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14.6.2014 sa v Rajeckých Tepliciach konal
13. ročník športovej akcie Rajecko-
Teplický triatlon. Podujatie sa prvý krát
uskutočnilo ako spomienka na člena
mies tneho Horolezeckého klubu Antona
Dobeša, ktorý rukami teroristov 22. júna
2013 zahynul pod Nanga Parbatom. 

Súťažilo 53 súťažiacich v dvoch kategóriách.
Prvá kategória zahŕňala cyklotrasu
v  celkovej dĺžke 59,5 km a  500 metrový
bežecký okruh. V hlavnej kategórii pribudlo
lezenie na skalách v Priedhorí. V cyklistickej
časti preteku sa medzi mužmi umiestnil na
1. mieste Lukáš Plátek a  medzi ženami
Katarína Pialová. V hlavnej kategórii sa na
najvyššie stupne postavili Ľubica Lenartová
a Michal Novosad.

Ďakujeme za podporu mestu Rajecké
Teplice, Žilinskému samosprávnemu kraju,
všetkým sponzorom a účastníkom. Tešíme
sa na ďalší ročník.

Horolezecký triatlon 2014

Námestie sa stalo obľúbenou oddychovou zónou
a miestom, kde sa stretávajú ľudia

Srdečne pozývame 
aj na tohtoročné Letné slávnosti

Na leteckej snímke centrum mesta Rajecké Teplice s kostolmi 
a kúpeľmi Aphrodite v blízkosti námestia. Vybudovaním cestného
obchvatu a autobusovej stanice bola odľahčená doprava v meste a
jeho centrum vybudované prevažne pre peších.

Horolezci Peter Šperka (vľavo) a Anton
Dobeš tesne pred odchodom pod Nanga
Parbat. Foto Peter Dodek

Staviame my máje...
V  našom meste nebolo tradíciou sláviť 1.
máj. Starší si pamätajú, že sa chodievalo do
neďalekého Rajca, kde sa manifestačne
oslavoval sviatok práce. Meteorológovia
ohlasovali pekný deň a preto v spolupráci
s  Dobrovoľným hasičským zborom v  Ra-
jeckých Tepliciach mesto zorganizovalo sta-
vanie mája s  kultúrnym programom. Od
15.00 h sa predstavila dychová hudba
Mošteňanka, ľudová hudba Kandráčovci,
country skupina ACM, Martina Žovincová
s  Jurom Knapcom a  večer sa ukončil
diskotékou. Máje ako kultúrny jav boli
známe už v antike, ako sym boly ochrany
pred zlými duchmi a chorobami. Neskôr
mládenci stavali dievčatám máje ako sym-
bol zelene, života, aby boli dievčence pekné,
štíhle a zdravé.Máj vysoký 19,5 m skrášľoval
námestie nášho mesta celý mesiac.
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XXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 12. júna 2014
Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva vyberáme

PREROKOVALO
– Plán kontrolnej činnosti hlavného

kontrolóra mesta Rajecké Teplice na II.
polrok 2014

– Informatívnu správu komisie na ochranu
verejného záujmu

– Správu o hospodárení Základnej školy
Rajecké Teplice za rok 2013

– Informáciu o vyhodnotení prieskumu
kompostovania biologicky rozložiteľného
odpadu z domácnosti

– Informatívnu správu vo veci Združenia
obcí aglomerácia Rajecké Teplice

– Zmluvu o prevode práv a povinností
stavebníka uzavretú podľa § 51 Zák. č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov medzi prevodcom:
Mestom Rajecké Teplice, so sídlom
Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké
Teplice a nadobúdateľom: Združenie obcí
aglomerácia Rajecké Teplice, so sídlom
Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké
Teplice pre podanie žiadosti o NFP a
realizáciou projektu: Aglomerácia
Rajecké Teplice – rozšírenie splaškovej
kanalizácie

– Žiadosť p. Ľubomíra Knapca, Poluvsie 22,
Rajecké Teplice o zaradenie predmetnej
parcely do ÚPN  SÚ Rajecké Teplice za
účelom výstavby RD na pozemku p.č.
774/34 KNC v k.ú. Poluvsie nad
Rajčankou

– Žiadosť Ing. arch. Petra Dunajovca,
Škultétyho 70, 010 01 Žilina o prejednanie
investičného zámeru na pozemku p.č.
561/1 KNC v k.ú. Rajecké Teplice 

– Žiadosť obce Konská o spoluprácu
realizácie výstavby chodníka pri ceste I/64
(od Zeleného domu po k.ú. Konská)

