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      ZÁPISNICA 

zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo 14. 02. 2013 na Mestskom úrade 

v Rajeckých Tepliciach 
 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny.  

Ospravedlnení: p. Ladislav Šálek, Mgr. Branislav Babinec,  

               p. Jozef Knapec, Ing. Vladimír Dikant meškal 

Prezenčná listina - príloha zápisnice 

 

PROGRAM:  

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

13. decembra 2012 

3. Udelenie Čestného občianstva mesta Rajecké Teplice pánovi Doc. 
PhDr. Jánovi Szelepcsényimu, PhD. 

4. Zásady poskytovania jednorazových sociálnych dávok na území 
mesta Rajecké Teplice 

5. Poskytovanie sociálnych služieb formou denného stacionára- zámer 
6. Informácia o predložení investičného projektu zariadenia DOMOV 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (bývala MŠ ul. Pri Bystričke) 

7. Poskytovanie dotácií pre organizácie na území mesta podľa VZN 
č.66/2011  

8. Financovanie záujmového vzdelávania - CVČ Rajecké Teplice 
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké 

Teplice na 1. polrok 2013 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké   
 Teplice za rok 2012 

11. Chodník Poluvsie pozdĺž cesty I/64  I. etapa 
12. Informatívna správa o rozšírení splaškovej kanalizácie v k.ú.     

 Poluvsie popri štátnej ceste I/64 

13. Bezpečnostná smernica kamerového systému mesta Rajecké Teplice 
– návrh 

14. Informatívna správa o oblastnej organizácií cestovného ruchu  
  Rajecká dolina 

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

16. Informatívna správa o realizovaní kamerového systému  
 v Základnej škole Rajecké Teplice 

17. Informatívna správa o výsledku kontroly Slovenskej inšpekcie  
 životného prostredia - dodržiavanie povinností vyplývajúcich z     

 § 7 ods. 2 zákona č. 205/2004 Z.z.  

18. Žiadosti občanov- stanoviská z odborných komisií 
19. Rôzne 

 20. Diskusia 

 21. Záver 

 

Add 1/ Otvorenie XIV. zasadnutia mestského zastupiteľstva  

Otvorenie MsZ uskutočnil primátor RNDr. Peter Dobeš uvítaním 

poslancov a občanov. Z kontroly prezenčnej listiny zasadnutia MsZ 

bolo zistené, že zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina 

všetkých poslancov, čiže zasadnutie bolo uznášania schopné. Návrh 

programu predniesol RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta. Vedením 
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zápisnice poveril Danku Loncovú. Za overovateľov zápisnice určil 

týchto poslancov: p. Prof. Márie Rostášovú a p. Vladimíra Bratha.   

Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov: Ing. Alexandra Sopku 

– predseda, p. Emila Barčiaka - člen , p. Petra Fajbíka– člen. Spýtal 

sa poslancov či súhlasia, alebo majú iný návrh. Nikto sa 

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

zasadnutia a to k zmene Rokovacieho poriadku MsZ v Rajeckých 

Tepliciach. Primátor dal hlasovať za schválenie členov 

 

ZA:5        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec, Ing. V. Dikant)  

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

 

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

13. decembra 2012 

primátor - mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach na svojom 

XIII. zasadnutí, ktoré sa konalo 13. decembra 2012 uložilo MsÚ 

formou uznesení dve úlohy: Uznesením č. 97/2012 prerokovalo 

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

platné od 01. 01. 2013 

uložilo MsÚ  riaditeľke CVČ zabezpečiť  finančné prostriedky, ktoré 

podľa platnej legislatívy dostáva obec na žiaka s trvalým pobytom 

v danej obci, na dofinancovanie CVČ v Rajeckých Tepliciach, ktoré 

žiak navštevuje. 

prednosta – išiel pani riaditeľke Mgr. Andrei Černákovej Čerňanskej 

list. V bode 8 dnešného zasadnutia (financovanie záujmového 

vzdelávania - CVČ Rajecké Teplice)sa budeme zaoberať financovaním 

CVČ v Rajeckých Tepliciach 

primátor – pani riaditeľka by mala prísť 

Uznesením č. 98/2012 prerokovalo možnosti parkovania na ul. Školská 

a Pionierska 

uložilo MsÚ vyhodnotiť reálne počty parkujúcich vozidiel a podľa 

počtu riešiť množstvo parkovacích miest na ul. Školská a Pionierska 

prednosta – zistili sme  a vyhodnotili tieto počty. Je potrebné 50 

parkovacích miest. Na základe tejto skutočnosti sme dali spracovať 

štúdiu. 

primátor- nikto nemal pripomienky, tak prečítal návrh na Uznesenie 

č.1/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo 

a berie na vedomie plnenie uznesení z XIII. Zasadnutia MsZ, konaného 

13. decembra 2012 

   

ZA:5        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec, Ing. V. Dikant)  

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

Add 3/ Udelenie Čestného občianstva mesta Rajecké Teplice pánovi 

Doc. PhDr. Jánovi Szelepcsényimu, PhD. 

primátor – na úvod povedal o ňom niekoľko slov. Doc. PhDr. Ján 

SZELEPCSÉNYI, PhD. vysokoškolský pedagóg, hudobný skladateľ 

a teoretik, diplomat a publicista Ján Szelepcsényi sa narodil  

05. 10. 1937 v Žiline. Základnú školu vychodil v Poluvsí, maturoval 

v Žiline, študoval v Bratislave na FFUK (odbor dejiny a teória hudby 

– PhDr.), na HF VŠMU (dirigovanie – Mgr. art.) a na Hudobnovednom 

ústave SAV, kde získal PhD. v odbore dejiny a teória hudby. Súkromne 

študoval hudobnú skladbu u A. Albrechta a Jána Zimmera. 
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Ján Szelepcsényi pôsobil vo viacerých oblastiach kultúrneho diania 

a vo viacerých tvorivých odboroch. Ťažiskom bola jeho pedagogická 

činnosť vysokoškolského učiteľa (docent hudobnej teórie, prorektor 

VŠMU, zakladajúci rektor UCM v Trnave, spoluzakladateľ tretieho 

konzervatória pre západoeurópsku hudbu v tureckom Eskišehire, atď.). 

Významná bola aj jeho činnosť organizátora hudobných podujatí 

a festivalov (autor a realizátor koncepcie Bratislavských hudobných 

slávností, Kultúrneho leta a ďalších festivalov). Pre rozvoj 

slovenskej kultúry bolo významným aj jeho pôsobenie v poradných 

orgánoch Ministerstva kultúry (legislatívna rada, mediálna rada), 

ako aj reprezentácia slovenskej kultúry na medzinárodných 

konferenciách o aktuálnych otázkach kultúrneho a spoločenského 

rozvoja. – Vývoj slovenskej masmediálnej kultúry ovplyvnil ako 

zakladateľ a vedúci tajomník Zväzu slovenských filmových 

a televíznych umelcov, i ako skladateľ početných filmových hudieb 

a hudieb k televíznym inscenáciám. 

Dirigentské pôsobenie Jána Szelepcsényiho na koncertných pódiách 

i v nahrávacích štúdiách bolo sústredné na Ľudový spevokol učiteľov 

Slovenska, Spevácky zbor Lúčnica, Slovenský filharmonický zbor 

Štátnej opery a baletu v Ankare a zbor Tureckého rozhlasu 

a televízie v Ankare. Okrem toho hosťoval za pultom viacerých 

domácich a zahraničných orchestrov. -Mimoriadny význam pre rozvoj 

hudobnosti mladej generácie mali výchovné koncerty, na ktorých 

vystupoval ako moderátor i ako dirigent.  

V diplomacii pôsobil ako prvý slovenský veľvyslanec v Ankare 

(Turecko) po vzniku samostatnej SR, o. i. aj ako člen delegácie SR 

na zasadnutiach komisie OSN pre ľudské práva ako aj na konferenciách 

organizovaných Ministerstvom kultúry SR. 
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Vo vedeckej oblasti sa Ján Szelepcsényi zaoberal problematikou 

sociálnej komunikácie a etikou hospodárskych a kultúrnych aktivít 

človeka. Bol pravidelným hosťom medzinárodných podujatí 

organizovaných Svätou Stolicou o problematike kultúry v treťom 

miléniu, ako aj pracovných podujatí duchovnej služby armády Rakúskej 

republiky k etickým otázkam pôsobenia armády v súčasnosti. 

Paralelne s pedagogickými a umeleckými aktivitami sa rozvíjala jeho 

publicistická činnosť v tlačových aj elektronických médiách, ktorú 

Združenie slovenských novinárov ocenila Cenou Ľudovíta Štúra za 

celoživotné dielo. Je autorom 5 kníh a o i. niekoľkých článkov 

o Rajeckých Tepliciach a scenára dokumentárneho filmu Rajecké 

Teplice, odvysielaného v STV. 

Dielo Jána Szelepcsényiho ocenil minister kultúry SR udelením 

Zlatého dvojkríža za zásluhy o rozvoj slovenskej kultúry.  

 

Vzťah rodiny Jána Szelepcsényiho k Rajeckým Tepliciam. 

Rodina Szelepcsényi sa presťahovala zo Žiliny do Rajeckých Teplíc r. 

1946, kde žili až do svojej smrti r. 1976 (otec), resp. 1984 

(matka).Obaja sú pochovaní v Rajeckých Tepliciach. Byt po rodičoch 

na Pionierskej 1 je dodnes materiálnou základňou pre pravidelné 

návštevy členov rodiny Jána Szelepcsényiho v Rajeckých Tepliciach 

a letné dovolenky.  

V Rajeckých Tepliciach sa zoznámil aj so svojou manželkou RNDr. 

Annou Szelepcsényiovou, CSc., rod. Weidlichovou. Manželkina matka 

Mária bola učiteľkou na strednej škole v RT, otec Jozef bol 

pracovníkom ONV v Žiline a ako kultúrny aktivista po dlhé roky 

zabezpečoval chod kina v RT.  Obaja rodičia manželky sú pochovaní na 

cintoríne v RT. 

Manželka Jána Szelepcsényiho Anna bola vedeckou pracovníčkou 

v oblasti výskumu a kontroly liečiv. Teraz je na dôchodku. 

Syn Jána Szelepcsényi Róbert sa zaslúžil o rozvoj vedy o počítaní 

(computer sciences), kde mu za významný teoretický objav bola v USA 

udelená Goedelova cena. V súčasnosti je podnikateľom v oblasti 

informačných technológií. 

Ján Szelepcsényi  pripravil pre STV sériu rozhovorov BEZ FRAKU 

s Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom, ktorý má k Rajeckým 

Tepliciam a Poluvsiu osobitne vrelý vzťah. 

primátor- osobne som s ním telefonoval, bolo to odporúčanie mestskej 

rady, bol milo prekvapený, veľmi si váži túto myšlienku, vyjadril 

sa, že jeho postoj k Rajeckým Tepliciam sa nemení. Pokiaľ bude 

schválený tento návrh, prisľúbil napriek zdravotným ťažkostiam, lebo 

je po operácií, že rád sa zúčastní na budúcom mestskom 

zastupiteľstve, prípadne až tom ďalšom, podľa možností. 

Rostášová – naša komisia hovorila o vzťahu Jána Szelepcsényiho 

k Rajeckým Tepliciam, vyjadrila súhlas vo veci udelenia čestného 

občianstva Doc. PhDr. Jánovi Szelepcsényimu, PhD. Odporúča udeliť 

čestne občianstvo 

primátor - prečítal návrh na Uznesenie č.2/2013 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje 

udelenie Čestného občianstva mesta Rajecké Teplice pánovi Doc. PhDr. 

Jánovi Szelepcsényimu, PhD. 

 

ZA:5        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec, Ing. V. Dikant)  

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 
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Add 4/ Zásady poskytovania jednorazových sociálnych dávok na území 

mesta Rajecké Teplice 
primátor – dal slovo prednostovi 

prednosta - návrh na uznesenie bol prerokovaný 29. novembra 2012 

na komisií sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu, mládeže 

a verejného poriadku pri MsZ a na mestskej rade 31. 01. 2013. 

Komisia zvažovala výšku jednorázovej sociálnej výpomoci, pričom bolo 

konštatované, že tento príspevok by sa mal zvýšiť. 

Dôvodom je skutočnosť, že neustále rastú životné náklady spojené 

s bývaním, alebo s nepriaznivým zdravotným stavom občanov. Tento 

príspevok je zvlášť nepostačujúci v prípade, keď sa poskytuje celej 

rodine s viacerými školopovinnými deťmi.  

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam boli vypracované zásady 

poskytovania jednorázových sociálnych dávok s návrhom v mimoriadnych 

krízových sociálnych situáciách zvýšiť maximálne stanovenú sumu 

165,- EUR až do výšky 100%.  

Zároveň by sa museli zrušiť zásady poskytovania jednorázových 

sociálnych dávok na území mesta Rajecké Teplice schválené uznesením 

MsZ č. 1/2004 zo dňa 19. 02. 2004 

 

Zásady poskytovania jednorázových sociálnych dávok na území 

mesta Rajecké Teplice 

                                Čl. I 

                          Úvodné ustanovenia 

Zásady upravujú základné pravidlá poskytovania jednorázových dávok 

sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 

599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v v znení neskorších 

predpisov, cieľom ktorých je zabezpečiť dodržiavanie všeobecne 

záväzných predpisov a hospodárnosť pri nakladaní s finančnými 

prostriedkami. 

                                Čl. II 

                           Základné pojmy 

1. Jednorázová dávka sociálnej pomoci je určená občanom, ktorí sa 

ocitli v hmotnej núdzi, finančnom obmedzení, kedy si nedokážu sami 

riešiť vzniknutú nepriaznivú finančnú situáciu svojimi možnosťami, 

prostriedkami alebo majetkom. 

