zostáva ochota aktívne pracovať a podieľať sa na plnení 

úloh vyplývajúcich zo stanov DPO SR. Aj napriek tomu čo nám život 

rok čo rok prináša, vždy sme si našli čas aj na to aby naša práca 

bola prínosom pre zložku a v neposlednom rade aj pre okrsok č.6 

ktorého sme členom. Netreba zabúdať, že naša činnosť je založená na 

báze dobrovoľnosti a na úkor nášho voľného času a už teraz Vám chcem 

za túto prácu veľmi pekne poďakovať. Aj napriek povinnostiam o 

ktorých som sa zmienil sme sa snažili splniť to čo sme si dali ako 

hlavné ciele v pláne úloh. Z našej práce za uplynulý rok spomeniem: 

-zúčastňovali sme sa pravidelne na IMZ schôdzach  

-každoročne zabezpečujeme prehliadku domov a ďalšiu drobnú činnosť 

-naši členovia sa pravidelne zúčastňujú darovania krvi  

-účasť na previerkach pripravenosti PD v Zbyňove 

-účasť na taktickom cvičení v Konskej 

-organizovali sme spoločenské posedenie pri guláši okrsku č.6 

-boli sme nápomocní MsÚ Rajecké Teplice pri organizovaní hodových 

slávností pri príležitostiach : 530 rokov písomnej zmienky, 20. 

výročie vysvätenie kostola, 85. výročie založenia DHZ, na ktorých 

boli naši členovia nad 60 rokov odmenení čestnou plaketou a soškou 

hasiča 

-organizovali sme posedenie pri guláši pre členov DHZ s rodinami  

-členovia zložky pálili Jánske ohne spojené s opekaním  

-na sviatok MDD predvádzame požiarnu techniku deťom z MŠ 

-naši členovia sa zúčastnili odbornej prípravy  

-bokom neostáva ani naša technika o ktorú sa pravidelne staráme 

-prečistili sme rúru cez cestu na konci dediny smerom na družstvo a 

smerom k rezerváru pri Martinovi Knapcovi 

- spomeniem aj posedenie pri Vianočnej kapustnici, kde nám primátor 

pán Peter Dobeš odovzdal obnovenú kroniku obce Poluvsie. 

Ako sme počuli v správe, požiadavky, ktoré sú na nás kladené sa 

snažíme splniť za čo patrí vďaka všetkým členom, ktorí sa o ne 

zaslúžili. Tiež by som chcel poďakovať MsÚ v Raj. Tepliciach za 

podporu, ktorú nám počas roka dáva. 

Ako sme počuli naša práca nie je zanedbateľná o čom hovoria aj 

výsledky. V katastri našej obce sa nevyskytol ani jeden požiar čo je 

potešujúca správa. Snáď k tomu pomáhajú aj preventívne prehliadky a 

rozhlasové relácie. V nasledujúcom období  chceme pokračovať vo 
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svojej práci aspoň tak ako doposiaľ. Aktívne sa zapojíme do 

kultúrno-spoločenskej činnosti obci. Na záver mi dovoľte aby som 

poďakoval členom výboru za ich nezištnú prácu, ktorú odviedli počas 

roka a tiež všetkým členom DHZ. Aj v nastávajúcom roku 2014 by sme 

chceli pokračovať v nastúpenom trende a niečo aj zdokonaliť a 

vylepšiť. Dovoľte mi aby som poprial Vám i Vašim rodinám pevné 

zdravie a veľa osobných a pracovných úspechov. 

Ing. Sopko - Uznesenie č. 10/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach 

prerokovalo  a berie na vedomie informatívnu správu o výročnej 

členskej schôdzi DHZ Poluvsie 

 

ZA:9        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že toto uznesenie bolo 

schválené  

 

Add 8/ Revitalizácia mestskej zelene v meste Rajecké Teplice 

primátor –celý priebeh vám stručne predstaví p. Ing. Svetlana 

Krupová. návrh na uznesenie bol prerokovaný v komisiách pri MsZ,/ v 

Mestskej rade. V dňoch 02. - 03. 12. 2013 bolo verejné prerokovanie 

projektovej dokumentácie „Revitalizácia mestskej zelene“, 

vypracovanej Ing. Antonom Murčom, Floragarden, Rajecké Teplice 09-

11/2013. 

Ing.Krupová- doplnený projekt o pripomienky z verejného prerokovania 

bol opäť zverejnený na pripomienkovanie v období od 18. 12. 2013 –  

17. 01. 2014. 

Vyhodnotenie pripomienok podľa jednotlivých plôch: 

Plocha č. 1 

Námietky z verejného prerokovania: p. Verešová a p. Zacko - 

odstránenie brezy v areáli  objektu Třineckých železiarní  a brezy 

č. 20 z PD, vybudovať peší chodník od vchodu popri  bytovke na cestu 

ku garážam, ponechať zeleň na celej ploche bez parkovacích miest, 

p. Štrbák Miroslav – žiada ponechať  minimálne 3 parkovacie miesta,  

- pripomienka p.  Kašičkovej -  ponechať 2 parkovacie miesta 

Námietky k prepracovanému návrhu: 

p. Verešová Jana – žiada buď vytvorenie pôvodných  4-5 parkovacích 

miest kolmo na príjazdovú cestu alebo žiadne, nesúhlasí s vysadením 

stromov do živého plotu 

Návrh: 

- ponechať trávnatú plochu v celom rozsahu bez novovytvorených 

parkovacích miest, vzhľadom na to, že nedošlo k dohode medzi 

obyvateľmi bytovky, majitelia bytov  majú možnosť parkovať 

v garážach, ostatní pri budove bývalej lesnej správy, 

- zabezpečí sa odstránenie brezy v areáli  objektu Třineckých 

železiarní, breza č. 20 z PD bude odstránená v rámci II. 

etapy realizácie revitalizácie mestskej zelene,  

- v rámci realizácie projektu vybudovať  peší  chodník od 

vchodu popri  bytovke na cestu ku garážam 

Mgr. Babinec- nie sú zakreslené všetky garáže a mám dojem že 

priestor medzi dvoma radmi medzi garážami je užší. Vy sa tam otáčate 

autami. Skresľuje tam tu situáciu. 