– Žiadosť DGB Consult s.r.o., Kollárova
2641/15,01001 Žilina o vydanie súhlasu
na odkúpenie pozemku p.č. 524 KNC v
k.ú. R. Teplice 

– Riešenie žiadosti na zmenu a doplnok ÚP
SÚ Rajecké Teplice

– Žiadosť fy.Vesalius,s.r.o. o príspevok na
financovanie súkromného RTG  pracoviska
v Rajci

– Prerozdelenie finančných prostriedkov na
refundáciu výstavby bikrosovej dráhy vo
výške 15.523,21 EUR

SCHVÁLILO
– Plán kontrolnej činnosti hlavného

kontrolóra mesta Rajecké Teplice na II.
polrok 2014

– Informatívnu správu komisie na ochranu
verejného záujmu

– v zmysle § 9a ods. 8 pís. e zákona
138/1991 Zb. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa predaj pozemku dielu
3 parcely E KN 898 ostatná plocha k.ú.
Poluvsie nad Rajčankou o výmere 8 m2
vytvoreného geometrickým plánom

overeným Okresným úradom Žilina pod
č.40/2014 p. Danielovi Javoranovi bytom
Poluvsie 89 za cenu 35,- €.Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je to že
uvedený diel 3 parcely E KN 898 je
včlenený svojou polohou do pozemku vo
vlastníctve pána Daniela Javorana, čo je
zrejmé z geometrického plánu a
vzhľadom na minimálnu výmeru a jeho
polohu nemá žiadne využitie pre nikoho
iného okrem p. Javorana, tento diel
vybočuje z priebehu zvyšku parcely E KN
898. Geometrickým plánom overeným
Okresným úradom Žilina pod č.40/2014
je diel 3 parcely E KN 898 pričlenený k
novovytvorenej parcele C KN 927/26 k.ú.
Poluvsie nad Rajčankou. Kúpna cena je
určená vo výške všeobecnej hodnoty
pozemku stanovenej znaleckým posud -
kom znalca Ing. Tobiáša Palutku č.
6/2014. Pán Daniel Javoran znáša všetky
náklady spojené s kúpnou zmluvou
(napr. správne poplatky, odplaty za
znalecký posudok, geometrický plán).
Zámer previesť diel 3 parcely E KN 898
ostatná plocha k.ú. Poluvsie nad
Rajčankou o výmere 8 m² bol zverejnený
na úradnej tabuli mesta a na internetovej
stránke mesta od 28. 05. 2014 do 12. 06.
2014. Na tento prevod sa nepoužijú
ustanovenia § 9a ods. 1–7 zákona
138/1991 Zb. 

– Informatívnu správu vo veci Združenia
obcí aglomerácia Rajecké Teplice

– Zmluvu o prevode práv a povinností
stavebníka uzavretú podľa § 51 Zák. č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov medzi 1.Prevod -
com: Mestom Rajecké Teplice, so sídlom
Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké
Teplice a 2. Nadobúdateľom: Združenie
obcí aglomerácia Rajecké Teplice, so
sídlom Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké
Teplice pre podanie žiadosti o NFP a
realizáciou projektu: Aglomerácia Rajec -
ké Teplice – rozšírenie splaškovej
kanalizácie Za podmienky: Po vydaní
kolaudačného rozhodnutia odovzdá
nadobúdateľ  zrealizované dielo do
prevádzky SEVAK-u, a.s. Žilina v zmysle
uzavretej zmluvy s prevádzkovateľom.

– Žiadosť p. Ľubomíra Knapca, Poluvsie 22,
Rajecké Teplice o zaradenie predmetnej
parcely do ÚPN SÚ Rajecké Teplice za
účelom výstavby RD na pozemku p.č.
774/34 KNC v k.ú. Poluvsie nad
Rajčankou

– Spolufinancovanie PD a realizácie chod -
níka pri ceste I/64 (od Zeleného domu po
k.ú. Konská)

– Súhlas mesta k predaju pozemku p.č. 524
KNC v k.ú. R. Teplice vo vlastníctve SPF
pre nového žiadateľa za podmienky, že na
parcelu s p.č. 523/7 KNC bude uzavreté

vecné bremeno v  prospech mesta na
zachovanie miestnej komunikácie
a uložených inžinierskych sietí v zmysle
GP. Č. 615/01 overeného dňa 09.04.2001. 