2. Jednorázová dávka sociálnej pomoci nie je nárokovateľná čiastka. 

O jednorázovej dávke sociálnej pomoci sa rozhoduje podľa: 

- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov; 

- zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v v znení 

neskorších predpisov; 

- zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v platnom znení; 

- zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní; 

3. Jednorázová dávka sociálnej pomoci sa poskytuje občanom, ktorí sa 

ocitli v hmotnej núdzi nasledovných dôvodov: 

a) zvýšené výdavky súvisiace s doplatkom za liečivá, sanitárny 

materiál /plienky, podložky, riadne predpísané na recepte od 

obvodného lekára, pre ochorenia vážne ohrozujúce život žiadateľa; 

 b) zvýšené výdavky spojené s kúpou školských potrieb pre deti 

žijúce v rodinách s nízkym mesačným príjmom, kúpou šatstva, obuvi, 

najmä v zimnom období; 

 c) pomoc matkám / slobodným, vdovám, vdovcom, na materskej 

dovolenke/, ktoré  samotné vychovávajú deti, kde nie je možnosť 

iného príjmu do domácnosti ako sú  rodičovský príspevok, prídavky na 
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deti, príspevok na bývanie – pokiaľ sa ocitnú  v situácií, kedy majú 

jednorázovo zvýšené výdavky na údržbu domu, bytu a kúpu  

nevyhnutných prostriedkov pre domácnosť; 

 d) zvýšené výdavky na domácnosť pre občanov starajúcich sa o iného 

občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí si z dôvodu celodennej 

starostlivosti o takéhoto občana nedokážu, alebo nemôžu nájsť 

zamestnanie, pokiaľ však nie sú poberateľom  kompenzačného príspevku 

za opatrovanie; 

 e) pomoc občanom, ktorí sú v hmotnej núdzi z dôvodu živelnej 

pohromy /požiar, povodeň/, neobývanosť domu, bytu.   

                                Čl. III 

         Pravidlá poskytovania jednorázovej sociálnej dávky 

1. Žiadateľ o jednorázová dávku sociálnej pomoci predloží písomnú 

žiadosť, v ktorej uvedie dôvody pre poskytnutie jednorázovej dávky 

sociálnej pomoci a túto doručí do podateľne Mesta Rajecké Teplice. 

2. Sociálny referát na základe podanej žiadosti občana preverí 

podmienky žiadosti, vyžiada doklady preukazujúce hmotnú núdzu a iné 

doklady o svojej nepriaznivej situácií, ak je potrebné, uskutoční 

miestne šetrenie v domácnosti žiadateľa. Vyžiada doklady o príjme 

a ďalšie relevalentné doklady uvedené v bode 3.  

3. Žiadosť občana o poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci 

s priloženými podkladmi o príjme žiadateľa a príjmoch spoločne 

posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti spolu 

s potvrdeniami o zvýšených výdavkoch predloží sociálny  referát na 

rokovanie sociálnej komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Rajeckých 

Tepliciach, ktorá prerokuje predložený materiál a odporučí 

primátorovi mesta návrh na priznanie sociálnej pomoci, alebo jej 

zamietnutie. 

4. Jednorázovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť len jedenkrát 

ročne vo výške preukázateľných výdavkov len do výšky určenej v  

bode 7. 

5. Jednorázovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť v peňažnej 

alebo vecnej forme, prednostne vo vecnom plnení. 

6. Nárok na jednorázovú dávku sociálnej pomoci vzniká rozhodnutím 

mesta  Rajecké Teplice.  

7. Maximálna výška jednorázovej sociálnej dávky činí 165,- EUR pre 

jedného žiadateľa, pričom v mimoriadnych krízových sociálnych 

situáciách môže byť zvýšená do výšky 100% uvedenej sumy. 

8. Na konanie vo veciach jednorázových dávok sociálnej pomoci sa 

vzťahuje zákon o správnom konaní. 

                             Čl. IV 

                          Záverečné ustanovenia 

Tieto zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

uznesením č.5/2013 zo dňa 14. 02. 2013, ktoré nadobúda účinnosť dňom 

01. 03. 2013. 

Rostášová – komisia veľmi starostlivo zvažuje pridelenie finančnej 

pomoci, pôvodná čiastka nepostačovala, aby sme jednotlivcovi mohli 

zásadne pomôcť. Tlmočím názor celej komisie. Myslím si, že toto 

zvýšenie by bolo opodstatnené a malo by sa schváliť. 

Sopko – poprosil, aby lepšie rozumel o potvrdenie, čl. III- teda 165 

EUR x 2. Maximálna výška jednorázovej sociálnej dávky činí 165,- EUR 

pre jedného žiadateľa, pričom v mimoriadnych krízových sociálnych 

situáciách môže byť zvýšená do výšky 100% uvedenej sumy. 

primátor – áno 

Sopko – prečítal návrh na Uznesenie č. 3/2013 Mestské zastupiteľstvo 

v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  a schvaľuje zásady poskytovania 
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jednorázových sociálnych dávok na území mesta Rajecké Teplice 

s účinnosťou od 01. 03. 2013 

a ruší zásady poskytovania jednorázových sociálnych dávok na území 

mesta Rajecké Teplice schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Rajeckých Tepliciach č. 1/2004 zo dňa 19. 02. 2004 

 
ZA:5        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec, Ing. V. Dikant)  

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

 

Add 5/ Poskytovanie sociálnych služieb formou denného stacionára- 

zámer 

primátor – obdržali ste elektronicky materiál, odrážame sa o zákon, 

448/2008 z.z. a jej následných novelizácií. Je to povinnosť obcí. 

Tak ako deti dáme do materskej školy, tak starší človek, by bol 

v tomto zariadení a počkal, aby si ho príbuzný zobral domov večer. 

Zariadenie by bolo na zdravotnom stredisku, máme vytypovaný 

priestor, predbežne sme rokovali s terajšími nájomcami, ktorých by 

sa to týkalo.  

 

Zriadenie Denného stacionára  v Rajeckých Tepliciach DRUHÝ DOMOV  

                       /návrh/ 

       Nárast počtu starých  ľudí a narastajúci dopyt po sociálnych 

službách by mali  viesť k rozvoju sociálnych služieb tak, aby 

reflektovali rozdielnosť sociálnej situácie starších ľudí 

a minimalizovalo sa ich riziko sociálneho vylúčenia a potreby 

inštitucionálnej starostlivosti na trvalý čas. 

       Možnosť žiť v prirodzenom sociálnom prostredí je predpokladom 

pre udržanie a rozvoj spoločenského rozvoja starších ľudí. Rodina 

ako základný článok spoločnosti vytvára bezpečný priestor pre život 

starších a postihnutých ľudí, pomáha im udržať nezávislosť, 

samostatnosť a je priestorom pre uplatňovanie medzigeneračnej 

solidarity a bráni ich sociálnemu vylúčeniu.  

Cieľ projektu: Prispieť k posilneniu samostatnosti občanov, ktorí sa 

ocitli v sociálnozdravotnej núdzi a to rozšírením sociálnych služieb 

zabezpečovaných mestom - (opatrovateľskej služby)  o pobytovú 

sociálnu službu – denný stacionár a poskytnutím podporných služieb 

v ich domácom prostredí alebo kombináciou služieb - vlastný domov a  

„škôlka pre dospelých“ s participáciou  - rodina – obec – štát.   

Na základe empirických skúsenosti vieme, že pri trvalom alebo 

akútnom zhoršení zdravotného stavu u osamelých,  zdravotne ťažko 

postihnutých občanov, odkázaných na pomoc iných je mnohokrát jediným 

riešením žiadosť o umiestnenie v  zariadení. 

Umiestnením občana v zariadení sociálnych služieb sa rieši 

„nemožnosť“ zabezpečenia nevyhnutných životných úkonov v jeho 

domácom prostredí. Nezanedbateľným aspektom je aj strach rodinných 

príslušníkov či obstoja v  ťažkej skúške po stránke fyzickej aj 

psychickej až príde čas náhleho  alebo postupného zhoršovania 

zdravotného stavu chorého, alebo postihnutého člena rodiny. Tí čo 

zvládnu uvedené prekážky, majú problémy iného charakteru – strach zo 

straty zamestnania pre opakovanú absenciu z dôvodu zvýšenej 

starostlivosti o svojho blížneho. 

Čo  je hlavným cieľom? Našim zámerom je čo najdlhšie udržať 

nezávislosť a zúčastnenosť starších a postihnutých ľudí na dôstojnom 
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prežití ich staroby, v prirodzenom prostredí a v súlade s ich 

právami a individuálnymi potrebami.  

Prostredníctvom  služieb denného stacionára bude tento systém riešiť 

ďalšie citlivé  sféry života starších a postihnutých ľudí /napr. 

poradenstvo o inkontinenčných pomôckach - ako tieto, ale aj iné 

zdravotné a kompenzačné pomôcky získať atď./Ďalšou možnosťou je  

rozšírenie sociálnych služieb mesta o "stredisko osobnej hygieny." 

Špecifické ciele projektu 

Zriadenie denného stacionára v priestoroch zdravotného strediska s 

kapacitou 10 až 15 klientov /o kapacite rozhoduje Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva v zmysle legislatívy/. - vytvorenie 

priestoru na činnosť a oddych zdravotne postihnutých a starých 

občanov -prispôsobenie vybavenia zariadenia /materiálno – technické     

zabezpečenie, rôzne zdravotné, rehabilitačné a  kompenzačné pomôcky, 

činnostná terapia, hry, muzikoterapia, biblioterapia .../ 

- postupne pri naplnení kapacity denného stacionára zabezpečiť  

dostatočný počet zamestnancov s prihliadnutím na osobnostnú 

a profesionálnu úroveň. 

V Dennom stacionári bude klientom k dispozícii zariadená spoločenská 

miestnosť s kuchynkou, miestnosťou pre oddych, sociálne zariadenie 

/WC sprcha/ a spoločné priestory /napr. na odkladanie a úschovu 

osobných vecí, priestor na meditáciu - napĺňanie duchovných potrieb 

atď/. Pre denné vychádzky a možnosti pobytu klientov na čerstvom 

vzduchu sa v blízkosti nachádza námestie, kostol, park, jazero atď.  

V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu prijímateľa sociálnej 

služby v stacionári je neoddeliteľnou súčasťou sociálnej 

starostlivosti  aj zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Aj z 

tohto hľadiska sa nám javí umiestnenie denného stacionára v 

priestoroch zdravotného strediska ako veľmi praktické, pretože sú tu 

sústredení lekári prvého kontaktu a iní lekári – špecialisti. V 

prípade akútnej potreby, do príchodu rýchlej zdravotnej služby za 

ich pomoci bude klientom poskytnutá odborná zdravotná pomoc. 

Ďalším pozitívom tohto umiestnenia je, že sa v priestoroch 

zdravotného strediska  nachádza množstvo služieb, ako - manikúra - 

pedikúra, kaderníctvo, masážny salón, ktoré môžu klienti stacionára 

v prípade potreby, za doprovodu zamestnanca stacionára a za úhradu 

zo svojich finančných prostriedkov, využiť. 

1. Pomoc ľuďom odkázaným na sociálne služby 
2. Pomoc rodinám, ktoré sa starajú o staršieho člena rodiny   

odkázaného na pomoc inej osoby 

3. Podpora zamestnanosti v meste Rajecké Teplice 
4. Snaha o vytvorenie možnosti odľahčovacej služby - kombináciou   

dennej formy pobytu  s opatrovateľskou službou v meste, ktorá sa 

zavedie paralelne  

 

REALIZÁCIA A FINANCOVANIE PROJEKTU   

1/ Prípravná fáza 

Vytvorenie pracovného miesta 

Po schválení projektu - zriadenie denného stacionára - mestským 

zastupiteľstvom, by bolo vhodné vytvoriť pracovné miesto pre 

odborného garanta sociálnych služieb,  nového zariadenia v Rajeckých 

Tepliciach, ktorý bude po uvedení stacionára do prevádzky jeho 

riadiacim pracovníkom.  

Pracovná náplň tohto pracovníka v prípravnej  fáze bude 

nasledovná:  
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V spolupráci s vedením mesta a sociálnou komisiou dopracovať projekt  

denného stacionára a prejsť z vízie do realizácie projektu 

- vybavovanie administratívnych záležitostí okolo realizácie 

celého projektu – komunikácia s príslušnými úradmi, s ktorými 

je potrebné jednať v súlade s platnou legislatívou, komunikácia 

s mestom, príslušnými komisiami, poslancami atď. 

- určenie právnej formy organizácie, v spolupráci s mestom 

(primátor, komisie a MZ) 

Možnosti právnej formy: 

a/ nezisková organizácia /ďalej len NO/ zriadená mestom ako verejný 

poskytovateľ 

b/ nezisková organizácia ako neverejný poskytovateľ sociálnych 

služieb v zmysle platnej legislatívy u ktorej si mesto objednáva 

tieto služby a mestské priestory určené pre denný stacionár jej 

mesto dá do prenájmu za symbolickú cenu 1 EURO, pretože poskytuje 

sociálne služby občanom mesta, ktoré zo zákona má poskytovať 

samospráva  

- príprava podkladov pre MZ schválenie denného stacionára  

- založenie NO 

- pracovné jednania s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,  

schvaľovací  proces k priestorom, ku kapacite stacionára - potrebný 

k registrácií na VÚC, vypracovanie prevádzkového poriadku na uvedenú 

službu a požiadanie o schválenie tejto služby Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva...  

- registrácia poskytovania sociálnych služieb na VÚC, v zmysle  

Zákona 448/2008 Z. z. a jej následných novelizácií  - § 64 

uvedeného zákona /zistiť na VÚC  možnosti registrácie sociálnej 

služby, ktoré by vykonávala nezisková organizácia ako verejný 

poskytovateľ alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby/  

- kontinuálne s vyššie uvedeným konaním,  informovať  občanov  

Rajeckých Teplíc o novej službe a podmienkach jej poskytovania... 

(napr. cestou mestských novín, osobnou komunikáciou medzi 

opatrovanými, ich rodinami, príbuznými a opatrovateľkami. Ďalšou 

možnosťou informácie a zistenia záujmu o uvedenú službu je za pomoci 

sociálneho oddelenia vytvorenie dotazníka, jeho distribúcia, zber 

vyplnených dotazníkov a ich vyhodnotenie. 

Predpokladaná doba realizácie časti A: do konca júna 2013 

Uvedený termín je ovplyvnený uvoľnením priestorov pre potreby 

denného stacionára, prevedením rekonštrukcie v zmysle platnej 

legislatívy pre takéto služby, následnou kolaudáciou priestorov, 

ďalším schvaľovacím procesom s potrebnými vyjadreniami k registrácií 

na VÚC, aby sme mohli následne požiadať o poskytnutie štátnej 

dotácie na rok 2014.  

Administratívne zabezpečenie  a rekonštrukcia priestorov denného 

stacionára v priestoroch zdravotného strediska tak:  

- aby vyhovovali platnej legislatíve a požiadavkám na 

poskytovanie uvedenej služby cieľovej skupine 

- koordinácia dodávateľov a odborníkov, kontrola  

vykonaných prác a ich súlad s legislatívou a podmienkami mesta. 