Ing. Krupová – riešime priestor zelených plôch, dotýka sa to aj 

parkovacích plôch 

Mgr. Babinec- poďakoval Ing. Krupovej 
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Ing. Sopko – keby boli aj požiadavky iných aby nám to nezvyšovalo 

náklady 

Plocha č. 2 

Námietky z verejného prerokovania: 

Neboli vznesené žiadne námietky 

Námietky z pripomienkovania PD v období od 18.12.2013 – 17.01.2014: 

- p. Tichý Igor – nesúhlasí s rozšírením parkovacích plôch 

Návrh: 

- počet parkovacích miest zachovať, upraviť plochu pod 

smetnými nádobami a existujúcim parkovacím miestom, 

- betónový plot, ktorý sa nachádza v havarijnom stave, 

odstrániť a nahradiť ho živým plotom 

Plocha č. 3 

Námietky z verejného prerokovania boli rozsiahlejšie, všetky boli 

zapracované: 

- premiestnenie plochy na športovanie, 

- smreky pred vchodom do bytovky č. 381 vyrúbať, vysadiť 

dreviny s nižším vzrastom, 

- sušiaky pred domom č. 150 žiadajú premiestniť medzi bytovky 

č. 150 a č.152,  

- rozšíriť  navrhované miesta na parkovanie, 

- obyvatelia žiadajú zrezanie drevín v bývalom areáli 

Třineckých železiarní  –  dom č. 150 je neustále tienený 

a znečisťovaný týmito drevinami 

Námietky k prepracovanému návrhu: 

Neboli vznesené 

Návrh: 

- odsúhlasiť prepracovaný návrh 

Plocha č. 4- je najkomlikovanejšia plocha 

Námietky z verejného prerokovania: 

- písomná pripomienka bytového domu č. 187 – žiadajú o výrub 

stromov (brezy a 2ks ihličnanov), úpravu alebo výrub stromov 

pri  garážach a úpravu koruny lipy,  

- p. Mokošová – žiada zrezať smrek č. 8 podľa PD v blízkosti 

svojej záhrady, 

- vznesené pripomienky na verejnom prerokovaní  sa  týkali len 

parkovacích miest a nie navrhovanej revitalizácie zelene, 

- návrh zúčastnených - každá bytovka by mala mať svoje 

parkovacie miesta 

Námietky k prepracovanému návrhu: 

Prepracovaný návrh riešil len parkovacie plochy, keďže to je zásadný 

problém, ktorý v tejto lokalite je potrebné vyriešiť. K novému 

návrhu bola doručená petícia občanov, ktorá vyjadruje nesúhlas 

s navrhovaným riešením. Podanie neobsahovalo všetky náležitosti 

petície a preto bola osoba určená na zastupovanie vyzvaná na jej 

doplnenie. Petíciu považujeme do jej doplnenia za pripomienku k 

projektu.  

Návrh: 

- odsúhlasiť navrhnutý projekt parkovania podľa priloženej 

situácie, 

- brezu pri bytovke č. 187 odstrániť, korunu lipy ako aj 

stromov pri garážach podľa možnosti upraviť 
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primátor – poďakoval Ing. Krupovej, prišla nám petícia, ktorá 

neobsahovala všetky náležitosti. Akceptovali sme to ako pripomienky, 

postúpili sme to do stavebnej komisie, tá nám odporúčila riešenie, 

ponížiť parkovacie miesta a dať to na schválenie mestskému 

zastupiteľstvu 

p. Straňanek – bytovky sú postavené na močiari, chodník tam treba 

zrušiť a lebo spraviť nájazd aby tam parkovali auta. Školská ulica 

ja frekventovaná, prebehne tam neúmerne veľa áut. Ukázal presne na 

mape čo požadujú obyvatelia bytoviek- vlastníkov bytov.  

primátor – musíme sa dohodnúť na nejakom kompromise, stačí teda aby 

sme urobili nájazd, nepotrebujeme toľko parkovacích plôch. Riešime 

revitalizáciu zelene, je tu rôznosť názorov. Vidím, že plocha č. 4 

je naozaj komplikovaná, v teréne si to vyhodnotíme, uskutočníme 

stretnutie.  

p. Starňanek –ako zástupca vlastníkov bytov súhlasil s návrhom 

primátora 

p. Fajbík – v Poluvsí treba tiež urobiť revitalizáciu zelene 

Ing. Sopko- v rôznom o to požiadaj, nerozbíjajme tento bod 

primátor – napríklad pri stavebnej komisii 

Ing. Sopko - ako predseda návrhovej komisii prečítal návrh na 

Uznesenie č.13/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo -Projekt „Revitalizácie mestskej zelene“,  ktorý 

vypracoval Ing. Anton Murčo, Floragarden, Rajecké Teplice 09-11/2013 

Schvaľuje 

- projekt Revitalizácie mestskej zelene nasledovne:  

Plocha č.1  

- ponechať trávnatú plochu v celom rozsahu bez parkovacích miest, 

- v rámci realizácie projektu vybudovať  peší  chodník od vchodu 

popri  bytovke na cestu ku garážam 

Plocha č.2   

- počet parkovacích miest zachovať,  

- upraviť plochu pod smetnými nádobami a existujúcim parkovacím 

miestom,  

- betónový plot, ktorý sa nachádza v havarijnom stave, odstrániť 

a nahradiť ho živým plotom 

Plocha č.3  

- odsúhlasiť prepracovaný návrh podľa priloženej situácie 

Plocha č.4  

- prehodnotiť návrh parkovacích miest  

- revitalizácia zelene podľa predloženého návrhu 

Ukladá- Mestu Rajecké Teplice začať s realizáciou projektu 

„Revitalizácie mestskej zelene“  po etapách. 

V I. etape zrealizovať prípravné práce (nutný výrub v rámci celého 

projektu) a plochu č.1. Vyzvať vlastníka objektu Třinecké železiarne 

na zabezpečenie údržby zelene v objekte. 

primátor – nikto nemá otázky, tak požiadal poslancov o hlasovanie 

tak ako bol prečítaný p. poslancom Sopkom 

 

Hlasovanie: 

ZA:9        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že toto uznesenie bolo 

schválené  
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Add 9/ Postupy ďalšieho riešenia Domu pre seniorov 

primátor – pán  architekt Ing. Jaroslav Lalík atelier pro- 

archposlal nejaké sprievodné správy vo veci prestavby objektu MŠ na 

Dom sociálnych služieb v Rajeckých Tepliciach. stavebník : Mestský 

úrad Rajecké Teplice v kooperácii so súkromnými investormi 

Lokalita: Rajecké Teplice ulica Pri  Bystričke , pozemok p.č. k.ú.   

Rajecké Teplice. Požiadal ing. Vráblovú aby zhrnula čo sa udialo 

a čo nás čaká 

Plocha pozemku                  : 2 804  M2  

Zastavaná plocha                :    774  M2  

Podl. Obostavaná Plocha 1 p.p...............: 275 M2 

Počet parkovacích miest  18 vrátane dvoch pre imobilných    

Podl. Obostavaná Plocha  1.N.P.............: 660,0 M2 

Podl. Plocha  2.N.P..............:662,0 M2 

Podl. Plocha  3.N.P..............:662,0 M2 

Podl. Plocha  4.N.P..............:260,0 M2                                                       

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

ZDÔVODNENIE  INVESTIČMÉHO ZÁMERU 

Stavebník má zámer Prestavby objektu Materskej skôlky na ulici Pri 

Bystričke  na  vlastnom pozemku  parcelné čísla ................ 

k.ú. Rajecké Teplice.- 

Na základe územnoplánovacej informácie Mestského úradu v Rajeckých 

Tepliciach , Útvar hlavného architekta , referát  urbanizmu 

a architektúry bola vypracovaná architektonická štúdia polyfunkčného 

objektu a dopracovaná do stupňa pre územné konanie. 

Koncepcia Domu sociálnych služieb  vychádza z kompaktnej hmoty , 

ktorej pôdorysné a objemové parametre sú podriadené tvaru pozemku . 