– Prerozdeliť finančné pro striedky na
refundáciu výstavby bikrosovej dráhy vo
výške 15.523,21 EUR takto:
detské ihrisko 8.000,-EUR
materská škola 2.000,-EUR
ihrisko pri KD Poluvsí 1.500,-EUR
rezerva 4.023,21 EUR

BERIE NA VEDOMIE
– Správu o hospodárení Základnej školy

Rajecké Teplice za rok 2013
– Informáciu o vyhodnotení prieskumu

kompostovania biologicky rozložiteľného
odpadu z domácnosti

– Informatívnu správu vo veci Združenia
obcí aglomerácia Rajecké Teplice

ZAMIETA
– Žiadosť Ing. arch. Petra Dunajovca,

Škultétyho 70, 010 01 Žilina o prejednanie
investičného zámeru na pozemku p.č.
561/1 KNC v k.ú. Rajecké Teplice 

– Žiadosť fy.Vesalius ,s.r.o. o príspevok na
financovanie súkromného RTG praco -
viska v Rajci

UKLADÁ
– MsÚ zabezpečiť prípravu a spracovanie

podkladov k Zmene a Doplnku ÚP SÚ
Rajecké Teplice a zabezpečenie
finančného krytia zmeny a doplnku ÚP
SÚ Rajecké Teplice, pri prvej zmene
rozpočtu

Narodení:

Marion Elise Kadurik, 7. 2. 2014
Daniela Mičianová, 14. 4. 2014
Rudolf Staškovan, 10. 6. 2014
Stela Dubeňová, 15. 6. 2014

Michaela Petrovská, 21. 6. 2014

Manželstvo uzavreli:

Ing. Michal Reguľa a Zuzana Jarinová
10. 5. 2014

Peter Jedlička a Ing. Dana Gabčíková
14. 6. 2014

Juraj Páchnik a Mgr. Ivana Baránková
21. 6. 2014

Úmrtia:

Jozef Urbanec, 15. 4. 2014
Vladimír Takáč, 11. 6. 2014

Ľudmila Gazdíková, 14. 6. 2014

Matrika 2013 – 2014
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Ako ste určite zaregistrovali, dňa 11.apríla 2014 sa konala
celoslovenská zbierka organizácie LIGA proti rakovine, ktorú sym-
bolizuje už tradične nežný žltý kvietok, DEŇ NARCISOV. V našom
meste túto zbierku zastrešovala ZO Únie žien Slovenska spolu so
Základnou školou. V mene našich členiek chcem verejnosť poinfor-
movať o výsledkoch zbierky.
Žiaci našej Základnej školy prispeli peknou sumou 138,64 €, žiačky
spolu s dozorom vyzbierali vo verejných zariadeniach a v kúpeľoch
ďalších 219,21 € a na stanovisku pri OD JEDNOTA sa vyzbieralo
716,95 €. Spolu sme teda do zbierky prispeli sumou 1074,80 €. 
Ďakujeme všetkým, ktorí aj takouto formou prejavili solidaritu

a spolupatričnosť s ťažko chorými onkologickými pacientmi, veď
nikdy nevieme, či aj my sami nebudeme niekedy takúto pomoc
potrebovať.
Osobitne ďakujem aj vedeniu Základnej školy za ochotu spolupra-
covať pri tejto akcií, ďakujem aj všetkým zúčastneným členkám
našej organizácie, ďakujeme za organizačnú pomoc aj nášmu Ms.
úradu. Podľa informácií okresnej komisie Ligy proti rakovine, z
každého obnosu, ktorý bol vyzbieraný v obciach a mestách nášho
okresu, by malo 30% zostať v našom regióne.

Marta Štiffelová
predsedníčka ZO Únie žien Slovenska Rajecké Teplice

Škola rodinných financií

Milí občania, hostia a návštevníci Rajeckých Teplíc

V piatom ročníku Ceny Nadácie Orange získala 3. miesto
v kategórii Sociálna inklúzia nezisková organizácia Áno pre život
z  Rajeckých Teplíc za prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym
vylúčením – najmä s tehotnými ženami, matkami s deťmi, ktoré sú
obeťami domáceho násilia. Po viacerých oceneniach z verejného,
štátneho i mimovládneho sektoru získala organizácia za svoju čin-
nosť ďalšiu cenu, tentokrát zo súkromnej sféry. V piatom ročníku
Ceny Nadácie Orange už bolo úspechom to, že sa organizácia z Ra-
jeckého regiónu dostala medzi 15 nominovaných v  troch
kategóriách zo 110 organizácií z  celého Slovenska. „Chceme sa
úprimne poďakovať za ocenenie našej dlhoročnej práce. Je to pre
nás veľkým povzbudením do ďalšej práce v prospech detí a žien v
núdzi. Vážime si, že toto ocenenie prichádza zo súkromného sek-
tora, že našu prácu v neziskovej organizácii ocenila najúspešnejšia

telekomunikačná spoločnosť na Slovensku. Tešíme sa, že svojou
činnosťou robíme dobré meno Mestu Rajecké Teplice“ – povedala
Anna Verešová, riaditeľka organizácie.