Financovanie rekonštrukcie by malo zabezpečiť mesto / presnejšie 

náklady určí rozpočet  na rekonštrukciu priestorov na to určených/. 

 

Predpokladaná doba realizácie časti B:  apríl - máj 2013  

Vybavenie priestorov zariadením a pomôckami - nutná participácia 

mesta, prípadne sponzorov 
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a/ Potrebné vybavenie priestorov  stoly  3x1 m 2 ks, stoličky 18 ks, 

skrinku na topánky na prezutie pre 15 klientov, skriňu na odloženie 

a uloženie odevov  /kabáty, domáce oblečenie, deka na prikrytie 

počas oddychu a relaxácie, vankúš/  pre 15 klientov, skrinka alebo 

iný úložný priestor  na uloženie toaletných a hygienických potrieb, 

relaxačné polohovacie kreslá,  10 ks na spustenie služby, kuchynská 

linka  4m, vybavenie do kuchyne - taniere, príbory, misky, poháre, 

nože, nožnice, tácky, ponorný mixér, strúhadlo, rýchlovarná kanvica, 

dosky na krájanie, mikrovlnná rúra 1ks, varná doska 1 ks, elektrická 

rúra 1ks, utierky, uteráky, smetné koše 3 ks, počítač 1ks, tlačiareň 

1ks, kancelárske potreby, lekárnička 1ks, tlakomer 1ks, teplomer, 

čistiace a dezinfekčné prostriedky, všeobecný materiál, police, 

regál, bežný spotrebný materiál / vrecká do smetných košov, 

jednorázové rukavice/, satelit 1ks, televízor 1ks 

Pri  veciach, kde  nie je uvedený počet kusov treba rátať  množstvom 

na kapacitu zariadenia.    

Predpokladaná doba realizácie časti C: marec - apríl 2013 

Možná hmotná výpomoc z prostriedkov OZ Srdce WC kreslo 1ks, 

invalidný vozík, chodítko 2x, mobilné polohovacie kreslo 1ks, rádio 

1ks, fotoaparát 1ks 

Zabezpečenie klientov 

Súčasne s rekonštrukciou a vybavovaním priestorov je potrebné 

oslovovať klientelu, ktorá prejavila záujem, alebo pri ktorej  

existuje reálny dôvod,  že je odkázaná na pomoc druhých a túto si 

nevie sama zabezpečiť. Na zistenie potrebných informácií o klientoch 

budú využité najskôr  verbálne poznatky o sociálno - zdravotnej 

situácii občanov mesta a jestvujúce záznamy žiadateľov o poskytnutie 

sociálnej služby z MSÚ Rajecké Teplice - sociálne oddelenie. 

Predpokladaná doba realizácie časti G:  február - jún 2013 

 

2/ REALIZAČNÁ   FÁZA 

Prijatie klientov a spustenie zariadenia:  

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v 

dennom stacionári podá zriaďovateľovi zariadenia písomnú žiadosť o 

uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.  

K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  v 

dennom stacionári fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o 

odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané obcou v mieste 

trvalého pobytu žiadateľa. Podkladom na vydanie rozhodnutia je 

odborný lekársky posudok, ktorý vydá posudkový lekár a sociálny 

posudok, ktorý vypracuje sociálny pracovník mesta. 

Plán ďalších aktivít: 

/financované zo sponzorských darov a projektov/ 

- podľa potreby terénu môžeme uvažovať o rozšírení sociálnych  

služieb o poradenstvo a praktické  prevedenie „sociálnozdravotných“ 

služieb pre občanov - tzv. „krízovú intervenciu“  

Jedná sa o nepravidelné poskytovanie „sociálnozdravotných“ služieb 

pre občanov, na tieto služby odkázaných, t.j. špeciálne služby 

v bežnom prostredí /návrat seniora z hospitalizácie, náhle zhoršenie 

zdravotného stavu a tým vzniknutá imobilita  občana. Edukáciou a 

praktickým výcvikom, zaškolíme "laických opatrovateľov" v domácnosti 

ako predchádzať vzniku dekubitov /preležanín/, nácvik polohovania, 

kŕmenie, starostlivosť o permanentný katéter  a ďalšie potrebné 

úkony spojené s dlhodobo chorým 

3/ FINANCOVANIE PROJEKTU 

Krytie projektu bude zabezpečené: 
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a) z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na 
základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

b) formou štátnej dotácie v zmysle Prílohy č. 4a k zákonu č. 
448/2008 Z. z . v znení zákona č. 50/2012 Z.  

c) z rozpočtu zriaďovateľa  
Predpokladané príjmy: 

1. V súlade s tohto času platnou legislatívou je výška štátneho 
finančného príspevku na 1 miesto v dennom stacionári vo výške 

184,- EUR na jednu osobu mesačne, čo predstavuje  príspevok 

2208,- EUR na 1 osobu za 1 rok. 

2. Príspevok od prijímateľa sociálnej služby (v súlade 

s ekonomicky oprávnenými nákladmi /EON/ stanovenými v zmysle 

zákona o sociálnych službách) Sú to vlastne prevádzkové náklady 

zariadenia a zákon vymedzuje čo sem patrí ako: 

Predpokladané výdavky: 

a) materiálno - technické  vybavenie  / jednorazové náklady pri 
spustení - nie sú predmetom EON /;                                    

b) el. energia, voda, plyn (variantne, buď ako súčasť nájomného 
alebo samostatné sledovanie a vykazovanie);                                                         

c) strava zamestnancov (sociálny fond); 
d) DHIM;                                                      
e) cestovné náhrady; 
f) pracovné odevy   -   pri spustení služby  0  EUR ;              
g) mzdy; 
h) odvody; 
i) služby, telefón ( napr. vývoz smetí ) 

 

Vyčíslenie predpokladaných nákladov na bežnú prevádzku denného 

stacionára: 

1. Počet klientov 

/kapacita 

stacionára/ 

10 11 12 13 14 15 

2. EON/ mesiac 3740 Eur 3740 Eur 3740 Eur 4420 Eur 4420 Eur 4420 Eur 

3. Výpočet 

nákladov na 

klienta/ mesiac 

3740 :10 3740:11 3740:12 4420:13 4420:14 4420:15 

4. Náklady na 1 

klienta na    

mesiac bez 

stravy 

374, 00 

Eur 

340, 00 

Eur 

311, 67 

Eur 

340, 00 

Eur 

315, 71 

Eur 

294, 67 

Eur 

5. príjmy: štát 

(mesačne) 

 

184 x 10 = 

1840 Eur 

184 x 11 = 

2024 Eur 

184 x 12 = 

2208 Eur 

184 x 13 = 

2392 Eur 

184 x 14 = 

2576 Eur 

184 x 15 

=2760 Eur 

6. Náklady na 1 

klienta na  

mesiac bez 

stravy - po 

odpočítaní 

príspevku zo 

štátu 

190, 00 

Eur 

156, 00 

Eur 

127, 67 

Eur 

156, 00 

Eur 

131, 71 

Eur 

110, 67 

Eur 
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7. Náklady na 1 

klienta na  

deň bez 

stravy - po 

odpočítaní 

príspevku zo 

štátu 

190 : 20 

dní =     

9,5 Eur 

156 : 20 

dní =      7 

, 8 Eur 

127, 67 : 

20 dní = 

6, 4, Eur 

156 : 20 

dní =      

7, 8 Eur 

131, 71 : 

20 dní = 

6,6 Eur 

110, 67 : 

20 dní = 

5, 6 Eur 

 

Vysvetlenie k tabuľke: 

EON - ekonomicky oprávnené náklady ( na ich presné stanovenie je 

potrebné vedieť  aj výšku stravnej jednotky zo školskej jedálne z 

ktorej sa strava bude dovážať) 

Príjem zo štátu: - na jedného klienta prispieva štát 184 Eur na 

mesiac 

Náklady: - rozdiel medzi nákladmi na pobyt klienta a príspevkom zo 

štátu, vydelený počtom klientov a dní v mesiaci 

Postup pre výpočet  ekonomicky oprávnených nákladov na 1 obyvateľa pre rok 2013 

Názov Čiastka rok 2013 v €   

Materiál       

Energie ( elektrika, voda,plyn)     

Opravy a udržiavanie     

Cestovné     

Služby     

Mzdy vrátane OON      

Zákonné sociálne poistenie     

Zákonné sociálne náklady ( SF, PN, strava)     

Poplatky     

Ostatné finančné náklady (banka, poplatky, 
poistenie)     

     

Náklady na stravu vlastných zamestnancov     

Ekonomicky oprávnené náklady celkom:     
   

Počet klientov r. 2013     

(10 - 15 x 12 = 120 - 180 )     

Ekonomicky oprávnené náklady na klienta za 
mesiac:     
 

Vyššie uvedená tabuľka slúži na výpočet EON v zmysle zákona o 

sociálnych službách. 

 

Očakávané výsledky projektu 

- rozšírenie spektra sociálnych služieb a ich miestnej, časovej 

a finančnej dostupnosti  

- udržanie ľudí v ich domácom prostredí 

- pomoc väčšiemu okruhu postihnutých a odkázaných ľudí, 

vytváranie sociálnych vzťahov novej kvality 

- participácia viacerých subjektov, spolupráca vo finančných 

a pracovných vzťahoch 
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- zvýšenie  možnosti zamestnania sa „aktívnych“ členov v rodinách   

- riešenie nepriaznivej sociálnej situácie niektorých obyvateľov 

mesta  =  zvýšenie sociálneho  kreditu mesta v regióne     

Čo je denný stacionár? 

§ 40 - ZÁKON 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov.:  

"Denný stacionár“ 

(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, 

ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 

(uvedeného zákona) a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len 

na určitý čas počas dňa. 

(2) V dennom stacionári sa - poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. stravovanie, 

- zabezpečuje 

1. pracovná terapia, 
2. záujmová činnosť. 

(3) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine 

alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v 

domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.:"
1
 

Stredisko osobnej hygieny je: 

§ 60 vyššie uvedeného zákona.: 

"V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie 

nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá  

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb, 

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý 

zdravotný stav, alebo 

c) dovŕšila dôchodkový vek 
 

MAXIMÁLNY POČET PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

NA JEDNÉHO ZAMESTNANCA A MINIMÁLNY PERCENTUÁLNY PODIEL 

ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV NA CELKOVOM POČTE ZAMESTNANCOV 

1. Zariadenie pre seniorov, v ktorom počet fyzických osôb odkázaných 

na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti IV-VI je menej 

ako 50 % z celkového počtu prijímateľov sociálnej služby pri  

ambulantnej sociálnej službe je 

 

Maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca 

je  3,5 prijímateľa 

Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte 

zamestnancov  je 52% 

2. Zariadenie pre seniorov, v ktorom počet fyzických  osôb 

odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti IV-VI 

je viac ako 50 % z celkového počtu prijímateľov sociálnej služby pri 

ambulantnej sociálnej službe 

Maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca 

sú  3  prijímatelia 

Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte 

zamestnancov je 52% 
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1. Stravovanie a pitný režim 

Úkony stravovania 

-umiestnenie jedla na tanier, 

-naliatie tekutiny do pohára, šálky a schopnosť ich prenesenia, 

-bezpečné prenesenie jedla a tekutín z jedného miesta na druhé, 

-úprava jedla a tekutín pred konzumáciou (napríklad odstránenie a 

otváranie obalu, ošúpanie ovocia a zeleniny, otvorenie fľaše), 

-rozdelenie (nakrájanie) potravy na menšie kúsky, 

-prenesenie jedla a nápoja k ústam, 

-konzumácia jedla a nápojov obvyklým spôsobom, 

-rozpoznanie teploty jedla a nápojov, 

-zistenie obsahu obalu s potravinami a nápojmi, 

-zistenie záručnej doby z obalov potravín a nápojov, 

-dávkovanie a užívanie enzýmov na trávenie podľa množstva a zloženia 

prijímanej potravy, 

-dodržiavanie pitného režimu. 

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov stravovania odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby 

5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch stravovania 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony 

stravovania samostatne 

2. Vyprázdňovanie močového mechúra 

Úkony vyprázdňovania močového mechúra 

-presun na toaletu a z toalety, 

-permanentná kontrola a pomoc pri vyprázdňovaní močového mechúra, 

-manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení a zabránenie jeho 

znečisteniu, 

-zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdňovaní močového mechúra (pri 

použití WC alebo podložnej misy, respektíve močovej fľaše), 

-účelná očista po vyprázdnení močového mechúra. 

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov vyprázdňovania 

močového mechúra odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch 

vyprázdňovania močového mechúra odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby 

10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony 

vyprázdňovania močového mechúra 

3. Vyprázdňovanie hrubého čreva 

Úkony vyprázdňovania hrubého čreva 

-presun na toaletu a z toalety, 

-permanentná kontrola a pomoc vrátane masáže pri vyprázdňovaní 

hrubého čreva, 

-manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení a zabránenie jeho 

znečisteniu, 

-zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdňovaní hrubého čreva (pri 

použití WC alebo podložnej misy), 

-účelná očista po vyprázdnení hrubého čreva. 

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov vyprázdňovania hrubého 

čreva odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch 

vyprázdňovania hrubého čreva odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony 

vyprázdňovania hrubého čreva 

4. Osobná hygiena 

Úkony osobnej hygieny 
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-umytie rúk, nôh, tváre, podpazušia, vonkajších pohlavných orgánov, 

-výmena hygienických vložiek a plienok, 

-vyčistenie zubov alebo zubnej protézy, 

-príprava pomôcok na holenie a oholenie sa, 

-česanie vlasov, umývanie a úprava vlasov, 

-čistenie uší, nosa a prínosných dutín (napríklad odsávanie sekrétov 

horných ciest dýchacích), 

-čistenie dolných ciest dýchacích (napríklad zriedenie a vykašlanie 

hlienov), 

-čistenie, strihanie alebo opilovanie nechtov na rukách, 

-čistenie, strihanie alebo opilovanie nechtov na nohách, 

-make-up. 

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov zabezpečenia osobnej 

hygieny odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri troch úkonoch zabezpečenia 

osobnej hygieny odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony 

zabezpečenia osobnej hygieny 

5. Celkový kúpeľ 

Úkony celkového kúpeľa 

-vykonanie celkového kúpeľa vrátane umytia vlasov, 

-rozpoznanie teploty vody, 

-použitie pomôcok na vykonanie celkového kúpeľa (špongia, šampón, 

sprchový gél, pemza a pod.), 

-utieranie sa a krémovanie. 