Pre vyriešenie parkovacích miest bol využitý vlastný pozemok 

Nástup do objektu je predsadeným exterierovým schodiskom resp. 

rampou. Charakteristika jednotlivých podlaží 

1.PP  suterén:  -obstavaná plocha 275  m2  

Suterénna časť pôvodného objektu  je navrhnutá ako technické 

podlažie   

S umiestnením kotolne , práčovne a príslušných skladov pre čisté a  

Špinavé prádlo a ďalších skladov. Do suterénu je samostatný vstup z  

Exteriéru- Suterénna časť pod prístavbou pavilónu je navrhnuté na 

umiestnenie  

Technologických zariadení vzduchotechniky a pomocných priestorov   

1.NP  prízemie : + 660 M2 

Prízemie je navrhnuté ako  kontaktný priestor pre prijímanie 

klientov  ,miestnosť lekára, spoločenský trakt  napojený na kuchyňu 

s výdajňou  stravy, priestor sociálneho zabezpečenia zamestnancov, 

a komunikačné veže schodiska a výťahu, 

a hygienické bunky   

2.NP  podlažie : 662 M2 

Je navrhnuté  ako ubytovacie so štruktúrou samostatným bytových 

buniek s hygienickou bunkou . Počet izieb  2x 2-L AP, 3x 2-L, 9x 1-L 

počet postelí 19 

Zároveň  na podlaží je navrhnutá spoločenská miestnosť práčovňa a 

hygienické bunky  

3.NP  PODLAŽIE  :662 

Je navrhnuté podobne ako 2 NP ako ubytovacie so štruktúrou bytov : 

2x 2-L AP, 3x2-L ,9x 1-L  , spoločenská miestnosť a hygienické 

bunky. 

4.NP   PODLAŽIE : 260 M2 

Podlažie navrhnuté ako ubytovacie s vyšším štandardom izieb. 
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1x2-L AP, 4x2-L, 0x1-L 

Súčasťou tohto podlažia je okrem pobytových terás patriacich 

k jednotlivým izbám aj pochôdzna terasa ako zelená strecha. 

2.2 SÚČASTNÝ STAV 

V súčasnosti je pozemok určený na výstavbu voľný bez porastu- 

Z inžinierskych sietí je prístupná verejná vodovodná sieť 

v obslužnej komunikácii  rozvodu  NN pri komunikácii  verejný 

vodovod je v hlavnej komunikácii  kanalizácia je taktiež v ulici . 

Projektová dokumentácia rieši napojenie objektu na jednotlivé 

inžinierske siete 

Vlastný objekt materskej škôlky je dlhodobo nevyužívaný. 

2.3 NAVRHOVANÝ STAV 

3. Urbanisticko-architektonické riešenie vychádza  z koncepcie  

umiestnenia 

Kompaktnej hmoty  objektu  Domu sociálnych služieb. 

Horizontálne členenie objektu je na jednotlivé podlažia so 

špecifickou funkciou. 

1 PP /podzemné podlažie je určené pre technické zabezpečenie  . Je 

navrhnutých 18 parkovacích miest    

1 NP / prízemie / je navrhnuté ako prijímací kontaktný bod 

s klientom s recepciou , lekárom spoločenskou miestnosť a s jedálnou 

2 NP a 3NP a 4NP  sú navrhnuté ako ubytovacie.  

PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Pre vypracovanie investičného zámeru  boli použité tieto podklady. 

polohopisné a výškopisné  zameranie riešeného územia 

Obhliadka územia 

Zadávacie údaje od investora  

Technický kvalitársky výbor 

ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 

Stavebné objekty   

SOO1  Stavebný objekt objem pôvodného objektu  s evakuačným  výťahom 

S002    prístavba novostavby pavilónu DSS 

S003    Nadstavba modernizovaného pôvodného objektu 

S004    Prípojka NN 

S005    Vodovodná prípojka 

S006    Kanalizačnáprípojka 

S007    Terénne , parkove úpravy a oplotenie 

PS01    evakuačný výťah 

PS02    technologia kuchyne 

PS03    technologia kotolne 

VECNÉ ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE 

Stavby nemájú vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 

PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 

5.1.  Mestský úrad Rajecke Teplice       

TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY 

Predpokladom výstavby je vydanie územného a následne stavebného 

povolenia 

Termíny začatia stavby   :    09  2014 

Termíny ukončenia stavby :    12  2015 

ROZPOČTOVÝ NÁKLAD STAVBY 

Predpokladaný rozpočet stavby  cca eur 

p. Hudeková- nemôže tam byť denný stacionár, ambulantná 

starostlivosť 

Ing. Vráblová- dohodneme s p. architektom aby to tam doplnil 

primátor – musí byť jasný názov v zmysle zákona 

p. Rojík – kto bude vlastníkom 
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primátor- mesto rajecké bude 

Prof. Rostášová- názov treba preveriť, v súlade s legislatívou. 

Treba len doplniť a s denným stacionárom 

Ing. Vráblová- záleží s akého fondu to pôjde, každý projekt má 

presné definície 

Mgr. Babinec- bola stanovená komisia, ktorá by nás mala informovať 

o výsledkov rokovania. Nie tu riešiť ako sa to bude volať. Asi 

naozaj záleží na tom kto to bude financovať 

Prednosta – stretávali sme sa, na poslednom stretnutí sme hovorili 

že tam bude aj denný stacionár 

Prof. Rostášová- treba sa informovať projektanta či tam môže byť 

denný stacionár, pozvať ho na pracovné stretnutie a prejednať 

primátor – máme to v zápisnici poznačené, budeme vás priebežne 

informovať 

p. Fajbík – aby mesto nedoplácalo, prieskum trhu 

 

Add 9/ Žiadosti občanov- stanoviská z odborných komisií 

primátor - pred MR, ktorá bola 30. 01. 2014 zasadali tri komisie 

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 12. februára 2014, včera.  

Prítomní:  Ing. Alexander Sopko, JUDr. Štefan Stehlík , p. Ladislav 

Šálek, p. Drahoslava Pagáčová  - ospravedlnená, p. Janka Bohiníková,  

Ing. Vladimír Dikant, Ing. Pavol Hucík. Prizvaní: Anna Grupáčová a 

Ing. Igor Masaryk prednosta MsÚ. Riadili sme sa programom: 

1. VZN č. 60/2009 – Dodatok č. 2 

2. Prerozdelenie majetku CVC 

3. Revitalizácia zelene 

4. Nariadenie vlády 441/2013 – zvýšenie platov vo verejnej správy. 

5. Spolupráca s obcou Klaniec 

6. Žiadosti iných CVC na finančnú podporu 

7. Kúpa traktora – rezervný fond 

1. Informoval som členov komisie o navýšení nákladov na stravu 

v zmysle všeobecného záväzného nariadenia. Navýšenie sa týka hlavne 

cudzích stravníkov. nedotýka sa detí. Cena sa zvyšuje z pôvodnej 

1,82 EUR na 2,00 EUR teda o 0,18 EUR. Komisia doporučuje VZN 

schváliť. Doprava jedla by sa tiež zvýšila. 

primátor – dávame to len do súladu s vyhláškou 

Rostášová- ale ide o navýšenie aj u detí 

primátor – o desatiny o 0,06, opätovne hovorím že dávame len do 

súladu s vyhláškou min. školstva zákon č. 245 
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Dodatok č. 2 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 60/2009 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedno jedlo 

v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

Článok V 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni v materskej škole a základnej škole 

1.  Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mesto, poskytuje 

stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov za jedno 

jedlo, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky. 