Nezisková organizácia Áno pre život vznikla v roku 1998, aby
pomáhala tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi – obetiam
domáceho násilia. Hlavným poslaním organizácie je chrániť ľudský
život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej
jeho vývinovej fáze, pomôcť zneužívanej žene a jej dieťaťu. Posilňo-
vaním úcty voči ženám a voči rodine vplýva na zmenu verejnej
mienky o násilí na ženách. Zasadzuje sa proti osobnej, rodinnej a
profesijnej diskriminácii žien, ktorými žena v histórii trpela a stále ešte
trpí.Nezisková organizácia Áno pre život má dlhoročné pracovné
skúsenosti s  ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením, vynikajúce
výsledky a povesť zodpovednej, etickej a transparentnej organizácie. 

Cena Nadácie Orange pre n. o.  Áno pre život

Už tretí rok Občianske združenie Kultúra Rajecké Teplice v spolupráci a s podporou Nadácie pre deti Slovenska  a partnera ŠRF Provident
Financial s.r.o. realizuje projekt „Škola rodinných financií“. Aj v tomto roku je cieľom projektu pod názvom „Čas sú peniaze“ rozšíriť
medzi účastníkmi odborné vedomosti a informácie nielen o hospodárení s financiami, osobnom či rodinnom rozpočte, o hľadaní si
zamestnania, o postupe v prípade potreby úveru, pôžičky, ale aj o možnostiach zhodnocovania nasporených financií. Lektorka ŠRF
a dobrovoľníčka OZ Kultúra p. Mária Liová pomáha účastníkom seminárov zorientovať sa v informáciách a produktoch na finančnom
trhu, hospodáriť s nimi rozumne, a tým minimalizovať riziko zlého rozhodnutia.
Vypracovaná je metodická príručka a potrebný tlačený materiál.Oslovili sme vedenie stredných škôl, pretože zámerom tohto nášho
projektu je prispieť k zlepšeniu finančnej gramotnosti na stredných školách. Veľmi dobre sa nám spolupracovalo s vyučujúcimi aj štu-
dentmi na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline a Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline.Projekt Školy rodinných fi-
nancií chceme v lete ešte ponúknuť formou bezplatného seminára aj medzi nezamestnaných, či širokú verejnosť.

Ing. Katarína Kráľová, OZ Kultúra
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Od začiatku roka 2014 bolo za Mesto Rajecké Teplice podaných niekoľko 
žiadostí o granty a dotácie:

Projekty v meste

1. Výmena okien na budove mestského úradu – I. etapa: okná
na budove mestského úradu sú ešte pôvodné, drevené, čo znamená,
že drevené rámy sú už zväčša zdeformované, na mnohých miestach
okná nepriliehajú, netesnia, nedajú sa správne zatvoriť a počas
vykurovacej sezóny vznikajú tepelné straty, ktoré zvyšujú náklady
na vykurovanie. Preto mesto podalo žiadosť o dotáciu zo zdrojov
Ministerstva financií Slovenskej republiky na I. etapu výmeny okien.
Celkové náklady projektu sú vo výške 14 850 €, z čoho požadovaná
dotácia je 13 500 €, zvyšná suma 1 350 € predstavuje spolufinanco-
vanie mesta.

2. Ihrisko pred KD Poluvsie: mesto sa dlhé roky borí s problé-
mom rozširovania športovísk na svojom území. Do tejto kategórie
spadá aj ihrisko v Poluvsí, ktoré je komplikované pre svoju členitosť
a nedostatok vhodných pozemkov vo vlastníctve mesta – najmä na
hornom konci. Ako jediným vhodným miestom sa ukázal priestor
pred Kultúrnym domom. Preto mesto podalo žiadosť o dotáciu na
Ministerstvo financií Slovenskej republiky na vybudovanie ihriska
pred KD v Poluvsí. Celkové náklady na projekt predstavujú 14 850
€, z čoho žiadaná dotácia je 13 500 € a zvyšok tvorí spolufinancov-
anie mesta. Vybudovanie ihriska v Poluvsí by prispelo k rozvoju
športových aktivít najmä detí a mládeže, no i dospelých a bolo by
prínosom aj pre alokovanú triedu Materskej školy, ktorá by ho
mohla aktívne využívať.