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov celkového kúpeľa 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch celkového 

kúpeľa odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony celkového 

kúpeľa 

6. Obliekanie, vyzliekanie 

Úkony obliekania a vyzliekania 

-výber oblečenia zodpovedajúceho situácii, prostrediu a klimatickým 

podmienkam, 

-rozpoznanie jednotlivých častí oblečenia a ich správne vrstvenie, 

-samostatné obliekanie a vyzliekanie odevu, 

-obutie a vyzutie obuvi (vrátane zaviazania a rozviazania šnúrok na 

obuvi), 

-nasadenie a zloženie spevňovacích pomôcok, 

-farebné zladenie oblečenia, 

-rozpoznanie čistoty odevov a obuvi. 

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov obliekania a 

vyzliekania odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch obliekania a 

vyzliekania odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony 

obliekania a vyzliekania 

7. Zmena polohy, sedenie a státie 

Úkony zmeny polohy, sedenia a státia 

-zmena polohy tela z polohy v ľahu do polohy v sede alebo do polohy 

v stoji a opačne, prípadne s použitím pomôcky, 

-zmena polohy zo sedu a do sedu (napríklad z vozíka do auta, z 

vozíka na posteľ, z vozíka na toaletu), 

-zmena polohy z boku na bok, na chrbát a na brucho, 

-udržanie polohy v sede aspoň 30 minút, 
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-státie a vydržanie v stoji aspoň 10 minút, prípadne s pridržovaním 

alebo s pomôckou. 

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov zmeny polohy, sedenia 

a státia odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch zmeny polohy, 

sedenia a státia odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony zmeny 

polohy, sedenia a státia 

8. Pohyb po schodoch 

Úkony pohybu po schodoch 

-výstup a zostup zo schodov samostatne, s použitím pomôcok alebo s 

pomocou inej fyzickej osoby. 

0 bodov = fyzická osoba nie je schopná pohybu po schodoch ani s 

použitím pomôcok alebo s pomocou inej fyzickej osoby, 

5 bodov = fyzická osoba je pri pohybe po schodoch odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby 

10 bodov = fyzická osoba je schopná samostatného pohybu po schodoch 

s použitím alebo bez použitia pomôcok 

9. Pohyb po rovine 

Úkony pohybu po rovine 

-chôdza aspoň 50 krokov bez pomoci s možnosťou použitia pomôcok – 

barla, palica, chodítko, G-aparát, alebo pohyb 

-s vozíkom minimálne 50 metrov bez pomoci, 

-udržanie požadovaného smeru chôdze alebo pohybu s vozíkom, 

-chôdza alebo pohyb s vozíkom okolo prekážok alebo cez prekážky. 

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov pohybu po rovine 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri jednom úkone pohybu po 

rovine odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony pohybu po 

rovine 

10. Orientácia v prostredí 

Úkony orientácie v prostredí 

orientovanie sa v priestore bytu alebo domu, 

orientovanie sa v blízkom okolí bytu, domu, školy, miesta výkonu 

zamestnania, 

orientovanie sa v neznámom prostredí, 

orientovanie sa v cestnej premávke, 

poznávanie blízkych osôb, 

opustenie bytu, domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba 

ubytovaná, 

návrat do bytu, domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba 

ubytovaná, 

rozlišovanie zvukov a ich smeru, 

rozpoznávanie času, orientovanie sa v čase, 

rozlišovanie jednotlivých priestorov bytu alebo domu alebo 

zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná. 

 

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov orientácie v 

prirodzenom prostredí odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch orientácie v 

prirodzenom prostredí odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony 

orientácie v prirodzenom prostredí 

11. Dodržiavanie liečebného režimu 

Úkony dodržiavania liečebného režimu 
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dodržiavanie pokynov ošetrujúceho lekára, 

rozpoznanie správneho lieku, správnej dávky a príprava lieku, 

pravidelné užívanie liekov a aplikácia mastí, 

aplikácia podkožných injekcií (napríklad inzulínu), 

dodržiavanie diéty. 

 

0 bodov = fyzická osoba je pri väčšine úkonov dodržiavania 

liečebného režimu odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch dodržiavania 

liečebného režimu odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

10 bodov = fyzická osoba je schopná vykonávať všetky úkony 

dodržiavania liečebného režimu 

12. Potreba dohľadu 

Úkony dohľadu - dohľad pri činnostiach uvedených v bodoch 1 až 11. 

0 bodov = fyzická osoba je odkázaná na nepretržitý dohľad pri 

väčšine činností alebo fyzická osoba s cystickou fibrózou 

je odkázaná na dohľad minimálne pri štyroch činnostiach 

5 bodov = fyzická osoba je odkázaná na dohľad počas dňa minimálne 

pri troch činnostiach 

10 bodov = fyzická osoba nie je odkázaná na dohľad pri žiadnej z 

činností 

Rostášová – poďakovala primátorovi, že veľmi dobre povedal. Na 

peniazoch a možno aj na ľudí z vonku nie z mesta to niekoľkokrát 

zlýhalo. Klub dôchodcov na železničnej stanici, domov v bývalej 

materskej škole. Bodaj by to vyšlo, nie je to konkurencia. 

Podporujeme rôzne aktivity, sociálna služba je zatiaľ zabezpečená 

formou opatrovateľskej služby. Obyvateľom Rajeckých Teplíc by to 

pomohlo. 

primátor – materiál bol prerokovaný nie len v komisií ale i na 

mestskej rade, bol podporený. Množina interval vekový sa nám 

zvyšuje, prihováram sa, aby sme schválili. Predstavil pani Mgr. 

Janku Jasenovcovú , externý konzultant mesta, ktorá pripravila                    

materiál,  ktorá má dlhoročné skúsenosti 

Sopko – na mestskej rade sme hovorili, aby sa tento materiál 

zverejnil v spravodajcovi, pomoc s vybavením, osobne odporúčam, aby 

sme túto dobrú myšlienku podporili 

Fajbík – viem o nábytku, ktorý neviem kde dať 

primátor – ja viem o uterákoch. Stotožňujete sa s názvom druhý domov 

Sopko – pokiaľ bude iný návrh porozmýšľame 

Rostášová- bola 20 rokov riaditeľkou Domova vďaky v Rajci. Osoba, 

ktorá má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v dennom 

stacionári podá zriaďovateľovi zariadenia písomnú žiadosť o 

uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.  

K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  v 

dennom stacionári fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o 

odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané obcou v mieste 

trvalého pobytu žiadateľa. Podkladom na vydanie rozhodnutia je 

odborný lekársky posudok, ktorý vydá posudkový lekár a sociálny 

posudok, ktorý vypracuje sociálny pracovník mesta. 

Možno bude treba seniora doviezť ráno do zariadenia, a my máme 

k dispozícií 

primátor - prečítal návrh na Uznesenie č.4/2013 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo Poskytovanie 

sociálnych služieb formou denného stacionára v Rajeckých Tepliciach, 

schvaľuje zariadenie denného stacionára Druhý domov, ukladá MsÚ 
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pripraviť rozpočet na rekonštrukciu priestorov na to určených 

v zdravotnom stredisku  

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom a poprosil návrhovú komisiu, aby 

zapracovala do návrhu uznesenia a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

Add 6/ Informácia o predložení investičného projektu zariadenia 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (bývala MŠ ul. Pri Bystričke) 

primátor – máme tu jedno podanie staršieho dáta, vývoj v minulosti 

bol. Ak by bola výzva, nespĺňame jednu z podmienok, nemáme nad 5000 

obyvateľov.  

Ing. Ľubomír Mrázik, Ing. arch. Jiří Zlámal a pani Jana Kasaková nám 

predložili koncepcie 2 variantov na realizáciu investičného projektu 

zariadenia pre seniorov a sociálnych služieb. Vysporiadali sme 

s názvom, aby to bolo v súlade so zákonom. To boli závery z mestskej 

rady, ktoré sme mali prerokovať a ktoré sme prerokovali. 

Podľa právneho názoru, právnička v podstate ani jeden variant 

neakceptovala, treba spresniť právnu formu.  

Predložené koncepcie sú v rozpore so zákonom o majetku obcí 

a zákonom o verejnom obstarávaní. Variant 1 neakceptuje úpravu § 

9a zákona o majetku obcí, ktorý upravuje zákonné spôsoby, ktorými  

je možné realizovať  prenájom majetku obce.  

 Variant 2 – časť výstavbu bude realizovať konkrétna stavebná 

spoločnosť z portfólia 1. zakladateľa NO – je v rozpore so zákonom  

o verejnom obstarávaní . V súlade s § 6  zákona by NO  totiž bola 

verejným obstarávateľom  a zákazka by teda musela byť zadaná 

verejným obstarávaním / podobne aj vo variante 1/.  U oboch 

variantov je požadované ručenie majetkom mesta za záväzky  NO, čo 

predstavuje značné riziko v prípade nesplácania záväzkov.  Je 

potrebné hľadať ďalšie možnosti tak, aby boli v súlade so zákonnými 

ustanoveniami.  

Osobitný zreteľ by bol akceptovaný- dôvody hodné osobitného zreteľa 

na 30 rokov. Jednalo by sa o dlhodobý nájom 30 rokov, bola by to 

nezisková organizácia. majetok by nebol predmetom záložného práva.   

Nebolo nám jasné akých klientov by mali v zariadení, rokovali sme 

a výsledok bol nasledovný. 15 miest, čo ak by neboli obsadené. Veľa 

vecí ostalo otvorených a požiadal Ing. Mrázika o slovo. 

Mrázik – nebudem opakovať čo ste povedali, dohodli sme na čistom 

nájme- na tomto variante. Predložil spracovanú finančnú analýzu 

a poprosil poslancov, aby nahliadli. Máme za sebou jednania 

s bankou. Bude to kombinácia súkromných zdrojov a banky. Máme 

predstavy o architekte. Ďalší bod by mal byť výstup mesta.  

primátor – ide o objekt bývalej materskej školy,  minulosti sme dali 

spracovať štúdiu, ktorá v slovenských korunách by stála 14 miliónov. 

Otvoril diskusiu 

Rostášová – chce poprosiť pre akých klientov, by toto zariadenie 

slúžilo 

Mrázik – predpokladáme, že by sme riešili tento dom zhruba pol na 

pol, pre pacientov imobilných a zhruba 50 %. Mobilných pacientov. 

Rostášová- dával by ste prednosť imobilným 

Mrázik- izby by bolo prispôsobené aj pre imobilných, imobilný klient 

by musel mať 24 hodinovú starostlivosť 

Rostášová – budete žiadať o príspevok štát 

Mrázik – my skôr predpokladáme, že by s tým bol problém 
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Rostášová- presunie sa to teda na klienta? 

Mrázik – sociálnu otázku mesta by sme vyriešili, zhruba pre 15 ľudí. 

Dohoda by bola s mestom, plnenie programu. V rámci celkového počtu 

pacientov, podľa možností aby sme to vedeli pokryť. 

Rostášová – v prvom jednaní nebolo jasne pre koho by bolo 

zariadenie, je to tam o mnoho zložitejšie, náklady na túto službu 

budú veľmi vysoké. Akým podielom by sa podieľalo mesto, preto som 

položila tieto otázky 

Mrázik – odčleňme seniorov, od 60 do 75 ľudí plánujeme, okolo 15 by 

malo prednostné právo. Týchto 15 pokiaľ by neboli schopní financovať 

pobyt, budeme to riešiť štátnou dotáciou, alebo cez nájomné zmluvy- 

vlastné zdroje. 

primátor – počítate s mestom, dlhodobý nájom osobitného zreteľa  

Mrázik – nie, nečakáme od mesta, vieme aká je situácia 

Brath – zaujíma ma či bude sa zastavať zeleň, zdá sa mi to malé 

Mrázik- zrekonštruovať a nadstaviť plánujeme, pristaviť bunky by sme 

chceli, fontánku, prechádzkový chodník, polovica pozemku bude určite 

zastavená 

Brath – zastaviť celú plochu by som nechcel, možno treba zistiť 

záujem či vôbec bude 15 ľudí z Rajeckých Teplíc 

Mrázik – my samozrejme nežiadame kúpu, chceme prenájom. Zmluvy by 

bola perfektne vypracovaná, urobili sme si prieskum, nebude problém 

naplniť takéto zariadenie, možno budú aj zahraniční klienti. Buďme 

potom vedieť prefinancovať aj tých vašich 15 ľudí. 

Sopko – navrhol, aby sme uzavreli tento bod, výsledok rokovania 

s bankou a aspoň zabezpečiť rámcovú zmluvu, ktorú by akceptovali 

obidve strany 

Mrázik – stojíme na jednaní s bankou, finančnú analýzu vám tu 

nechám, aj ta analýza už niečo stála. Súhlasím s takýmto uznesením 

primátor – požiadal mrázika, aby predložil rámcovú zmluvu. Všetci 

súhlasili.  

Rostášová – mesto nemusí robiť prieskum záujmu o umiestnenie, nech 

urobí prieskum žiadateľ 

Mrázik – pokiaľ mesto neobsadí 15 ľudí, my si ich doplníme 

Dikant- banka vám dá prvú otázku—udržateľnosť projektu, budete 

určite potrebovať prieskum 

Mrázik – ja vám dám tu finančnú analýzu, je podrobne spracovaná 

primátor – požiadal, aby potom nás informovali o výsledku prieskumu 

Rostášová – bude vám stačiť takto naformulované uznesenie, aby ste 

sa pohli ďalej 

Mrázik – musím sa spojiť s právničkou a pripraviť rámcovú zmluvu 

primátor – hocikto sa môže uchádzať o kúpu, muselo by sa to 

zverejniť 

Sopko - prečítal návrh na uznesenie 5/2013  Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie informáciu 

o predložení investičného projektu zariadenia DOMOV SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB (bývala MŠ ul. Pri Bystričke) 

ukladá  - zabezpečiť rámcovú zmluvu s predkladateľom projektu 

primátor – požiadal poslancov o hlasovanie 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 
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Add 7/ Poskytovanie dotácií pre organizácie na území mesta podľa VZN 

č.66/2011  

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 

Rostášová – opäť sme to prejednali, bola značná diskusia, výsledok 

jednania je uvedený v tabuľke. Veľmi dôveruje p. Barčiakovi, ktorý 

má prehľad v oblasti športu. U šachistom sa výrazne znížila čiastka, 

mali 2500, navrhli sme 1430, TJ VTJ Rajecké Teplice dostávali okolo 

4000 žiadali 10000. Zachovali sme pôvodnú sumu. 