2.  Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej 

školy (od 2 – 6 rokov) vo výške nákladov na nákup potravín je 

1,19 EUR v členení:  

a)  desiata        0,28 EUR,          

b) obed           0,68 EUR,         

c) olovrant       0,23 EUR.         

3.  Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka základnej školy 

(od 6 – 11 rokov) vo výške nákladov na nákup potravín je 

nasledovný: 

a) obed          1,01 EUR.        

4.  Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka základnej školy 

(od 11 – 15 rokov)vo výške nákladov na nákup potravín je 

nasledovný 

a) obed          1,09 EUR         

5.   Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka základnej školy 

(od 15 – 18/19 rokov)vo výške nákladov na nákup potravín je 

nasledovný 

a) obed          1,19 EUR         

    Dospelí cudzí stravníci uhrádzajú aj režijné náklady na prípravu 

jedla vo výške 0,81 EUR Cena jedného jedla je 2,00 EUR a uhrádza 

sa v súlade so Zákonníkom práce, VZN mesta, príslušnou 

kolektívnou zmluvou. Cena dopravy  jedného jedla je zvýšená na 

0,25 EUR na jedno jedlo. 

6. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku podľa odsekov 2 - 4, ak dospelá osoba alebo 

zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o 

tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k 

dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

7.   Článok V. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a 

podmienky úhrady v školskej jedálni v materskej škole a základnej 

škole, dodatku č. 2 VZN č. 60/2009 nadobúda účinnosť od 01. 03. 

2014. 

 

2. Komisia sa vrátila k žiadostiam, ktoré boli predložené ešte 

v roku 2013. V zmysle uznesenia sme sa opäť k týmto žiadostiam 

vrátili. Do konca roka 2013 sme s majetkom nehýbali. Komisia sa 

zhodla na tom, nakoľko sa neplánuje s jeho obnovením a krúžkovú 

činnosť prevzala škola, aby sa majetok bývalého CVC prerozdelil 

podľa požiadaviek mesta RT, Základnej školy, materskej školy. 

Vytvoriť nejakú trojčlennú komisiu a rozhodnúť o rozdelení. Jeden 

člen z finančnej jeden zo sociálnej komisie a jeden člen z mesta-



 

21 

 

prednosta. Sadli si nad požiadavkami a rozhodli. Prednosta zvolá 

stretnutie. 

3. Predseda komisie informoval o stretnutí občanov ohľadom 

revitalizácie zelene, parkovanie na sídlisku Pionierska. 

Informatívna správa. už sme prijali uznesenie, nebudem o tom 

hovoriť. 

4. Prednosta informoval členov komisie o nariadení vlády č. 441/2013 

o zvýšení platov vo verejnej správe. Nakoľko je to zo zákona, 

zapracuje sa to do zmeny rozpočtu na rok 2014.poprosil p. prednostu 

aby povedal o navýšení mza rok 2014 14004 eur.  

približne za mesiac navýšenie pre msú o 404 eur za mesiac, ots-111 

eur,zs-25 eur, os-121 eur, mš-348 eur, šj-111 eur. Spolu cca 1167 za 

mesiac.  

5. Predseda informoval členov komisie o možnosti spolupráce s obcou 

Klaniec. Mestská rada doporučuje túto spoluprácu uskutočniť. Nakoľko 

by nám to mohlo pomôcť aj pri možnostiach čerpania Eurofondov. 

primátor - mesto Rajecké Teplice bolo kontaktované mestom Klanjec 

v Chorvátsku, ktoré má nadviazanú partnerskú spoluprácu s našim 

partnerským mestom Wilamowice v Poľsku. V emailovej pošte nás 

z mesta Klanjec oslovili so žiadosťou o spoluprácu a partnerstvo pri 

realizácii projektu, ktorý by chceli realizovať a v rámci nového 

programového obdobia chcú na tento projekt podať žiadosť o finančný 

príspevok z programu „Európa pre občanov“. Projekty v tomto programe 

sú predkladané priamo Európskej komisii v Bruseli, uzávierka 

podávania žiadostí je 1. marca 2014. Mesto Klanjec plánuje v rámci 

projektu realizovať stretnutie partnerských miest počas tradičného 

podujatia „Októbrové vďakyvzdanie“ (prvý alebo druhý októbrový 

víkend). Počas tohto podujatia budú prebiehať prezentácie kultúry, 

tradičného odevu, gastronómie a folklóru pozvaných partnerov 

z Poľska, Slovinska a v prípade kladného stanoviska aj nás ako 

partnerov projektu. Mesto Klanjec je menšie chorvátske mesto, 

vzdialené približne 60 km severozápadne od hlavného mesta Záhreb, 

pri hraniciach so Slovinskom. Realizácia plánovaného projektu v tak 

veľkom rozsahu by bez finančného príspevku nebola zo strany mesta 

Klanjec možná, preto sa rozhodli podať projektovú žiadosť do už 

spomenutého programu a obrátili sa na nás so žiadosťou o partnerstvo 

z dôvodu väčšieho počtu partnerov účastníkov z viacerých krajín, čo 

zvyšuje kredit projektu a jeho šance získať potrebné financie. 

Mesto Rajecké Teplice plánuje v rámci programu „Európa pre občanov“ 

tiež podať žiadosť o finančný príspevok na financovanie rôznych 

aktivít v rámci Letných slávností 2014, kde by sme zasa my mohli 

využiť partnerstvo s mestom Klanjec v Chorvátsku a tak zvýšiť 

možnosti našej žiadosti. 

Požiadal poslancov o podporu spolupráce, mali by sme mať oporu 

v uznesení, bolo by vhodné prijať uznesenie 

Predseda komisie informoval členov o návšteve 01. 02. 2014 

Bratislavy na cestovnom ruchu (INCHEBA). Krajská oblastná 

organizácia cestovného ruchu mala stánok s propagačnými materiálmi. 

Bolo to pestré. Pani Ing. Helena Cvachová s manželom –naši 

obyvatelia prezentovali výrobky aj výrobu zmrzliny, sú členmi 

oblastnej organizácie cestovného ruchu rajecká dolina. 

6. Komisia navrhuje prispieť na centrá voľného času podľa žiadosti 

vo výške 31,-EUR/žiak teda 50% z celkovej výšky. Máme 62 eur na rok 

a žiaka. Doporučujeme prispieť 31 eur. 

7. Prebehla diskusia o čerpaní finančných prostriedkov z rezervného 

fondu na zaplatenie akontácie pre kúpu traktora. Nakoľko kúpa 
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neprebehla do konca roka 2013, kedy sa nestihlo urobiť verejné 

obstarávanie (nutnosť zverejňovať), finančné prostriedky boli 

presunuté do rezervného fondu a čerpané budú v roku 2014. Bude 

navrhnuté uznesenie nakoľko je to v zmysle zákona o rozpočtových 

pravidlách nutné. 