3. Pamätník plk. i.m. Jozefa Gabčíka: mesto podalo žiadosť
o dotáciu na vybudovanie pamätníka plk. i.m. Jozefa Gabčíka na
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ktorá však nebola pod-
porená. Aj preto sme sa rozhodli skúšať to ďalej a žiadosť o grant
s  rovnakým názvom sme podali v  programe Región kultúrne
Nadačného fondu Kia Motors Slovakia, ktorý spravuje Nadácia Pon-
tis. Suma najvyššieho možného požadovaného grantu bola
obmedzená na 3  000 €, spolufinancovanie mesta predstavuje
1 282,60 € a teda celkové náklady na projekt sa vyšplhali na 4 282,60
€.Nadácia Pontis dňa 01.júla 2014 grant mestu schválila. Z grantu budú
nakúpené stavebné materiály na stavbu podstavca pod bustu a úpravu

jeho blízkeho okolia – spevnené plochy. Na financovanie busty a ďalšiu
úpravu okolia pamätníka budú použité prostriedky od sponzorov, darcov
a z dobrovoľnej zbierky, ktorej konanie mestské zastupiteľstvo predĺžilo
do 30.09.2014. Celkové predpokladané náklady sú vo výške približne
15 000,- €. Viac informácií sa dozviete na internetovej stránke mesta
www.rajecke-teplice.sk.

4. Estetizácia kontajnerovísk na sídlisku: projekt sme podali
s cieľom skrášlenia miest, na ktorých stoja kontajnery na sídlisku
do Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne, ktorý spravuje Nadácia
Pontis. Celkový rozpočet projektu bol vo výške 8 853,90 €, žiadaná
dotácia predstavovala 7 078,90 € a spolufinancovanie mesta 1 775,-
€. Projekt žiaľ nebol podporený.

5. Dni Európskeho priateľstva v Rajeckých Tepliciach: Eu-
rópska komisia v máji tohto roka vyhlásila výzvu v rámci programu
Európa pre občanov, kde sme podali žiadosť o grant na projekt,
ktorého cieľom bude usporiadať stretnutie partnerských miest v Ra-
jeckých Tepliciach. Stretnutia by sa mali zúčastniť delegácie z Dol-
ního Benešova (Česko), Wilamowíc (Poľsko), Padiny (Srbsko)
a  Klanjeca (Chorvátsko). V  prípade úspešnosti projektu bude
z grantu hradené zabezpečenie priebehu celého podujatia, vrátane
dopravy, ubytovania a stravy pre zúčastnených hostí zo zahraničia.

Potešením pre mesto je schválenie projektu Obnova zelene
areálu ZŠ, ktorý bol pôvodne podávaný v programe Zelené oázy
Nadácie Ekopolis, v ktorom však nebol podporený. Neskôr sme boli
informovaní zástupcom Nadácie Ekopolis, že žiadosť o grant pre-
sunuli do programu Ľudia pre stromy spoločnosti Metro Cash &
Carry SR, ktorý taktiež spravuje Nadácia Ekopolis. V tomto pro-
grame bola žiadosť schválená a na obnovu zelene v areáli ZŠ nám
bola poskytnutá dotácia 1 500,- €. V spolupráci so Základnou školou
bude prebiehať realizácia projektu počas nasledujúcich mesiacov.

„Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil vďaka finančnej pod-
pore Nadácie Ekopolis a spoločnosti METRO Cash @ Carry v rámci
programu Ľudia pre stromy.“

Nová autobusová zastávka otočňa Poluvsie – Rajecké Teplice
V apríli bola v Poluvsí namontovaná nová moderná autobusová za-
stávka v hodnote takmer 2000 EUR. Veríme že bude dlho slúžiť oby-
vateľom Poluvsia a nestane sa obeťou vandalov.

Červeno-biele prechody v Rajeckých Tepliciach
Pre zvýšenú bezpečnosť chodcov v Rajeckých Tepliciach sa Mesto
rozhodlo namaľovať prechody pre chodcov okrem bielej aj červenou
farbou. Takto namaľované sú zatiaľ štyri prechody: pri Supermar-
kete Jednota, pri základnej škole, pri pošte a pri novinovom stánku
na školskej ulici. Mnohí sa v tejto súvislosti pýtajú, prečo nie je pre-
chod cez Kuneradskú cestu pri bývalom hoteli Veľká Fatra dnes
Aphrodite Palace. Tu je odpoveď: Mesto žiadalo dopravný inšpek-
torát v Žiline o vyznačenie prechodu aj na tomto mieste. Táto žia-
dosť bola zamietnutá z dôvodu blízkeho umiestnenia prechodu ku
križovatke.