Tam kde došlo k zvýšeniu činnosti je dotácia výraznejšia. Je to 

o diskusií. 

Sopko – za finančnú komisiu chcel upriamiť pozornosť, keby sme sa po 

čase vrátili k bilancií, čo som urobil za tieto peniaze. Možno 

v spravodajcovi zverejniť túto bilanciu. 

primátor - je to povinnosť vyplývajúca zo VZN č.66/2011 

o poskytovaní dotácií pre organizácie vykonávajúce činnosť na území 

mesta Rajecké Teplice 

prednosta – prečo by sa mala znížiť dotácia šachistom 

Rostášová- sú to väčšinou ľudia mimo Rajeckých Teplíc, vieme že 

dosahujú veľmi dobré výsledky, nie je nám to cudzie, ale jednoznačné 

rozhodnutie našej komisie bolo takéto 

primátor – TJ VTJ hrá prvú ligu, sú to zápasy mimo Rajeckých Teplíc, 

je tu predložený návrh aký je. 

Dikant – pre budúce obdobie by som to chcel podmieniť či 

v jednotlivých oddieloch hra naša mládež, naši občania 

Fajbík – k športovému klubu Lojzo –máme tento rok viacero osláv 

v Poluvsí, členovia športového klubu Lojzo by chceli robiť nejaké 

akcie v rámci týchto osláv v Poluvsí, preto im navrhujem 400 EUR. 
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V roku 2012 mali len 100, v roku 166 EUR, možno keby mali 400 EUR 

a by sme ich kontrolovali 

p. Rolný – o akú čiastku nám to chcete znížiť 

Rostášová – o 1070 EUR 

Rolný – zviditeľňujeme, reprezentujeme Rajecké Teplice, náklady máme 

vysoké, hráme v prvej lige, snažíme sa. Náklady sú skutočne vysoké, 

mesto nám pomáha, za čo mu ďakujeme, ale to je aj tak málo. 

Predložili sme vyúčtovania, neviem prečo nám ešte 1000 EUR beriete. 

To nie je podstatné odkiaľ je hráč, ale ktorý klub reprezentuje. 

Poprosil, aby zvážili a neznižovali im dotáciu 

Každoročne poriadame pohár primátora, kupujeme ceny, vozíme sa na 

svojich autách. Nie sme pasívní poberatelia príspevku. 

Sopko – vzhľadom na to, že rozpočet je odsúhlasený a sumu 9300 EUR 

nemôžeme prekročiť 

Fajbík – navrhol- ubrať únii žien, áno pre život a cyklistom  

Barčiak – tí čo žiadali dlhodobo, je potrebné im zvýšiť. Cyklistický 

spolok dlhodobo žiada, nikdy sme im nepridali a až teraz sme im 

navrhli výrazne zvýšenie, tak isto áno pre život dlhodobo žiadalo 

a až teraz sme im pridali 

Rostášová – navrhla 100 EUR ubrať Chor Cordius Jesu a pridať TJ 

Slovan-šachy, cyklistom- ubrať 200 EUR a navýšiť to šachistom, áno 

pre život ubrať 100 EUR 

Fajbík – nejdeme postupne rokom, raz jednému strelíme veľa a potom 

uberieme, nevenovali sme sa tomu. Budeme mať hody v Poluvsí, rôzne 

výročia a športový klub Lojzo sa bude podieľať na akciách 

Barčiak – Lojzo bude mať 230 EUR 

Rostášová – keby sme ubrali mládežnickému zboru a športový klub 

Lojzo by mal 280 EUR 

Barčiak – volejbalový oddiel žiada prvýkrát, tam im znížime o 20 EUR 

a dáme športovému klubu Lojzo 

primátor – poďakoval p. Rostášovej predsedkyni komisie sociálnych 

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

primátor – pristúpime k hlasovanie o každom finančnom  príspevku na 

rok 2013 v zmysle VZN č.66/2011 o poskytovaní dotácií pre 

organizácie  

 

TJ Slovan - šachy 1830 EUR 

 TJ VTJ Raj.Teplice 3900 EUR 

Chor CORDIS JESU 200 EUR 

Športový klub – Lojzo Poluvsie 300 EUR 

Senior klub 400 EUR 

Nádej -  400 EUR 

Únia žien – ZO 200 EUR 
Mládežnícky zbor  JUVENES DEI 150 EUR 

OZ kultúra 200 EUR 

Áno pre život 400 EUR 

Horolezecký klub RT 120 EUR 

Cyklistický spolok 1000 EUR 

Tenisový oddiel 120 EUR 

Volejbalový oddiel 80 EUR 

Celkom 9300 EUR 
primátor – konštatoval jednohlasné schválenie Uznesenie č.6/2013 
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Sopko – predseda návrhovej komisie zapracoval do návrhu na Uznesenie 

č.6/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo 

požiadavky zložiek mesta Rajecké Teplice o finančný príspevok na rok 

2012 v zmysle VZN č.66/2011 o poskytovaní dotácií pre organizácie 

a schvaľuje finančný príspevok zložkám mesta Rajecké Teplice na rok 

2012 v zmysle VZN č.66/2011 o poskytovaní dotácií pre organizácie 

 

TJ Slovan - šachy 1830 EUR 

 TJ VTJ Raj.Teplice 3900 EUR 

Chor CORDIS JESU 200 EUR 

Športový klub – Lojzo Poluvsie 300 EUR 

Senior klub 400 EUR 

Nádej -  400 EUR 

Únia žien – ZO 200 EUR 
Mládežnícky zbor  JUVENES DEI 150 EUR 

OZ kultúra 200 EUR 

Áno pre život 400 EUR 

Horolezecký klub RT 120 EUR 

Cyklistický spolok 1000 EUR 

Tenisový oddiel 120 EUR 

Volejbalový oddiel 80 EUR 

Celkom 9300 EUR 

 
ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

Add 8/ Financovanie záujmového vzdelávania - CVČ Rajecké Teplice 

primátor – jeden z najťažších bodov dnešného zasadnutia, skúsme byť 

vecní. Centrum voľného času v Rajeckých Tepliciach sme založili  

01. 04. 2009 a boli sme radi, že sa nám to podarilo.  
Pretože sa zmenilo na základe rôznych okolností celé 

financovanie, musíme sa zaoberať problémami. Bolo by nám 

veľmi ľúto prísť o takéto zariadenie. Oproti roku 2012 

sme ponížený dotáciou viac ako 50 %. Je to značný úbytok 

z toho čo bolo. Výstup z komisie sociálnych vecí, 

kultúry, vzdelávania, športu, mládeže  a verejného 

poriadku ako i mestskej rady bol, aby sme sa pokúsili 

zachrániť CVČ Rajecké Teplice. Vytvorili sme 3 varianty, 

veľmi prehľadné údaje v tabuľkách. Pri počte detí (5-15 

rokov) CVČ z RT 137 + 72 detí z iných obcí, 

pri počte detí (5-15 rokov) CVČ z RT 253 + 72 detí z iných obcí,  

pri počte detí (5-15 rokov) CVČ z RT 274 + 72 detí z iných obcí 

Mnohí začiatkom roku CVČ zrušili. Chceme nájsť riešenie, aby sme 

zachránili naše CVČ. Škola využíva majetok mesta. Skúmali sme rôzne 

možnosti šetrenia, či by príjem z telocvične bol účelovo viazaný na 

túto činnosť. Povedzme určite navýšenie, možno by rodičia deti 

odhlásili.    

Hľadali sme návrhy o ktorých Vám povie prednosta. 

prednosta – každá obec, ktorá má deti vo veku od 5 do 15 rokov 

s trvalým pobytom v obcí k 01. 01. 2012 dostane financie na záujmové 

aktivity detí a mládeže v roku 2013, ak obec nemá na svojom území 
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žiadne CVČ, výšku finančnej dotácie na jedno dieťa v CVČ nemusí 

určiť vo VZN, do VZN určí výšku finančnej dotácie na jedno dieťa 

v CVČ obec vtedy, ak má na svojom území napr. neštátne CVČ, na rok 

2013 sa vypočíta objem finančných prostriedkov na záujmové aktivity 

občanov do 30 rokov v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na základe kritéria počtu obyvateľov vo veku od 5 

do 15 rokov, čo predstavuje na občana cca 62 EUR na rok. Obec pri 

rozdelení dotácie na CVČ na jedno dieťa môže použiť rôzne varianty:  

Obec pri rozdelení dotácie na CVČ na jedno dieťa môže použiť rôzne 

varianty: 

1. Ak je dieťa napríklad v troch CVČ u rôznych zriaďovateľov, ktorí 
požiadajú o dotáciu, obec môže pre každého zriaďovateľa určiť 

ročnú dotáciu vo výške 20 eur na rok, pokiaľ dieťa reálne 

navštevuje všetky CVČ v rovnakom rozsahu . 

2. V obci sú deti vo veku od 5 do 15 rokov najviac v dvoch  CVČ, 
ktorých zriaďovatelia požiadali o dotáciu, obec určí na každé 

dieťa na rok dotáciu na CVČ 31 eur, pokiaľ dieťa reálne 

navštevuje obe CVČ v rovnakom rozsahu . 

3. Obec na kalendárny rok 2013 nepožiada žiaden zriaďovateľ CVČ 

o dotáciu na CVČ; napočítané financie na CVČ sú súčasťou 

podielových daní obce, a preto ostávajú obci, ktorá ich môže 

použiť na  akýkoľvek účel.  

Upozornenie: Odporúčame obciam, aby v prípade žiadosti zriaďovateľa 

CVČ (zaradeného do siete škôl a školských zariadení) o poskytnutie 

dotácie na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci, 

žiadosti vyhoveli, výšku dotácie určí obec podľa toho, koľko CVČ 

jeden žiak navštevuje. 

Počty detí navštevujúce záujmové útvary v CVČ Rajecké Teplice, 

šk.rok 2012/2013, rozdelenie podľa trvalého bydliska: Rajecké 

Teplice:  138, Kamenná Poruba: 2, Stránske: 7, Kunerad: 25, Rajecká 

Lesná: 1, Šuja: 1, Rajec: 8. 

primátor – máte pred sebou dodatok č.1, lebo to by bolo podľa 

platného VZN č.61/2009 . 

Dodatok č. 1 k VZN  č.61 /2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom  

na území mesta Rajecké Teplice  

Zmena č. 5 

Príloha č.1 

Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajecké 

Teplice. Dodatok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Rajeckých 

Tepliciach dňa 14. 02. 2013 uznesením č.7/2013. Dodatok nadobúda 

účinnosť od 01. 03. 2013. V súlade s touto zmenou č. 5 budú 

v mesiaci marec dorovnané mesiace január, február 2013. 

Brath – koľko je zamestnancov v CVČ 

Mgr. Andrea Černáková Čerňanská– 2 zamestnanci na trvalý pracovný 

pomer, zmenou zákonníka práce dohody o vykonaní práce sa nám 

neoplatia. 

Lektori za to čo už dostali pred tým a zdalo sa im to málo, nebudú 

so súčasnými odvodmi pracovať ďalej. Keď sa zruší krúžok, náš príjem 

zo strany rodičov, tam veľký rozdiel nie je. Náš príjem sa zníži o 

koľko krúžkov sa zruší.  

Rostášová – v komisií sme jednoznačne majú záujem o deti, tí 

povedali že im nevadí  
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Sopko - komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu podrobne 

prerokovala financovanie CVČ v roku 2013. Zhodla sa na zachovaní CVČ 

a hľadať možnosti. Komisia sa snaží zachovať CVČ (zvýšenie poplatky 

– mierne, hľadať možnosť čerpania z rozpočtu Mesta – zníženie iných 

položiek). Dotovanie z mesta – budú sa dotovať všetky deti. 

Sopko – aj za komisiu pre dnešok nech udržateľnosť CVČ je do konca 

školského roka, urobiť prieskum či by boli rodičia ochotní o 10 

perc. navýšiť s ich poplatku. My by sme sa na marcovom zasadnutí 

prípadne júnovom, by sme s konečnou platnosťou uzavreli. 

Černáková – druhú žiadosť poslala Žirafa, treba overiť či tie deti 

tam naozaj chodia, možno sa legislatíva bude meniť, je taká malá 

šanca že aj uprostred roka sa bude financovanie meniť.  

Sopko – dnes určite výstup neurobíme 

Brath – je by som dal zvýšenie krúžkov 

Mgr. Černáková – my nemáme vysoké ceny 

Sopko – nech pani riaditeľka zhodnotí 

Fajbík – zisk z telocvične, neviem či je využívaná večer. Neviem či 

je naplno využitá. Treba dať do spravodajcu 

Barčiak – je naplno využitá, riaditeľ má harmonogram, hrajú tam aj 

občania z Poluvsie 

Dikant – ale teraz sa platia poplatky 

primátor – nevieme koľkí lektori odmietnu pracovať ďalej, do pol 

roka by sme to nejakým poskladaním peňazí zatiahli. Poukazy sa 

nevrátili 

Mgr. Černáková – poukazy mnohé školy ani neodovzdajú, poukaz je 

podmienený takmer 100 percentnou účasťou 

Článok IV 

Výška príspevku v centre voľného času 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného 

času podľa krúžkov v členení: 

 Názov 
Výška poplatku 

na polrok/EUR 

1. Aerobik 5 

2. Angličtina 1. stupeň 15  

3. Angličtina 1. stupeň Kunerad 15 

4. Angličtina 5.-9. roč. 20  

5. Angličtina 15+ mierne pokročilí 20  

6. Angličtina 15+ stredne pokročilí 20 

7. Angličtina MŠ 7,5 

8. Astronomický krúžok 5 

9. Basketbal 5 

10. Cyklistický krúžok 5  

11. Divadelný krúžok 5 

12. Flauta MŠ 2 

13. Flauta 1. stupeň 10 

14. Fotografický krúžok 15  

15. Francúzština 1. stupeň 15 

16. Francúzština 5.-9. roč. 15 

17. Francúzština 15+ začiatočnicí 15 

18. Futbal 1 5 

19. Futbal 2 5 

20. Futbal 3 5 

21. Futsal 1 5.-9. roč.  5 
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22. Futsal 2 5.-9. roč. 5 

23. Futsal 1 15+  5 

24. Futsal 2 15+ 5 

25. Hudobno-pohybový krúžok MŠ 2 

26. Informatika 5.-9. roč. 10 

27. Informatika 15+ 10 

28. Kynologický krúžok 15 

29. Lukostreľba 5.-9. roč. 20 

30. Lukostreľba 15+ 20 

31. Novinársky krúžok 1 

32. Plávanie 20 

33. Programovanie 5.-9. Roč. 10 

34. Počítačový 15+ 10 

35. Pohyb a rozprávka 5 

36. Revitalizačné cvičenie 5 

37. Rezbársky krúžok 15 

38. Ruština 15+ začiatočník 20 

39. Spoločenské tance Kunerad 20 

40. Stolný tenis 4.-9. roč. 5 

41. Šachový krúžok 5 

42. Tanečný 1.-4. Roč. RT 5 

43. Tanečný 5.-9. Roč. 5 

44. Tanečný krúžok Konská 5 

45. Turistický krúžok 5 

46. Tvorivé dielne 10 

47. Tvorivé dielne MŠ 2 

48. Volejbal 5.-9.  5 

49. Volejbal 15+ 5 

 

primátor – poprosil pani riaditeľku CVČ Mgr. Andreu Černákovú 

Čerňanskú, aby konzultovala v úzkej súčinnosti s prednostom, 

nechávame to otvorené s ponechaním problému, určitými východiskami 

Sopko – prečítal návrh na uznesenie 

Rostášová – budú dostávať to čo minulý rok 

primátor – nie, preto ste dostali dodatok 

Rostášová- vyžijú s tých peňazí  

primátor -do pol roka vyžijú. Sú obce, ktoré nemajú cvč a môžu 

peniaze využiť v záujmovej činnosti 

Černáková- my máme fixné mesačné náklady, lektorov vyplácame 2-krát 

do roka. Možno nebudú chcieť výplatu v júni ale v septembri.  