Ing. Sopko- prečítal návrh na uznesenie č. 4/2014 

primátor – má niekto pripomienky, otvoril diskusiu, dal hlasovať 

Uznesenie č. 4/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo  a schvaľuje Dodatok č.2 k Všeobecnému záväznému 

nariadeniu č. 60/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu  

nákladov na jedno jedlo v školách a školských zariadeniach 

a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole 

 

Hlasovanie: 

Za:8         proti:0        zdržal sa:1  Mgr. Branislav Babinec                                                                            

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie 

Ing. Sopko- prečítal návrh na uznesenie č. 5/2014 

primátor – má niekto pripomienky, otvoril diskusiu, dal hlasovať 

Uznesenie č. 5/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo žiadosti centier voľného času o pridelenie dotácie na 

deti: 

Rímskokatolícka cirkev, J. Kalinčiaka 1, 011 36  Žilina       2 deti 

Rímskokatolícka cirkev, J. Kalinčiaka 1, 011 36  Žilina       3 deti 

Centrum voľného času, Kuzmányho, Žilina                      15 detí      

Schvaľuje: Dotáciu vo výške 31,- EUR/rok/žiak a zaslať na účet 

žiadateľa podľa počtu  

navštevujúcich žiakov týchto centier. 

 

Hlasovanie: 

Za:8         proti:1  Mgr. Branislav Babinec        zdržal sa:0                                                                                        

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie 

Ing. Sopko- prečítal návrh na uznesenie č. 6/2014 

primátor – má niekto pripomienky, otvoril diskusiu, dal hlasovať 

Uznesenie č. 6/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo žiadosti Základnej školy v Rajeckých Tepliciach 

a Materskej školy v Rajeckých Tepliciach o poskytnutie materiálu 

a vybavenia z CVČ. 

Schvaľuje- Rozdelenie majetku zrušeného centra voľného času podľa 

požiadaviek pre mesto a jeho rozpočtovú organizáciu 

Odporúča- Mestskému úradu  zriadiť komisiu a podľa požiadaviek  

mesta a jeho rozpočtovej organizácie majetok rozdeliť 

 

Hlasovanie: 

Za:9   proti:0            zdržal sa:0  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie 

Ing. Sopko- prečítal návrh na uznesenie č. 7/2014 

primátor – má niekto pripomienky, otvoril diskusiu, dal hlasovať 

Uznesenie č. 7/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 10 259,04 EUR na úhradu akontácie pri kúpe traktora 

formou leasingu  z ČSOB.  

Schvaľuje- Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové 

výdavky vo výške 10 259,04 EUR na úhradu akontácie pri kúpe traktora 

formou leasingu  z ČSOB.  
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Hlasovanie: 

Za:9   proti:0            zdržal sa:0  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie 

Ing. Sopko- prečítal návrh na uznesenie č. 7/2014 

primátor – má niekto pripomienky, otvoril diskusiu, dal hlasovať 

Uznesenie č.16/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo -Návrh spolupráce s obcou Klanjec v Chorvátsku 

schvaľuje -Spoluprácu s obcou Klanjec – Chorvátsko 

 

Hlasovanie: 

ZA:9        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

primátor – poďakoval poslancom a prešli k žiadostiam komisie 

výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia 

p. Brath- predseda komisie výstavby, územného plánu a ochrany 

životného prostredia. Revitalizáciu sme už dnes prebrali 

Po stavebnej komisii prišla žiadosť od MUDr. Michala Jakubčíka, 

žiada o osadenie retardéra 

Ing. Valúch- ja tam dopravná značka 30, jednosmerka ale p. doktor 

uvádza, že sa tam auta rozbiehajú do kopca a bolo by vhodné tam 

umiestniť retardér 

primátor – otvoril diskusiu, údajne tam jazdia rýchlo auta, treba 

reálne vyhodnotiť žiadosť 

p. Brath- treba urobiť prieskum, aj tak nemáme retardér navyše. 

Vzhľadom na tak krátky úsek je vhodné žiadosť zamietnúť 

primátor – dal hlasovať za zamietnutie žiadosti 

Uznesenie č.17/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo a zamieta žiadosť MUDr.Jakubčíka o osadenie retardéra na 

ul.Kašjaka 

 

Hlasovanie: 

Za:8   proti:0            zdržal sa:1  Ing. Alexander Sopko 

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie a konštatoval, že toto 

uznesenie bolo schválené. Poďakoval p. Vladimírovi Bratovi 

predsedovi komisie výstavby, územného plánu a ochrany životného 

prostredia a požiadal predsedu Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD. 

komisie sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu, mládeže  a 

verejného poriadku  

Prof. Rostášová- komisia sociálna, kultúry, športu a vzdelávania 

pri MsZ v Rajeckých Tepliciach zasadala 28. 01. 2014. 

Miesto konania: MsÚ Rajecké Teplice. Prítomní: podľa prezenčnej 

listiny. Neprítomní: J. Babinec. Ospravedlnení: J. Babinec 

Program zasadnutia: 

sociálna oblasť  

1. p. Jana Vdovčíková, Poluvsie, rozvedená, 3 deti (11, 12, 13 

ročné), nepravidelné platby výživného, dôvod: výmena elektrických 

spotrebičov návrh: 165€ 

2. p. Peter Šimon, bezdomovec, Rajecké Teplice, 50 rokov, 

slobodný, stratené doklady, dôvod: náklady na teplú stravu počas 

vybavovania preukazu totožnosti, návrh: 165€ 

3. p. Ľudovít Hodas, Rajecké Teplice, stará sa o dcéru, ktorá je v 

kóme. Manžel pracuje v charite, majú jednu dcéru vo veku 7 rokov. 

návrh: 165€ 

Informácie najbližších aktivít v kultúrnej oblastí 

13.02. – mobilný odber krvi od 8°° - 11°° 

ostatné 

odchyt psov – povinnosť mesta zabezpečiť útulok alebo spoluprácu 
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- v Zbyňove je útulok. Bol odchytený pes. Volali pani Marčanovej z 

útulku 

zadefinovať formu spolupráce 

nebolo to ani vyhlásené 

sociálna oblasť 

Prerokovaná bola opodstatnenosť výstavby DSS – až na p. Barčiaka 

všetci potvrdili opodstatnenosť realizácie projektu. 

kultúrna oblasť 

Kultúrna pozvánka mesta Klanjec – p. Marcinová Júlia 

 - včelári 

 - dôchodci 

 - pripojiť sa k projektu 

ostatné – rôzne 

Robia sa výruby – vyzvať lesy, aby po sebe urobili poriadok 

Osobitná pozornosť bola venovaná rozdeleniu finančného príspevku v 

zmysle VZN č. 66/2011 o poskytovanie bolo podané na Mestskej rade v 

Rajeckých Tepliciach 

p. Barčiak – vo veci reklamných tabúľ, o tom sme už dnes hovorili 

Vysoká čiastka vyberaná reklamnou agentúrou, ktorá obhospodaruje 

reklamné tabule v Rajeckých Tepliciach. 

Vyhodnotili sme požiadavky zložiek mesta o finančný príspevok v 

zmysle VZN č. 66/2011 o poskytovaní dotácií pre organizácie 

vykonávajúce činnosť na území mesta Rajecké Teplice. Celková suma v 

rozpočte schválená MsZ pre rok 2014- 9000,- EUR. 

p. Fajbík- nevieme čo urobili jednotlivé zložky, či by sme im mohli 

pridať alebo ubrať 

primátor – pohľady na prerozdelenie a podporu týchto zložiek sa 

rôznia. Bolo to prerokované v komisií sociálnych vecí, kultúry, 

vzdelávania, športu, mládeže  a verejného poriadku aj na mestskej 

rade. Nechal následne priestor na názory v rámci diskusie. 