Pracovníci oddelenia technických služieb (OTS) v apríli a máji ob-
novili náter zábradlia mosta cez Rajčanku. Toto zanedbané
zábradlie, o ktoré sa Slovenská správa ciest dlhé roky nedokázala
postarať, bolo už zhrdzavené, preto pracovníci OTS museli najprv
hrdzu odstrániť. Nasledoval náter základnou farbou a potom vrchný
žlto-modrý náter. Vynovené zábradlie mosta teraz skrášľuje vstup
do nášho malého mestečka.
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V uplynulých dňoch sa medzi obyvateľmi nášho mesta usku-
točnil prieskum, ktorým sa zisťoval počet domácností likviduj-
úcich bioodpad na svojich domácich kompostoviskách.
Prieskum preukázal, že 68% obyvateľov s trvalým pobytom
tento odpad kompostuje, čím mestu zaniká povinnosť zaviesť
triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu. Snahy o pod-
poru domáceho kompostovania tu boli už v minulosti, keď
Združenie obcí Rajecká dolina žiadalo o finančné prostriedky
na nákup komposterov do každej domácnosti, projekt však
nebol úspešný. Kompostovanie je najjednoduchší a najprirod-
zenejší spôsob likvidácie bioodpadu (pokosená tráva, lístie,
surový rastlinný odpad z kuchyne...).
Pripomeňme si niekoľko zásad správneho kompostovania:
kompostovisko je možné založiť v hociktorom kúte záhrady
(kde nebude prekážať susedom), potrebný je kontakt so
zemou, aby kompost nebol nadmerne vysušený, vhodné je
umiestniť ho do tieňa a prikryť celtou alebo geotextíliou, kom-
postovať možno okrem odpadu zo záhrady aj zvyšky jedál,
znehodnotené potraviny, zhnité ovocie a zeleninu, burinu, pri-
čom klíčivosť semien sa zničí tým, že burinu necháme kvasiť
vo vode do vytvorenia peny, materiál na kompostovanie je po-
trebné posekať, rýchlejšie sa rozloží, proces kompostovania je
závislý od prístupu vzduchu, preto sa kompost musí pre-
vzdušňovať (prekopávať 1 až 2-krát do roka).
Kompostovisko môže byť vo forme kopy, v drevenej ohrade alebo

si možno kúpiť plastový komposter. Výsledkom procesu kompos-
tovania je vyzretý kompost, ktorý sa používa ako hnojivo.
Zákon o odpadoch zakazuje pod hrozbou pokuty odpad zo
záhrad spaľovať, vyhadzovať na čierne skládky a ukladať do
nádob na komunálny odpad. 
Podrobnejšie informácie o pravidlách správneho kompostova-
nia sú k dispozícii na stránke občianskeho združenia Priatelia
Zeme – SPZ, www.priateliazeme.sk/spz.

Mestská polícia mesta Rajecké Teplice v pre-
došlých mesiacoch vykonávala okrem svo-
jich zákonom stanovených povinností aj
niekoľko účelových pátraní a sledovaní za-
meraných na vyskytujúce sa krádeže na
území mesta, s pozitívnymi výsledkami.
Hliadka MsP riešila narušovanie verejného
poriadku skupinou bezdomovcov v
priestoroch autobusovej a železničnej stanice,
mestskí policajti dohliadali na plynulosť a
bezpečnosť cestnej premávky na prechodoch
pre chodcov v okolí školy a na území mesta.
– Na základe oznámenia pracovníkov

zdravotného strediska, hliadka MsP
riešila narušovanie verejného poriadku,
ktorého sa v priestoroch zdravotného stre-
diska dopúšťal agresívny pacient

– Na základe zistenia vlastnou činnosťou
riešila hliadka MsP porušovanie VZN
mesta o nakladaní s odpadom

– Hliadka MsP kontrolovala dodržiavanie
prevádzkových hodín zábavných a po-
hostinských zariadení

– Hliadka MsP riešila umiestnenie túlavého
psa do útulku Zbýňov

– Hliadka MsP riešila porušovanie zákona o

chove a držaní psov na území mesta
– Na základe sledovania kamerového systému

v centre mesta hliadka MsP zakročila voči
podnapitému mužovi , ktorý na námestí
vzbudzoval verejné pohoršenie

– Na záver, vzhľadom na blížiacu sa letnú
sezónu a každoročne rastúci počet vlá-
maní do motorových vozidiel, žiadame
vodičov, aby si nenechávali v  zaparko-
vaných vozidlách  doklady, kabelky a pe-
niaze, pretože práve tie sú hlavným
lákadlom pre zlodejov.