Černáková- keď sa obec Konská rozhodne že urobí slávnosti a nedá ich 

nám, môže použiť ako chce obec. Peniaze nie sú viazané 

Bohiníková – akoby sme zasponzorovali CVČ do konca júna chod CVČ, 

mali by sme mať podklad na základe čoho jej budeme vyplácať, nie 62 

ale 124 – formou uznesenia 

primátor – najskôr by sme mali schváliť dodatok 

Sopko – prečítal návrh na uznesenie 8/2013 

Bohiníková – VZN č. 61/2009 v dodatku č.1 sa mení školský klub z 300 

na 363 na žiaka a rok 
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Rostášová – teraz idú vyberať, nemali by sme zvýšiť poplatok od 

rodičov na dnešnom zasadnutí 

Černáková- rodičovské nemáme, neviem si predstaviť ako budem robiť 

prieskum, naozaj sú rodičia od ktorých vymáham poplatky veľmi ťažko. 

Serióznych je možno 40 rodičov. Prieskum nevidím smerodajný.  

Primátor – spýtal sa čo by povedali o zvýšenie o 30 percent. Peniaze 

pre naše deti prídu. Možno ministerstvo školstva zmení postoj. 

Grupáčová- ja by som navrhla zvýšiť poplatok 

Sopko – uvidíme aký úbytok bude vzhľadom k zvýšeniu poplatku 

Prečítal návrh na Uznesenie č.10/2013 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo   a schvaľuje Dodatok č.1 k VZN 

60/2009  - navýšenie poplatkov za krúžky v CVČ o 30%. 

Černáková – čo s tými deťmi čo mali zľavy. Všetci poslanci 

súhlasili, aby úľavy pre deti ktorých sa to týka ostali 

 
ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že je schválený 

dodatok č.1 k VZN 60/2009  - navýšenie poplatkov za krúžky v CVČ o 

30%.  

Sopko – prečítal návrh na Uznesenie č.7/2013 Mestské zastupiteľstvo 

v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje Zmenu č.5 Dodatok č. 

1 k VZN č. 61/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 

Rajecké Teplice 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

 

Sopko – prečítal návrh na Uznesenie č.8/2013 Mestské zastupiteľstvo 

v Rajeckých Tepliciach prerokovalo možnosti financovania CVČ v roku 

2013 a ukladá MsÚ, do konca školského roka 2012/2013 zasielať 

finančné prostriedky podľa platného VZN č.61/2009 vo výške 

dvojnásobku mesačnej splátky, na účet CVČ 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

 

Kategória škôl 

a školských zariadení 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku na žiaka  

v eurách/rok 

Materská 

škola 

dieťa do 

troch 

rokov        3 050,00 

dieťa od 

troch 

rokov 1 550,00 

Školský klub detí 363,00 

Centrum voľného času  62,00 

Školská jedáleň 100,00 
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Sopko – prečítal návrh na Uznesenie č. 9/2013 Mestské zastupiteľstvo 

v Rajeckých Tepliciach prerokovalo možnosti financovania CVČ v roku 

2013 a  ukladá riaditeľke CVČ prehodnotiť  náklady na chod CVČ  v 

roku 2013 vrátane hľadania iných zdrojov v príjme do CVČ 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

 

Add 9/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké 

Teplice na 1. polrok 2013 

primátor – podlieha mestskému zastupiteľstvu, hlavného kontrolóra 

mesta je povinná predkladať mestskému zastupiteľstvu plán kontrolnej 

činnosti, následne dal slovo hlavnej kontrolórke  

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 2013 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta v I. polroku 2013 

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 2012 

2/ Kontrola a vyhodnotenie výdavkovej položky 634 dopravné za rok  

   2012. A pravidelná kontrola v roku 2013.  

3/ Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajecké  

   Teplice  

4/ Kontroly vykonané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva  

   mesta Rajecké Teplice 

5/ 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 2012 

2/ Vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu mesta Rajecké 

Teplice za rok 2012 

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.11/2013 Mestské zastupiteľstvo 

v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice za 1. polrok roku 

2013 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia  
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Add 10/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Rajecké Teplice za rok 2012 

primátor –požiadal hlavnú kontrolórku mesta , aby predniesla správu 

o kontrolnej činnosti za rok 2012 

Anna Grupáčová hlavná kontrolórka mesta -  predniesla správu 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice  za 

rok 2012. 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 2012 

Svoju kontrolnú činnosť som vykonávala podľa plánu kontrolnej 

činnosti na rok 2012 

Kontrola výsledkov hospodárenia a Záverečného účtu mesta 

Rajecké Teplice za rok 2011 -stanovisko som dala pri schvaľovaní 

ročnej účtovnej závierky a záverečného účtu za rok 2011. 

Kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou 

hotovosťou v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a interných smerníc. 

Pri kontrole som sa zamerala na vyplatené zálohy z pokladne a ich 

vyúčtovanie. 

Všetky poskytnuté zálohy boli doložené dokladmi o jednotlivých 

nákupoch a vyúčtované. 

Nezistila som nedostatky. Ďalej som kontrolovala odvod poplatkov za 

úkony vykonávané na MsÚ podľa VZN 70,71 2011 

Bola zavedená evidencia bločkov potvrdeniek pri výbere poplatkov, 

aby nevznikalo podozrenie pri kontrole.  

Stav pokladne súhlasil so stavom účtovným, doklady sú zaúčtované 

v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a Zákonom 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

Č. 583/2004 Z.z. v znení a doplnení neskorších predpisov.  

Kontrola evidencie a vymáhanie pohľadávok mesta v roku 2011 

a ich stav k 31. 12. 2011 

Daňové a finančné oddelenie vedie evidenciu o pohľadávkach 

a nedoplatkoch na dani z nehnuteľnosti za rok 2011, stav k  

31. 12 .2011 bol 1 372,-€ a kde pri opakovaných urgenciách sa 

podarilo znížiť tieto nedoplatky  na 587,13 € 

Poplatok za komunálny odpad k 31.12.2011 bol nedoplatok 366,17 € 

a taktiež pri opakovaných urgenciách sa znížil na 150,22 € 

Týmto by som chcela pochváliť daňové a finančné oddelenie, ktoré 

urgenciami a výzvami tieto nedoplatky znížili. 

Pohľadávky na nájomnom Zdravotné stredisko a ostatné budovy t.j. 

Tržnica, budova MsÚ, Slnečný pavilón, pohľadávky za prenájom stĺpov 

na reklamy boli spolu k 31.12.2011 1 817,15 € a ostala pohľadávka  

p. Frnčo , a p. Lutišanová, ktoré sú dané na vymáhanie.   

Kontrola a porovnanie celkových príjmov a celkových výdavkov 

mesta za komunálny odpad za rok 2011, správnosť výpočtu sadzby 

miestneho poplatku. 

Celkové príjmy za rok 2011  81 898,- € 

Celkové výdavky za rok 2011 83 075,- € 

Príjem nižší ako výdaj za komunálny odpad o 1 177,- € 

Výpočet sadzby miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2011 bol 

14,85 €/os/rok je správny a je prílohou správy. 

Výpočet rozdielu pre rok 2011 bol 1 595,-€ skutočnosť 1 177,- € 

Stanovisko k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na 

roky 2013 – 2015 a k návrhu rozpočtu na rok 2012 som dala pri 

schvaľovaní. 
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primátor- poďakoval Anne Grupáčovej za správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice za rok 2012 a požiadal 

predsedu návrhovej komisie p. Ing. Sopku, aby prečítal návrh na 

Uznesenie  

Sopko - návrh na Uznesenie č. 12/2013 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie správu 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice za 

rok 2012 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že správa bola zobratá 

na vedomie 

 

 

Add 11/ Chodník Poluvsie pozdĺž cesty I/64  I. etapa 

primátor – v smere od železničnej stanice po odbočku na Stránske, 

keď sme hľadali nejaké riešenie, nejednalo by sa o chodník zvýšený, 

krajnica by sa rozšírila po pravej strane v smere do Žiliny, ide 

o prerokovanie tohto zámeru a poznanie vášho stanoviska. Okolo 

Gramera by neboli veľké úpravy, ďalej pri domoch by bol výjazd 

z dvora na komunikáciu veľmi komplikovaný. Bolo by to rozšírenie 

krajnice, možno len namaľovaná čiara na asfaltke. Navrhuje úpravu 

križovatky pri odbočke na stránske, zmierniť odbočku z Rajeckých 

Teplíc na Stránske. Formou geometrického plánu máme spracovaný 

popis. Väčšina je vo vlastníctve mesta, zvyšok treba vysporiadavať. 

Potrebujeme súhlas tých čo tam bývajú na nevyhnutnú úpravu. Je to 

jednoduchá úprava a zabezpečí bezpečnosť chodcov. 

Fajbík- 6. februára sme mali zasadnutie kvôli tejto problematike, 

informácie, ktoré povedal primátor sú pravdivé 

Ing. Vráblová- ukázala geometrický plán 

Ziman- neuvažovalo sa s ľavou stranou? 

primátor – spády sú tam vyššie, technicky viac náročné 

Vráblová- budeme riešiť kanalizáciu na tej strane  

Sopko – návrh na Uznesenie č. 13/2013 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie informatívnu 

správu o realizácií chodníka v Poluvsí pozdĺž cesty I/64 I. etapa a  

ukladá MsÚ spracovať špecifikáciu a kalkuláciu nákladov  na 

realizáciu chodníka formou rozširenia komunikácie 1/64 v smere 

Rajec- Žilina po pravej strane 

 
ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom 
 

Add 12/ Informatívna správa o rozšírení splaškovej kanalizácie 

v k.ú. Poluvsie popri štátnej ceste I/64 

primátor – v prílohe ste mali informatívnu správu o rozšírení 

splaškovej kanalizácie v k. ú. Poluvsie popri štátnej ceste I/64 

V mesiaci november bolo zvolané rokovanie za prítomnosti zástupcov 

SeVaK a.s. Žilina, Mesta R. Teplice a poslancov,  ohľadne možnosti 

napojenia na verejnú kanalizáciu občanov k.ú. Poluvsie popri  št. 

ceste  I/64.  Na rokovaní  sa dohodlo, že  na napojenie sa využije 

vybudovaný kanalizačný zberač , ktorý sa vybudoval v rámci stavby 

„Kanalizačný zberač I. etapa – SO 3-6 Stoková sieť“, ktorý t. č. nie 
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je skolaudovaný. Kanalizačný zberač bol budovaný ako jednotná 

kanalizácia. 

Ing. Krupová - na základe uvedeného sa dohodli nasledovné kroky: 

mesto  predmetnú stavbu daného úseku skolauduje a odovzdá SeVaK-u na 

svoje náklady. Zabezpečí zmenu účelu stavby z jednotnej kanalizácie 

na splaškovú. SeVaK, a.s. Žilina vydá písomný súhlas na prepojenie 

kanalizačného zberača DN 600 do kanalizačného  zberača DN 300  

budovaného SeVaK-om v rámci projektu ISPA a po podpísaní zmluvy 

o prevode kanalizácie vyzve občanov na pripojenie. 

Úlohy pre Mesto rajecké Teplice vyplývajúce z predmetnej dohody: 

Zabezpečiť prieskum záujmu o napojenie na verejnú kanalizáciu (aby 

sme vedeli o aký počet objektov na pripojenie sa uvažuje) 

Prieskum bol realizovaný v mesiacoch november –december.  

Zabezpečiť cenové ponuky na prečistenie a zmonitorovanie kanalizácie 

Boli oslovený 2 dodávatelia Aquadefekt s.r.o. Žilina – ponuková cena 

13 122,00 EUR a Rabmer Slovakia s.r.o. Bratislava, ktorá do t.č. 

ponuku ešte neposlala. Navrhujeme:  

Predmetný kanalizačný zberač zaradiť ako 3.etapu rozšírenia 

splaškovej kanalizácie  v Rajeckých Tepliciach, za tým účelom dať 

vypracovať projektovú dokumentáciu. 

Brath – pani Ing. Krupová povedala všetko 

Sopko- prečítal návrh na Uznesenie č.14/2013 Mestské zastupiteľstvo 

v Rajeckých Tepliciach prerokovalo Informáciu o o rozšírení 

splaškovej kanalizácie v k. ú. Poluvsie popri štátnej ceste I/64. 

a neschvaľuje z dôvodu vysokej finančnej náročnosti neschvaľuje 

realizáciu splaškovej kanalizácie v k. ú. Poluvsie popri štátnej 

ceste I/64 a ukladá mestu Rajecké Teplice zrealizovať nový 

dotazník za účelom výstavby novej lokality “PODHÁJE“ v k. ú. 