VZN č.66/2011 § 8 hovorí o podmienkach čerpania dotácií 

Prijímateľ  dotácie  je povinný  a  týmto  sa  zaväzuje  predložiť 

poskytovateľovi dotácie písomnú správu o použití dotácie, spolu s 

vyúčtovaním poskytnutých finančných prostriedkov a kópiami účtovných 

dokladov  preukazujúcich  použitie dotácie  na  dohodnutý  účel   v  

lehote do 30 dní od ukončenia  úlohy alebo akcie  ( podujatia), na 

ktoré bola dotácia prijímateľovi  poskytnutá, najneskôr však do  10  

decembra  kalendárneho  roka, v ktorom  mu bola dotácia poskytnutá. 

Vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie budú 

akceptované, iba ak budú čitateľné a úplné a potvrdené podpisom 

prijímateľa.  V prípade, ak prijímateľ dotácie  nepoužije  

poskytnuté  peňažné   prostriedky  na určený účel v celom rozsahu, 

nepoužité  peňažné  prostriedky je povinný vrátiť poskytovateľovi  

dotácie,  v lehote určenej na predloženie vyúčtovania ( čl. 4 ods. 

4.1. tejto dohody).  V prípade, ak prijímateľ dotácie poruší 

povinnosť použiť dotáciu na dohodnutý účel a tiež v prípade ak 

nedodrží lehotu určenú na predloženie správy a vyúčtovania použitia 

poskytnutej dotácie / vrátane účtovných dokladov/, prípadne ak budú 

poskytovateľom vo vyúčtovaní dotácie  zistené nedostatky a tieto 

nebudú v lehote určenej poskytovateľom podľa pokynov poskytovateľa 

odstránené,  je prijímateľ povinný v termíne do 31.12. príslušného 

roka vrátiť poskytnutú dotáciu poskytovateľovi  v plnej  výške  na  

jeho  účet. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi vykonať 

vecnú kontrolu, finančnú kontrolu použitia poskytnutej dotácie 
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Ing. Sopko- sociálna komisia prešla podrobne, kontrola takéhoto 

charakteru viac rokov nebola, teraz sa komisia zaoberala aj ich 

činnosťou 

primátor – dal hlasovať za uznesenie č. 8/2014, v zmysle tohto 

uznesenia mesto bude konať 

Ing. Sopko - Uznesenie č.  8/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo požiadavky zložiek mesta Rajecké Teplice 

o finančný príspevok na rok 2014 v zmysle VZN č.66/2011 

o poskytovaní dotácií pre organizácie 

Schvaľuje Finančné príspevky  na rok 2014 v zmysle VZN č.66/2011 

o poskytovaní dotácií pre organizácie 

 

TJ Slovan - šachy 1 100 EUR 

 TJ VTJ Raj. Teplice 4 000 EUR 

Chor CORDIS JESU    200 EUR 

Športový klub – Lojzo 

Poluvsie 

   120 EUR 

Senior klub    450 EUR 

Nádej -     450 EUR 

Únia žien – ZO    250 EUR 

OZ kultúra     330 EUR 

Horolezecký klub RT    120 EUR 

Cyklistický spolok 1 200 EUR 

Tenisový oddiel    120 EUR 

Volejbalový oddiel      50 EUR 

Rezerva      600 EUR 

Celkom 9 000 EUR 

 

Hlasovanie: 

Za:9             proti:0                      zdržal sa:0  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie a konštatoval, že toto 

uznesenie bolo schválené. 

Ing. Sopko- Ing. Katarína Kráľová, predložila správu o činnosti OZ 

Kultúra za obdobie 1.-12./2013. V súlade s uznesením č.4/2009 

schváleným Mestským zastupiteľstvom v Rajeckých Tepliciach na  

XIX. riadnom zasadnutí z 02. 07. 2009 

Práca s mládežou. Počas roka – pravidelne v piatok a nedeľu je 

v Domčeku čajovňa – klub pre mladých ľudí. Zúčastnili sme sa 

seminárov o projekte KOMPRAX a spolupracujeme s IUVENTOU. 

V novembri sa jeden dobrovoľník zúčastnil neformálneho vzdelávania 

Komprax a mal podporený malý projektový zámer, ktorého realizácia 

pokračovala v r. 2014.  

V septembri 2013 návštevníci čajovne zorganizovali koncert pre 

mladých, kde účinkovalo zoskupenie Taleyard.  

Vzdelávanie- pomocou podporeného projektu cez Nadáciu pre deti 

Slovenska – Škola rodinných financií, sme mohli vzdelávať v oblasti 

finančnej gramotnosti. Projekt realizujeme pod názvom „Aby nás nič 

neprekvapilo“. Projekt prebieha od marca – septembra 2013. 

Spolupracujeme so Senior klubom, Úniou žien, stred. školami, konali 

sa prednášky pre mladých ľudí. Seminára sa zúčastnilo cca 70 

účastníkov, spolu bolo na tému financií odprednášaných cca 90 hodín 

na rôzne témy ako pracovnoprávne vzťahy, ochrana spotrebiteľa, 
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bankové inštitúcie, úvery, pracujeme na tvorbe brožúrky s receptami 

na lacné recepty.  

Obdobie od septembra bolo venované vypracovaniu záverečnej správy 

projektu Škola rodinných financií a záverečnému zúčtovaniu. 

Pripravili a podali sme projekt do nového ročníka.  

Taktiež sme vypracovali projekt pre seniorov na návštevu divadla do 

Bratislavy a reagovali sme na výzvu GlaxoSmithKline (GSK), projekt 

však nebol podporený. 

V decembri sme pripravovali spoločný koncert s MsÚ, ktorý sa 

uskutočnil vo veľkej sále na sviatok Troch kráľov (06. 01. 2014). 

Aktivity pre deti. V dňoch 05. 08. – 09. 08. 2013 sa uskutočnil 

letný denný tábor s dlhoročnou tradíciou v záhrade rekreačného 

zariadenia Altán R. Teplice a Komunitnom centre Domček so zameraním 

na remeslá (hrnčiarsky kruh – keramika, sviečky, základy práce 

s prútím, práca s papierom, korálkovanie, zvieratká z balónikov, 

lukostreľba, enkaustika, výtvarná dieľňa a pod.)  

Činnosť bola doplnená športovými, hudobnými a divadelnými 

aktivitami. Rôzne zručnosti našich dobrovoľníkov /hrnčiarsky kruh, 

batikovanie, keramika.../ v rámci animačných aktivít využívali aj 

Školy v prírode Deti z týchto základných škôl so záujmom sledovali 

najskôr „odborný výklad“ a potom si každé dieťa mohlo vyskúšať tieto 

činnosti. Na hrnčiarskom kruhu tvorili svoje keramické výrobky 

a svoje tričká vyzdobili batikou.  

Remeslá (pre verejnosť)- OZ Kultúra má tradíciu činnosti v oblasti 

remesiel. Pripravili sme zaujímavý kurz Práca s pedigom, Koše 

z vŕbového prútia, Drôtovanie (veľkonočné). Kurz viedla 

remeselníčka, s ktorou má naše OZ dlhoročné veľmi dobré skúsenosti. 

Pre záujem plánujeme aj jesennú sériu remesel. kurzov.  