Mesto Rajecké Teplice, Obec Kamenná
Poruba, Obec Konská a Obec Stránske
spoločne už dlho pracovali na projektoch
rozšírenia splaškovej kanalizácie v aglom-
erácii Rajecké Teplice, pod ktorú patria.
V posledný februárový deň riadiaci orgán
pre Operačný program životné prostredie –
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky – vyhlásilo výzvu na
predkladanie žiadostí o  nenávratný fi-
nančný príspevok (NFP), kde boli opráv-
není žiadatelia aj aglomerácie s  počtom
obyvateľov od 2 000 do 10 000. Na tento účel

bolo potrebné založiť združenie, ktoré za
všetky obce a  mesto podalo žiadosť o  fi-
nančný príspevok na rozšírenie kanalizácie
v aglomerácii. Združenie obcí aglomerácia
Rajecké Teplice bolo založené na valnom
zhromaždení dňa 30.04.2014. Ďalej boli
podniknuté všetky kroky k tomu, aby bolo
združenie registrované a aby pod jeho hlav-
ičkou bola vypracovaná žiadosť o NFP so
všetkými náležitosťami a prílohami. Zámer
sa podaril a v deň uzávierky prijímania žia-
dostí, 17. júna 2014, bol projekt odoslaný na
Ministerstvo životného prostredia, kde pre-

jde hodnotením formálnej správnosti,
oprávnenosti a  definitívneho schválenia
alebo neschválenia žiadosti na realizáciu.
Celkové náklady na projekt sa vyšplhali na
8 069 952,61 €, z čoho požadovaná výška
NFP je 7 666 454,98 € (95 %) a spolufinan-
covanie žiadateľa je 403 497,63 € (5 %).
Pevne veríme, že projekt bude podporený
a Rajecké Teplice, Kamenná Poruba, Konská
a Stránske sa dočkajú komplexného riešenia
odkanalizovania celej aglomerácie.

Marta Zafková

Založené Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice

Prieskum kompostovania

Biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti v meste Ra-
jecké Teplice:

Na základe zákona o odpadoch má mesto povinnosť zaviesť a
zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov
(odpad zo záhrad, pokosená tráva, lístie, zvyšky z čistenia ovocia
a zeleniny...). Ak sa však preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov
má vlastné domáce kompostovisko na biologicky rozložiteľný
odpad, táto povinnosť mestu zaniká. Z tohto dôvodu bol usku-
točnený prieskum medzi obyvateľmi mesta ( vlastníkmi rod.
domov a bytov) za účelom zistenia počtu domácnosti, ktoré
likvidujú biologický rozložiteľný odpad na svojich komposto-
viskách.

Výsledok prieskumu: 68,17 % občanov trvalým pobytom
likviduje biologický rozložiteľný odpad vo svojich domácich
kompostoviskách, čo znamená, že povinnosť zaviesť a zabezpečiť
triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov v zmysle zákona o
odpadoch mestu zaniká.

Mestská polícia informuje

Rajecké Teplice rozkvitli
V mesiaci máj pracovníci OTS opäť rozmiestnili po meste
kvetináče s ťahavými múškátmi. Okrem Farskej ulice,  a ná-
mestia pribudli tento rok kvetináče s muškátmi aj na Rajeckej
ceste pri Kuneradke a zakúpené boli 3 kvetinové pyramídy
s ťahavými petúniami, ktoré boli umiestnené na námestí.
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Posledná májová streda a štvrtok patrila v našom meste slovenským, českým a poľským
akordeonistom. Už po trinásty krát sa uskutočnil medzinárodný akordeónový festival
Euromusette a Goldentango 2014. V ôsmych kategóriách súťažilo 143 mladých nádejných
umelcov. Odborná porota určila absolutného víťaza, ktorým sa pre rok 2014 stalo netradične
duo zo ZUŠ Bojnice, Martin Beseda a Martin Hollý. Vyhlasovateľ súťaže je Ministerstvo
školstva, vedy výskumu a športu organizátor mesto Rajecké Teplice a Súkromná ZUŠ Halač
s.r.o. Žilina.