Poluvsie nad Rajčankou  - podľa územného plánu začať postupne 

s realizáciou novej lokality „Podháje“ 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že toto uznesenie bolo 

schválené  

 
Add 13/ Bezpečnostná smernica kamerového systému mesta Rajecké 

Teplice – návrh 

Primátor – kamerový systém sa nám podaril zrealizovať v rámci 

projektov v roku 2012. Predkladáme Vám bezpečnostnú smernicu 

kamerového systému primátora mesta Rajecké Teplice č.1 /2013  

Ing. Valúch – náčelník mestskej polície - táto smernica upravuje 

pravidlá a podmienky používania kamerového systému (ďalej len 

kamerový systém), vymedzuje základné pojmy súvisiace s používaním 

systému, určuje okruh oprávnených užívateľov, vymedzuje účel 

použitia systému a stanovuje bezpečnostné pravidlá používania 

kamerového systému. Obsahuje vymedzenie základných pojmov 

–kamerový monitorovací systém: kamerový monitorovací systém  je 

technické zariadenie – zabezpečovací systém v určených lokalitách 

intravilánu mesta Rajecké Teplice dodaný a inštalovaný zhotoviteľom: 

spoločnosťou Stop Lup s.r.o., na základe zmluvy o dielo č. 

............... uzatvorenej v zmysle Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a doplnkov zo dňa ................... 

– monitorovaný priestor: je časť verejne prístupných 

priestranstiev v určených lokalitách mesta, ktoré sa nachádzajú 
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v zornom poli optiky snímacieho zariadenia – automaticky, alebo 

mechanicky ovládaných kamier, ktoré sú súčasťou kamerového 

systému. 

– osobný údaj: osobným údajom v prípade monitorovania verejných 

priestranstiev kamerovým systémom v tomto prípade je pomocou 

kamery kamerového systému snímaný a zároveň v digitalizovanej 

podobe automaticky uchovávaný dynamický alebo statický 

videozáznam fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného 

priestoru. Za osobný údaj sa v tomto prípade považuje aj 

videozáznam dopravného prostriedku, hnuteľného a nehnuteľného 

majetku, ktorý sa nachádza v monitorovanom priestore, záznam 

ktorého je možné využiť ako všeobecne použiteľný identifikátor 

dotknutej osoby. Osobný údaj je vyhotovený bez súhlasu 

dotknutej osoby.   

– prevádzkovateľ: prevádzkovateľom kamerového systému je mesto 

Rajecké Teplice, zastúpené jej primátorom RNDr. Petrom Dobešom. 

– sprostredkovateľom: sprostredkovateľom kamerového systému je 

Mestská polícia Rajecké Teplice . 

– oprávnená osoba: oprávnenou osobou je fyzická osoba: príslušník 

Mestskej polície Rajecké Teplice, (ďalej MsP) s odbornou 

spôsobilosťou obecného policajta, ktorý je podľa plánu služieb 

a písomnej inštruktáže náčelníka MsP zaradený do konkrétnej 

pracovnej zmeny, počas trvania ktorej sa osobné údaje 

zaznamenávajú. Zriadením „chránenej dielne“ oprávnenou osobou 

je aj zamestnanec takejto chránenej dielne (ďalej osoby so 

zdravotným postihnutím). Ďalšími oprávnenými osobami sú: 

upratovačky, správny orgán, oprávnený prejednávať priestupky 

a správne delikty v pôsobnosti mesta, pri vykonávaní dôkazov 

v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané 

kamerovým systémom použité ako dôkazy v prebiehajúcom správnom 

konaní a prípadoch, kedy je dôvodný predpoklad, že záznamy 

kamerového systému budú použité ako dôkaz,  

alebo budú slúžiť na objasnenie skutkového stavu prejednávanej veci.  

Oprávnenou osobou je aj  právnik mesta v prípadoch, kedy je potrebné 

osobné údaje získané kamerovým systémom použiť ako dôkazy v právnom 

konaní alebo v prípadoch, kedy je dôvodný predpoklad, že záznamy 

kamerového systému budú použité ako dôkaz, alebo budú slúžiť na 

objasnenie skutkového stavu právnej veci, v ktorej právnik zastupuje 

mesto Rajecké Teplice, pred justičnými orgánmi. Vo veciach podozrení 

alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch je oprávnenou osobou 

aj príslušník Policajného zboru SR v čase výkonu služby, 

vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie, alebo 

operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný 

osobný údaj týka.  

Oprávnenou osobou môže byť len osoba, ktorá je pred použitím 

kamerového systému náčelníkom MsP Rajecké Teplice oboznámená 

s bezpečnostnými smernicami kamerového systému a poučená o používaní 

kamerového systému a zároveň sa zaviaže používať kamerový systém 

v zmysle bezpečnostných smerníc. O oboznámení sa oprávnenej osoby 

s bezpečnostnými smernicami kamerového systému náčelník MsP Rajecké 

Teplice vyhotoví písomný zápis, ktorý je prílohou bezpečnostných 

smerníc kamerového systému, v ktorom oprávnená osoba, ktorej sa 

poučenie a oboznámenie týka svojím podpisom potvrdí vykonanie 

poučenia a oboznámenia. 

– servisný technik: fyzická osoba poverená vykonávateľom 

kontrolnej činnosti a pozáručného servisu.  
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– spracovanie osobných údajov vrátane súpisu povolených operácií 

s osobnými údajmi: spracovanie osobných údajov (viď. odstavec 

osobný údaj) v rátane súpisu povolených operácií s osobnými 

údajmi vykonáva oprávnená osoba prevádzkovateľa (viď. prílohy).   

– likvidácia osobných údajov: likvidáciou osobných údajov sa 

rozumie automatické odstraňovanie digitalizovaných dát 

ukladaných kamerovým systémom na internom záznamovom médiu, 

súčasťou ktorých sú aj osobné údaje bez zásahu oprávnenej 

osoby. Likvidácia osobných údajov získaných činnosťou 

kamerového systému je zabezpečená automaticky, programovanou 

činnosťou systému, lehota likvidácie získaných údajov je 7 

kalendárnych dní od ich zaznamenania. 

– archivácia osobných údajov: archiváciou osobných údajov sa 

rozumie kopírovanie digitalizovaných dát, súčasťou ktorých sú 

osobné údaje z interného záznamového média na externé záznamové 

médium.                                                                                                                                                                                   

Osobné údaje získané z kamerového systému, u ktorých je dôvodný 

predpoklad, že budú použité ako dôkazy v priestupkovom, správnom, 

prípadne trestnom konaní sa v digitalizovanej podobe archivujú na 

externom médiu – nosiči. Externé médium – externý nosič sa 

vyhotovuje na základe písomnej žiadosti príslušného PZ SR. Externý 

nosič musí byť označený príslušnou registratúrnou resp. Spisovou 

značkou udalosti alebo konania, v rámci ktorého bol dôkaz 

produkovaný, menom, priezviskom a funkciou oprávnenej osoby, ktorá 

archiváciu vykonala, menom priezviskom a funkciou osoby, ktorá 

konanie vedie. Vykonanie archivácie osobného údaja na externom 

nosiči musí byť zapísané v protokole archivovaných záznamov 

kamerového systému v nasledovnom rozsahu: 

– registratúrna značka konania, právna kvalifikácia skutku 

– dátum a čas archivácie 

– oprávnená osoba, ktorá archiváciu vykonala 

- dátum, doba trvania a časového rozsahu archivovaného záznamu 

- číslo kamery, z ktorej bol záznam vyhotovený 

– spracovanie osobných údajov oprávnenou osobou a operácie 

s osobnými údajmi:  spracovanie osobných údajov v rátane operácie 

s osobnými údajmi a spracovanie záznamu na externé médium vykonáva 

oprávnená osoba prevádzkovateľa určená náčelníkom MsP Rajecké 

Teplice.  

identifikácia jednotlivých snímacích zariadení (kamier) systému: 

kamera č. 1: snímacie zariadenie umiestnené na rohu budovy Mestského 

úradu Rajecké Teplice, Nám SNP 1/29, ul Školská 

kamera č. 2: snímacie zariadenie umiestnené na rohu budovy Mestského 

úradu Rajecké Teplice, Nám SNP 1/29, ul. Kuneradská cesta 

kamera č. 3: snímacie zariadenie umiestnené na rohu budovy Mestského 

úradu Rajecké Teplice, Nám SNP 1/29, užšie centrum mesta 

kamera č. 4: snímacie zariadenie umiestnené na vstupe do budovy 

Mestského úradu Rajecké Teplice, Nám SNP 1/29, hlavný vstup do 

budovy 

kamera č. 5: snímacie zariadenie umiestnené vo vestibule Mestského 

úradu Rajecké Teplice, Nám SNP 1/29 

kamera č. 6: snímacie zariadenie umiestnené na rohu budovy MsÚ 

Mestského úradu Rajecké Teplice, Nám SNP 1/29, statická kamera 

kamera č. 7: snímacie zariadenie umiestnené na rohu budovy školskej 

jedálne v areáli ZŠ v Rajeckých Tepliciach 

kamera č. 8: snímacie zariadenie umiestnené na rohu budovy „pavilónu 

B“ v areáli ZŠ v Rajeckých Tepliciach 
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kamera č. 9:snímacie zariadenie umiestnené na vstupe do budovy „ 

pavilónu A“ v areáli ZŠ v Rajeckých Tepliciach 

kamera č. 10: snímacie zariadenie umiestnené na vstupe do budovy „ 

pavilónu B“ v areáli ZŠ v Rajeckých Tepliciach 

– režimové pracovisko MsP: režimovým pracoviskom MsP je samostatná, 

stavebnými prvkami oddelená časť priestorov MsP Rajecké Teplice, v 

ktorých je centrála, ovládacie a záznamové prvky kamerového systému. 

Okrem vstupu oprávnených osôb, vstup ostatných osôb na režimové 

pracovisko povoľuje náčelník MsP v čase jeho neprítomnosti zástupca 

náčelníka MsP Rajecké Teplice. 

III.  

Rozsah povinností, oprávnení a popis povolených činností 

jednotlivých oprávnených osôb pri obsluhe kamerového systému. 

Povinnosti príslušníka MsP stálej služby alebo veliteľa hliadky 

pracovnej zmeny MsP: 

- oboznámiť sa s bezpečnostnými smernicami kamerového 

monitorovacieho systému 

–  oboznámiť sa s činnosťou, obsluhou a používaním kamerového 

systému 

– oboznámenie sa s bezpečnostnými smernicami a činnosťou, obsluhou a 

používaním kamerového systému potvrdiť podpisom v zápise, ktorý je 

prílohou smernice 

–  dodržiavať bezpečnostné smernice kamerového monitorovacieho 

systému  

– zabezpečiť obsluhu kamerového systému len oprávnenými osobami, 

ktoré boli na obsluhu vyškolené a boli oboznámené s bezpečnostnými 

smernicami   kamerového monitorovacieho systému, čo potvrdili svojím 

podpisom v zápise – prílohe bezpečnostných smerníc    

– zamedziť vstup nepovolaným osobám do režimového pracoviska časti 

služobne (chránené pracovisko), kde je umiestnená centrála 

kamerového systému 

–  pri prelínaní pracovných zmien MsP, informovať nastupujúcu 

pracovnú zmenu o zistených poruchách a závadách systému a o 

funkčnosti systému 

– v prípade zistenia poruchy, závady, alebo havárie systému čas, 

dobu trvania a rozsah závady, poruchy alebo havárie zaznačiť do 

prevádzkovej knihy systému a aj do záznamu zo služieb a bezodkladne 

kontaktovať náčelníka MsP 

– pri používaní kamerového systému a osobných údajov získaných 

činnosťou kamerového systému dodržiavať ustanovenia Zákona č. 

428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov.  

Oprávnenia príslušníka MsP : 

– kontrolovať či osoba, ktorá požiadala o umožnenie práce s 

kamerovým systémom je oprávnenou osobou v zmysle spracovanej 

bezpečnostnej smernice kamerového systému a informovať náčelníka MsP 

alebo zástupcu náčelníka MsP 

- kontrolovať či oprávnená osoba používajúca kamerový systém pri 

používaní systému dodržiava: povinnosti vyplývajúce z bezpečnostnej 

smernice a všeobecných právnych noriem 

– zamedziť vstup nepovolaným osobám do režimového pracoviska, časti 

služobne, kde je umiestnená centrála kamerového systému 

Povinnosti ďalších oprávnených osôb: 

– oboznámiť sa s bezpečnostnými smernicami   kamerového 

monitorovacieho systému 

– oboznámiť sa s činnosťou, obsluhou a používaním kamerového systému 
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– oboznámenie sa s bezpečnostnými smernicami a činnosťou, obsluhou a 

používaním kamerového systému potvrdiť podpisom v zápise, ktorý je 

prílohou smernice 

– dodržiavať bezpečnostné smernice   kamerového monitorovacieho 

systému 

 - kamerový systém používať len na účely stanovené bezpečnostnými 

smernicami    

– použitie záznamu osobných údajov z kamerového systému ako dôkazu v 

priestupkovom, správnom alebo trestnom konaní, poznačiť do 

registratúrneho záznamu konkrétnej udalosti 

– pri archivácii záznamu ako dôkazu na externom médiu, archiváciu 

záznamu poznačiť v predpísanej forme do protokolu archivovaných 

záznamom a externé záznamové médium označiť a identifikovať 

predpísanou formou 

– v prípade, že konkrétny archivovaný záznam je potrebné uložiť na 

viac ako jedno záznamové médium, dôvod takéhoto postupu a počet 

externých záznamových médií poznačiť do protokolu archivovaných 

záznamov 

– s archivovanými záznamami nakladať tak, aby nemohlo dôjsť k ich 

zneužitiu, strate, poškodeniu alebo zámene 

– v prípade, že archivovaný záznam už pre ďalšie konanie nie je 

potrebný a uplynula registratúrna zákonom stanovená doba skartácie 

dokumentu (jeden rok) s ktorým archivovaný záznam súvisí, externý 

nosič videozáznamu spolu s dokumentom skartovať a o skartovaní 

vyhotoviť záznam 

– pri používaní kamerového systému a osobných údajov získaných 

činnosťou kamerového systému dodržiavať ustanovenia Zákona č. 

428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov 

Oprávnenia ďalších oprávnených osôb: 

– pri plnení pracovných alebo služobných povinností používať 

kamerový systém v rozsahu určenom pre oprávnenú osobu 

– vyhotovovať záznamy osobných údajov získaných kamerovým systémom 

na externé záznamové médium spôsobom určeným bezpečnostnou smernicou 

kamerového systému 

– pri používaní kamerového systému a osobných údajov získaných 

činnosťou kamerového systému dodržiavať ustanovenia Zákona č. 