V období od septembra do decembra sa uskutočnili 4 remeselné kurzy 

pre verejnosť. Enkaustika, Prútené koše, Hrnčiarsky kruh a Šúpolie. 

Základy paličkovanej čipky sme presunuli na nový rok.  

V predvianočnom čase sme sa pripravovali na Vianočné trhy a aktívne 

sme sa ich zúčastnili na deň Mikuláša v Rajeckých Tepliciach.  

Spolupráca s inými záujmovými skupinami v KC. Naďalej v priestore KC 

– miestnosť čajovne využívali na svoje stretnutia aj včelári a to 

v poslednú nedeľu v dopoludňajších hodinách. 

V prípade potreby boli priestory – miestnosť čajovne poskytnuté aj 

Materskému centru Košík.  

Nadviazali sme spoluprácu so Šachovým oddielom v Raj. Tepliciach. 

Pri vzdelávaní sme spolupracovali s Úniou žien a Seniormi.  

Dobrovoľníctvo -dobrovoľníci sa stretávali nepravidelne najmä 

v sobotu. V prípade konkrétnej aktivity boli stretnutia aj inokedy. 

Dobrovoľnícka činnosť bola najvýraznejšia v letnom tábore, 

animáciách pre deti. Na báze dobrovoľníctva funguje celá činnosť OZ 

Kultúra. Zapojili sme sa do viacerých projektov. Podali sme projekty 

do Nadácie Intenda a Nadácie pre deti Slovenska /Hodina deťom, Škola 

rodinných financií/, Nadácie Orange /Darujme Vianoce/. Nie všetky 

boli podporené.  

Všeobecné. Občianske združenie Kultúra od novembra 2013 zmenilo 

svoje oficiálne sídlo na adresu Osloboditeľov 608/73A, Rajecké 

Teplice, (predtým Štefánikova 10, Rajec). 

V decembri sme sa registrovali do zoznamu prijímateľov príspevkov 2% 

z daní.  

Fotografie z našich aktivít sú zverejnené na www.ozkultura.sk . 

Stránku sa snažíme pravidelne aktualizovať.  
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Pracovali sme na ukončení prác v účtovníctve a evidencií, ktoré boli 

odoslané na kontrolu.  

Plán činnosti na 1. polrok 2014 

V januári uskutočníme v spolupráci s Mestom Raj. Teplice Trojkráľový 

koncert AD HOC ORCHESTRA, kde sa predstavia mladí umelci Rajeckej 

doliny a budú interpretovať klasickú a filmovú hudbu. OZ Kultúra 

chce realizovať od februára kurz paličkovanej čipky pod vedením p. 

Buranovej, skúsenej paličkárky pre celú verejnosť. Chceme ponúknuť 

pre deti popri ZŠ aj ďalšie krúžky a mimoškolskú činnosť. Plánujeme 

otvoriť Klub 15 (kalčeto, stolný tenis, prednášky, poradňa...) pre 

14-16 ročných. V lete pripravíme letný denný tábor pre deti.  

primátor – povedal o činnosti oblastnej organizácie cestovného 

ruchu, my sme dominantný v počte prenocovaní. OOCR by nemohla 

fungovať bez nás. Sme otvorený všetkým subjektom, ak má niekto 

záujem radi ho začleníme k nám 

ujalo sa logo, ktoré je schválené 

Ing. Sopko – za posledný rok kto pristúpil alebo vystúpil 

primátor – kofola pristúpila a nejaká obec má zaslať výpis 

z uznesenia že obecné zastupiteľstvo schváli vstup. Najnovšie nás 

OOCR Rajecká dolina oslovil cyklomaratón- fatranský maratón jedná sa 

o akciu , 2 dni, jedna noc ubytovanie v meste, prínos pre 

ubytovateľov v našom meste 

Ing. Sopko - prečítal návrh na uznesenie č. 11/2014 

Uznesenie č. 11/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo a schvaľuje informatívnu správu o oblastnej organizácií 

cestovného ruchu Rajecká dolina 

 

Hlasovanie: 

Za:9   proti:0            zdržal sa:0  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie 

Ing. Sopko - prečítal návrh na uznesenie č. 12/2014 

Uznesenie č.12/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

Prerokovalo a berie na vedomie informatívnu správu o činnosti OZ 

Kultúra za rok 2013 v súlade s Uznesením č. 4/2009 

Hlasovanie: 

Za:9   proti:0            zdržal sa:0  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie 

 

Ing. Sopko - prečítal návrh na uznesenie č. 14/2014 

Uznesenie č.14/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo správu o financovaní OOCR Rajecká Dolina 

Ukladá -MsÚ uhradiť členský príspevok 500,- EUR – riadne členské za 

rok 2014, ako člena oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká 

dolina 

 

Hlasovanie: 

Za:9   proti:0            zdržal sa:0  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie 

Navrhol dať do ukladacej časti návrh poslanca p. Fajbíka- návrh 

úpravy zelene 

p. Knapec- kto bude upravovať- listnaté stromy 

Ing. Sopko- prečítal návrh na uznesenie č.18/2014 

Uznesenie č.18/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo žiadosť poslanca P.Fajbíka o úpravu zelene v areáli KD 

Poluvsie  

ukladá -MsÚ spracovať návrh úpravy zelene v areáli KD Poluvsie 
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Hlasovanie: 

Za:9   proti:0            zdržal sa:0  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie. Konštatoval, že 

uznesenie bolo schválené 

 

Add 10/ Rôzne 

primátor – informoval, že máme dopravné múzeum 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný 

úrad, Námestie Slobody č. 6, 810 05  Bratislava 

Nám oznámilo začatie konania o zmene v užívaní stavby a upustenie od 

ústneho pojednávania. Stavebník Považské múzeum v Žiline, Topoľova 

1, Žilina požiadal dňa 23.12.2013 o povolenie zmeny v užívaní časti 

stavby dráhy: „Železničná zastávka Rajecké Teplice – zriadenie 

a prevádzkovanie expozície historickej dopravy a informačného 

stanovišťa.“ Ide o nebytový priestor v budove železničnej zastávky 

na 1. podlaží miestnosť č. 120, ku ktorému má stavebník so ŽSR 

uzatvorenú nájomnú zmluvu. Tento priestor má podľa predmetu nájmu 

užívať za účelom zriadenia a prevádzkovania expozície historickej 

dopravy a informačného stanovišťa bez stavebných úprav a bez 

napojenia na inžinierske siete. Stavba bude zriadená v budove 

v správe ŽSR. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene v užívaní 

stavby. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

oznamuje začatie konania o zmene v užívaní stavby a upúšťa od 

miestneho zisťovania a ústneho konania.  

primátor – informoval, o voľbách prezidenta slovenskej republiky 

v roku 2014. O rozdelení domov pre voľby- týka sa to domov na ulici 

Rajecká cesta. Presne určené podľa súpisných čísel 

primátor – máme tu otvorenú žiadosť p. Mgr. Miroslavy Kubalíkovej. 

Je to žiadosť aj ďalších podpísaných vlastníkov nehnuteľnosti 

v chatovej oblasti. o dobudovanie cestnej komunikácie v chatovej 

oblasti Medzihorská. Od chaty ktorej vlastníkom sú Saleziáni Dona 

Bosca na Slovensku je cesta do celej Medzihorskej oblasti ťažko 

prejazdná, čo zhoršuje prístup v tejto oblasti.  