Už po 33. krát sa v  našom meste otváralo Kultúrne leto,ktoré začínalo
hodovými slávnosťami. Program začali sedemdesiati šachisti svojim siedmym
Hodovým šachovým turnajom o pohár primátora mesta. V tomto roku sa
prekvapujúco stal víťazom, výrazný talent, o ktorom ešte budeme počuť, iba
13 ročný Jerguš Pecháč z TJ Mladosť Žilina, ktorý porazil dospelých účast-
níkov zo Slovenka, Česka a Ruska. Oživením podujatia boli aj nadrozmerné
šachy s  ktorými si zahrali návštevníci i  miestni občania mesta. V  nedeľu
pokračoval hodový víkend sv. omšou a vystúpením srbských súborov, dychovky Dejana
Jevďiťa z Požegi a akademicko, hudobno-folklórnym súborom Abraševiť. Hody a prvý pro-
gram Kultúrneho leta 2014 ukončila dychová hudba Stranianka.

Trinásty ročník „dopadol dobre“

Otvorenie kultúrneho leta

Pohár víťazovi v šachovom turnaji odov -
zdáva primátor Peter Dobeš

Prof. Miroslav Košnár, riaditeľ festivalu,
pri odovzdávaní cien.
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Počas mesiaca máj prebiehala v 30-tich slovenských mestách celonárodná súťaž „Do
práce na bicykli“, ktorú vyhlásil Národný cyklokoordinátor pod Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Do tejto súťaže sa zapojilo aj Mesto
Rajecké Teplice a jeho zamestnanci, ktorí utvorili 2 súťažné tímy a prejavili tým svoj záu-
jem používať na dopravu do práce ekologický, ekonomický a zdraviu prospešný dopravný
prostriedok, čím prispeli k zníženiu podielu individuálnej automobilovej dopravy vo svo-
jom meste a následne aj k zvýšeniu kvality života v ňom. Myšlienkou pilotného celonárod-
ného ročníka tejto súťaže je položiť základy každoročnej akcie, ktorá môže prispieť
k zvýšeniu povedomia všetkých nás o využívaní bicykla ako každodenného dopravného
prostriedku, ale napomôže aj pri presadzovaní zámerov v rozvoji cyklistickej dopravy
a cykloturistiky na Slovensku.

Ďakujeme všetkým, ktorí šli príkladom, zapojili sa do tohto ročníka a urobili tak niečo
dobré a prospešné nie len pre seba, ale aj nás ostatných.

Marta Zafková

Celonárodná súťaž „Do práce na bicykli“

14. júna 2014 sme v komunitnom centre Domček usporiadali keramickú dielňu spojenú
s prácou na hrnčiarskom kruhu pod odborným vedením keramikárky p. Anny Čičkovej. 17
účastníkov získalo informácie o  histórii hrnčiarstva, praktickú zručnosť točenia na
hrnčiarskom kruhu a vymodelovalo vlastnú tvorbu. Po vypálení v špeciálnej peci si výrobky
prevezmú jednotliví hrnčiari a tabuľka s odtlačkom ruky zostane na pamiatku ako výzdoba
v KC. Zažili sme veľa zábavy aj poučenia. 

Malý projekt bol realizovaný vďaka podpore národného projektu KomPrax.

Ing. Katarína Kráľová

Staré remeslo v mladých rukách
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Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej
správy, odbor všeobecnej vnútornej správy
potvrdil vyúčtovanie verejnej zbierky, ktorej
konanie bolo neziskovej organizácii Áno pre
život n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach
povolené Rozhodnutím MV SR č. SVS-OVS3-
2013/018580 z 25. júna 2013. Zbierka bola
realizovaná v období od 1. októbra 2013 do
31. marca 2014.

Čistý výnos tvorí suma 5 013,84 EUR a bol
použitý v súlade s povoleným účelom – na
úhradu nákladov na výchovné a vzdelávacie
programy pre osamelé tehotné ženy v núdzi
a matky s deťmi – obete domáceho násilia,
taktiež na opravy a údržbu zariadenia so-
ciálnych služieb poskytujúceho krízovú in-
tervenciu cieľovej skupine.

Týmto chceme zároveň
poďakovať všetkým, nám
známym i  neznámym dar-
com, ktorí verejnú zbierku
podporili.

Zverejnenie
čistého výnosu
verejnej zbierky