PREČÍTAL LIST: Vážený pán primátor mesta Rajecké Teplice RNDr. Peter 

Dobeš,  dolupodpísaná Mgr. Miroslava Kubalíková, ako aj ďalší 

podpísaní vlastníci nehnuteľností v chatovej oblasti Medzihorská 

Rajecké Teplice – Poluvsie Vás týmto žiadame o dobudovanie/opravu 

cestnej komunikácie v chatovej oblasti Medzihorská Rajecké Teplice – 

Poluvsie. Túto žiadosť odôvodňujem nasledovne. V súčasnosti je 

vybudovaná cestná komunikácia len po začiatok chatovej oblasti, 

resp. po prvú chatu v tejto oblasti, ktorej vlastníkom sú Saleziani 

Dona Bosca na Slovensku. Od tohto miesta je cesto do celej 

Medzihorskej oblasti ťažko prejazdná, čo zhoršuje prístup vlastníkom 

nehnuteľností v danej oblasti, ako aj občanom mesta Rajecké Teplice, 

ktorí túto oblasť využívajú na spestrenie svojich voľno časových 

aktivít. Medzihorská oblasť môže byť využívaná na hubárčenie, 

turistiku, cykloturistiku a ďalšie oddychové či športové aktivity. 

Veľkou nevýhodou pre využívanie možností, ktoré táto oblasť ponúka 

je ťažko dostupný prejazd touto oblasťou. Kvôli tejto udalosti 

škodujú i majitelia chát a domov tejto oblasti, a to tí ktorí 

využívajú chaty rekreačne, ale hlavne tí, ktorí v nich majú trvalý 

pobyt. Na Slovensku je v súčasnosti bežné, že do podobných oblastí 

je vybudovaná riadna cestná komunikácia, preto Vás žiadame 

i o dobudovanie tejto cestnej komunikácie, ktorá veľmi pomôže 
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vlastníkom chát a domov v tejto oblasti, občanom mesta Rajecké 

Teplice, ale i celkovému rozvoju cestovného ruchu v oblasti Rajeckej 

doliny. Sprístupnená nová očarujúca oblasť bude mať širokospektrálne 

výhody po viacerých stránkach využitia, preto vidíme vyhotovenie 

tejto žiadosti ako vysoko potrebné. Veríme, že našej žiadosti 

vyhoviete a za kladné vybavenie tejto žiadosti Vám pán primátor 

budeme skutočne veľmi vďační. S úctou a prianím všetkého dobrého 

podpísaná Mgr. Miroslava Kubalíková 

primátor – komunikácia od chaty Saleziánov Žilina po brod cez rieku 

nie je v majetku mesta Rajecké Teplice.  

p. Pagáč- predbežná kalkulácia na zasfaltovanie tejto komunikácie by 

predstavovala cca 50.000 EUR. Mesto už v roku 2006 zabezpečilo dovoz 

a rozhrnutie mletej asfaltovej drte 

primátor – cesta prechádza 3 katastrálnymi územiami Poluvsie, 

Stránske, Kunerad a využívajú ju Štátne Lesy Žilina, urbariát 

Stránske aj Poluvsie pri ťažbe dreva a tým sa cesta pravidelne 

poškodzuje 

p. Knapec- pri konci medzihorskej sú dve posledné chaty a tam je 

cesta takmer neprejazdná, treba ju vyrovnať 

Ing. Sopko- musíme spoločne vyspravovať cestu k Medzihorskej 

primátor – výtlky v jarných mesiacoch apríl- máj 2014 vyspravíme 

štrkopieskom a pozrieme sa na podnet poslanca Knapca, čo by sa dalo 

urobiť 

 

 

Add 11/ Diskusia 

p. Knapec- sťažnosti že odišla p. doktorka kožná. Ľudia sa pýtajú či 

by tu nemohla byť aspoň raz do týždňa napr. robiť jednoduché 

zdravotné úkony- vypálenie bradavíc 

primátor – doktorka bola rozhodnutá, keby sme jej dali prenájom aj 

zadarmo, nesúhlasila, nechcela tu zostať za žiadnych podmienok. Má 

rozbehnutú ordináciu v Žiline a nemá problém pacientov zobrať 

z našej doliny 

p. Knapec- prečo na mapkách v propagačných materiáloch nie je 

zakreslené- napísané Poluvsie 

primátor – v menších mierkach nie je to, dám pripomienku na oo cr 

rajecká dolina. Keď poviete mesto rajecké teplice je jasné že patrí 

aj Poluvsie 

p. Fajbík- parkovanie za zdravotným strediskom, ráno je problém. Ani 

jeden kaderník nemá auto 

primátor – miesta sú určené pre zdravotný personál 

p. Piala- po novom je 6 a 6 parkovacích miest. Služby, ktoré 

poskytujú služby na zdravotnom stredisku majú tiež vyhradené miesta-

4 auta- 2krát pedikúra, 2krát finančné služby a ostatné park. Miesta 

sú lekári, ostatné sú pre lekárov. Majú nájomný vzťah s mestom, majú 

tam miesto na parkovanie 

Ing. Valúch- klienti antiku, ubytovaní tam zadarmo parkujú. Keď to 

zistíme, dáme im pokutu, len blokujú miesta, kým prídeme na to komu 

patrí 

Mgr. Babinec- pochválil mestskú políciu, pokutujú ľudí pred Alanom 

kde je miesto pre zdravotne postihnutých. Rozčuľuje ma keď parkujú 

na chodníku 

Ing. Sopko- bolo by vhodné, aby sme predstaviteľov COOP Jednoty 

vyzvali písomne vo veci bezbariérového vstupu do predajne 
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Ing. Dikant- neviem aký máte názor, mám pocit že p. riaditeľ 

Diplomatu p. Bálek nám naznačil, ako by sme boli úplatní poslanci. 

Urazil nás všetkých poslancov 

Mgr. Babinec- vyprosujem si, aby ma niekto nazval idiotom, bol som 

rozhodnutí povedať aj to že dokonca roka sa nezúčastním zasadnutia, 

nikdy som nezobral ani euro. Veľmi som sa urazil. Je možné sa 

vyjadriť nejakým spôsobom 

primátor – pripravíme návrh listu a podpíšete ho vy poslanci, ale aj 

my zástupcovia mesta, lebo sa to týkalo aj nás predstaviteľov mesta. 

Poďakoval za podnety, budeme si brániť česť, aby do budúcna 

k takýmto veciam nedochádzalo 

 

 

Add 12/ Záver 

primátor – jednotlivé uznesenia sme priebežne čítali a hlasovali za 

všetky. Predseda návrhovej komisie súhlasil, v diskusii sme sa 

venovali všetkým návrhom, ktoré boli schválené. Konštatoval, že 

všetky uznesenia boli preschválené 

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 XXII. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

 

 

V Rajeckých Tepliciach 13. 02. 2014 

 

 

 

 

 

___________________    ___________________ 

Ing. Igor Masaryk    RNDr. Dobeš Peter 

prednosta MsÚ     primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

p. Jozef Knapec      _____________________      

13. 02. 2014 

 

 

 

 

p. Vladimír Brath         _____________________    

       13. 02. 2014 
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