428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov 

Povinnosti servisného technika vykonávajúceho údržbu a opravy 

systému:  

– do režimového pracoviska MsP vstupovať len s vedomím  náčelníka 

MsP v jeho neprítomnosti so zástupcom náčelníka MsP  

 – pravidelné odborné prehliadky a funkčné skúšky vykonať v 

termínoch určených v zmluve o kontrolnej činnosti a pozáručnom 

servise,   

– o termíne vykonania plánovanej servisnej prehliadky   kamerového 

monitorovacieho systému vyrozumieť   MsP tri dni vopred 

– rešpektovať a riadiť sa pokynmi veliteľa hliadky pracovnej zmeny 

MsP pri vstupe do režimového pracoviska   

– dobu, rozsah opráv a servisných prehliadok poznačiť do servisnej 

knihy systému 

– ukončenie servisnej prehliadky, resp. opravy systému oznámiť 

náčelníkovi MsP 

– pri používaní kamerového systému a osobných údajov získaných 

činnosťou kamerového systému dodržiavať ustanovenia Zákona č. 

428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov. 

                                IV.  
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                 Rozsah zodpovednosti oprávnených  

                 osôb pri ochrane osobných údajov 

Prevádzkovateľ systému je povinný vydať a schváliť bezpečnostné 

smernice kamerového monitorovacieho systému. 

Sprostredkovateľ systému je povinný zabezpečiť ochranu kamerového 

systému pred zneužitím 

záznamov, zabezpečiť používanie systému v zmysle schválených 

bezpečnostných smerníc, zabezpečiť vstup do režimového pracoviska 

len osobám v zmysle bezpečnostných smerníc. Preukázateľne poučiť 

oprávnené osoby o právach a povinnostiach ustanovených zákonom č. 

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Oprávnená osoba je  povinná obsluhovať  kamerový systém podľa 

schválených bezpečnostných 

smerníc a podľa pokynov náčelníka MsP.  

Povinnosť mlčanlivosti: prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a oprávnené 

osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré 

získali pomocou kamerového monitorovacieho systému. Povinnosť 

mlčanlivosti zaniká, ak je to potrebné na plnenie úloh orgánov 

činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a 

právnych veciach. V takomto prípade povinnosť mlčanlivosti zaniká 

len vo vzťahu k uvedeným orgánom. Oprávnená  

osoba získané osobné údaje nesmie využiť na iný účel, ako je 

stanovený bezpečnostnými smernicami, nesmie ich poskytnúť, zverejniť 

a ani sprístupniť ďalšej osobe. 

Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci svojej 

činnosti (údržba, opravy a servis) prichádzajú do styku s osobnými 

údajmi získanými kamerovým systémom. Povinnosť  

mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby, alebo po 

skončení jej pracovného pomeru. 

Dohľad nad ochranou osobných údajov získaných činnosťou 

kamerového systému, so zameraním na kontrou dodržiavania ustanovení 

Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov vykonáva okrem 

zákonom č. 428/2002 Z. z. stanoveného orgánu (Úrad na ochranu 

osobných údajov) aj sprostredkovateľ systému. 

V.  

Spôsob a periodicita výkonu kontrolných činností zameraných na 

dodržiavanie bezpečnosti kamerového systému. 

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ kamerového systému sú povinní 

umožniť kontrolu Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle 

ustanovení § 33 až 39 Zákona č. 428/2002 Z. z. Kontrolovaná osoba je 

povinná umožniť kontrolu v súlade s ustanoveniami § 40 až § 48 

Zákona č. 428/2002 Z. z. 

Prevádzkovateľ systému – Mesto Rajecké Teplice zastúpená primátorom 

mesta, vykonáva kontrolu dodržiavania bezpečnostných smerníc 

kamerového systému 1x ročne. 

Sprostredkovateľ systému Mestská polícia Rajecké Teplice v zastúpení 

náčelníkom a zástupcom náčelníka MsP, vykonáva kontrolu dodržiavania 

bezpečnostných smerníc kamerového systému 1 x mesačne. 

Kontrolu oprávnenosti vstupu osôb do režimového pracoviska vykonáva 

veliteľ hliadky pracovnej zmeny MsP priebežne počas trvania 

pracovnej zmeny. 

                                                                          

Schválené Uznesením MsZ č.15/2013 

primátor – vďaka kamerovému systému sa nám podarilo vyriešiť viacero 

udalosti 



36 

 

primátor - oprávnená osoba v zmysle bezpečnostnej smernice 1/2013 

kamerového systému mesta Rajecké Teplice bol/a v zmysle $16odst.6, 

$17 a $18 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,, zákon č. 428/2002 Z.z. ”) 

poučený/á v nasledovnom rozsahu:  ako oprávnená osoba na používanie 

a nakladanie s údajmi a kamerovým systémom mesta Rajecké Teplice, 

svojim podpisom potvrdzujem oboznámenie sa s bezpečnostnou smernicou 

kamerového systému mesta č. 1/2013, jej dodatkami a s technickým 

zariadením kamerového systému. O spôsobe nakladania s kamerovým 

systémom, spracúvania osobných údajov oprávnenou osobou ako aj 

vykonaní poučenia a oboznámenia sa s ustanoveniami, právami 

a povinnosťami vyplývajúcimi bezpečnostnej smernice kamerového 

systému mesta a zo zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 

pri používaní kamerového systému. 

 

Sopko- prečítal návrh na Uznesenie č.15/2013 Mestské zastupiteľstvo 

v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje bezpečnostnú smernicu 

kamerového systému mesta Rajecké Teplice 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že toto uznesenie bolo 

schválené  

 

 

Add 14/ Informatívna správa o oblastnej organizácií cestovného ruchu  

  Rajecká dolina 

primátor – v prílohe pozvánky ste mali monitorovaciu správu 

o činnosti  oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina za 

rok 2012 a monitorovaciu správu o činnosti  krajskej organizácie 

cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2012. 

Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina  so sídlom 

Námestie SNP 1, 013 13 Rajecké Teplice založili tieto právnické 

osoby: Mesto Rajecké Teplice v zastúpení  RNDr. Peter Dobeš, Mesto 

Rajec v zastúpení  Ing. Ján Rybárik                    

Obec Čičmany v zastúpení Mgr. Natália Dubnicayová, Obec Rajecká 

Lesná v zastúpení Ing. Peter Tarábek, Obec Stránske                         

v zastúpení Jaroslav Mitaš, Obec Fačkov v zastúpení Ing. Miroslav 

Mikula, Obec Ďurčiná v zastúpení Ján Čerňan                           

Marco, RT, s.r.o. v zastúpení Martin Knoško,                  

VIKTORIA SLOVAKIA, s.r.o.    v zastúpení Viktor Bučko                      

Dušan Žeriava - zenit v zastúpení Dušan Žeriava                     

OSŽ Slovakia, a.s. v zastúpení Emília Ďuračinská, SLK Rajecké 

Teplice, a.s. v zastúpení Zdenko Miškolci, SPA life s.r.o.                            

v zastúpení Mgr. Viliam Bláha, GOLF PARK RAJEC, a.s.         

v zastúpení Ing. Slavomír Brudňák, TJ Mier Rajec, o.z.                   

v zastúpení Ľubomír Torda                   

 

Orgány oblastnej organizácie 

Orgánmi  sú  : 

1) Valné zhromaždenie menovite :  
RNDr. Peter Dobeš, Martin Knoško, Mgr. Viliam Bláha, Dušan Žeriava , 

Zdenko Miškolci , Emília Ďuračinská, Ing. Slavomír Brudňák, Mgr. 

Natália Dubnicayová , Ing. Miroslav Mikula, Ján Čerňan 

Jaroslav Mitaš, Ing. Peter Tarábek, Ing. Ján Rybárik, Viktor Bučko , 

Ľubomír Torda. 
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2) Predstavenstvo  
– predseda predstavenstva RNDr. Peter Dobeš,   

podpredseda predstavenstva   Martin Knoško 

člen predstavenstva Ing. Ján Rybárik  

člen predstavenstva Mgr. Natália Dubnicayová  

člen predstavenstva Ing. Peter Tarábek  

člen predstavenstva Zdenko Miškolci  

člen predstavenstva Ing. Slavomír Brudňák  

člen predstavenstva Mgr. Viliam Bláha   

3) Dozorná rada  
– predseda dozornej rady Emília Ďuračinská 

člen dozornej rady   Ľubomír Torda  

člen dozornej rady   Dušan Žeriava  

člen dozornej rady   Jaroslav Mitaš  

člen dozornej rady   Ján Čerňan  

člen dozornej rady   Ing. Miroslav Mikula                                          

4) Výkonný riaditeľ   Viktor Bučko 
 

Všetky dôležité ustanovenia oblastnej organizácie sú podrobne 

vymedzené v stanovách oblastnej organizácie, vytvorené na základe 

zákona 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov zákona 556/2010 

Z.z. a zákona 386/2011 Z.z.. 

 

Monitorovacia správa o činnosti  oblastnej organizácie cestovného 

ruchu Rajecká dolina za rok 2012. 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina bola založená 

na základe zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení 

neskorších predpisov. V priebehu roku 2012 a podľa  plánu činnosti  

realizovala nasledovné aktivity. 

Zrealizované podľa stanoveného plánu činnosti: 

Štatistiky a výskumy: zrealizovaný prieskum trhu spokojnosti 

návštevníkov a obyvateľov Rajeckej doliny. 

Marketing a propagácia destinácie  

a) priama účasť na veľtrhoch a výstavách :  

REGION TOUR EXPO TRENČÍN 10. 05 – 12. 05. 2012.  

Prvý ročník cezhraničného cestovného ruchu regiónov SR a ČR 

TOUR FILM FESTIVAL KARLOVY VARY 4.10. – 6.10. 2012  

Festival turistických filmov a prezentácia filmov o destináciách      

Veľtrh CR UITM Ukrajina 10.10. – 13.10. 2012 

Slovenské Vianoce v Prahe 13.12 – 14. 12. 2012 

Prezentácie destinácie, názov kampane : „Horúca zima v Rajeckej 

doline“ 

Účasť na veľtrhoch a výstavách prostredníctvom KOCR 

Dni mesta Segedín  (Maďarsko)   25.5. – 26.5.2012 

Veľtrh cestovného ruchu  - Otdych/Leisure Moskva  

19. 09.- 22. 09. 2012  

Veľtrh cestovného ruchu - TT Varšava  (PL) 27.-29. 09. 2012  

Česko - Slovenské dni v Plzni (ČR) 04.-06.10.2012  

Viedeň (Rakúsko) na Herbst Ferien Messe Viedeň 14.-17. 11. 2012  

Prezentácia KOCR v Číne 11.-18. 11.2012 

b) Tvorba loga 

Výber loga z predstavených návrhov. Logo nesie prvky vystihujúce 

destináciu.  

1. Voda – znak  života. Poukázanie na bohatosť  prameňov v 

destinácii.  

2. Vrchy – kopce – hory - znaky prírodných ukazovateľov.  
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c) Tvorba webovej stránky 

Znaky internetovej stránky : jednoduchosť, prehľadnosť, jazykové 

mutácie, orientácia na prírodné krásy, atraktivity, turistiku, 

oznamy podujatí. 

Aktualizácia a spracovanie údajov web portálu počas celého roku 

činnosti  

d) Tvorba propagačných a informačných tlačovín. 

   -  Plagát podujatí Rajeckej doliny 

   -  Mapa Rajeckej doliny s turistickými zaujímavosťami a mapami 

miest a obcí. 

   -  Imidžový propagačný materiál OOCR Rajecká dolina 

   -  poznámkový blok s perom 

   -  magnetky s rôznymi motívmi Rajeckej doliny 

   -  exteriérové mapy Rajeckej doliny 

   -  trhacia mapa 

   -  propagačný materiál Rajecká dolina  

e) reklama v rôznych médiách 

internetová reklama na portáli do kempu.cz  

internetová reklama na stránkach Rajeckej pohody  

reklamný článok v českom časopise COT 

predstavenie organizácie Rajecká dolina v týždenníku Žilinský 

večerník 

článok o letných slávnostiach v v týždenníku Žilinský večerník 

článok o konaní Majstrovstiev vo varení gulášu  v týždenníku 

Žilinský večerník 

reklamná kampaň v denníku PRAVDA pod názvom : Zima v Rajeckej doline 

reklamná kampaň v týždenníku MY horné Považie, pod názvom : Horúca 

zima v Rajeckej doline ( uverejnenie 3 x )  

reklamná kampaň v denníku Nový čas -  príloha , pod názvom : Horúca 

zima v Rajeckej doline  

reklamná kampaň v denníku PLUS JEDEN DEŇ príloha zimná dovolenka.  

 reklamná kampaň v denníku  PLUS JEDEŇ DEŇ, príloha: Vianoce  

 reklamná kampaň v denníku PLUS JEDEŇ DEŇ, pod názvom : Silvester  

 reklamná kampaň „Lázne a wellness v Čechách a na Slovensku v roku 

2013“, ktorý je súčasťou wellness magazínu 40+ Moje generace. 

3) Podpora kultúrno – spoločensko – športových podujatí: 

Mesto Rajecké Teplice  

Mesto Rajec  

4) Vzdelávacie aktivity: 

ide o vzdelávanie iba  zamestnancov OOCR – ky. 

Názov absolvovaného kurzu : Riadenie organizácie zameranej na 

destinačný manažment. 

5) Turistická infraštruktúra 

Vyčistenie toku rieky Rajčanky 

Zrealizovaný turistický informačný systém najväčších atraktivít 

Rajeckej  Lesnej.  

Baner Rajecká dolina. 

Informačné tabule v parku v v Rajeckých Tepliciach, v počte 2 ks.  

Preznačenie turistických trás v Ďurčinej.  

 

Monitorovacia správa o činnosti  krajskej organizácie cestovného 

ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2012. 

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj bola 

založená na základe zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu 

v znení neskorších predpisov. Od svojho vzniku  dňa 9.3.2012, 
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v zmysle stanov a podľa  plánu činnosti schváleného Valným 

zhromaždením KOCR ŽTK dňa 11.4.2012, realizovala nasledovné 

aktivity:  

Strategické plánovanie a plánovanie rozvoja destinácie  

- Tvorba strategického dokumentu rozvoja CR  

- Spracovanie marketingovej stratégie destinácie  

Odôvodnenie: 

V zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a § 25 

krajská  organizácia cestovného ruchu vypracováva strategické 

plánovanie a plánovanie rozvoja destinácie. Žilinský turistický kraj 

do svojho plánu na rok 2012  zaradil „Tvorbu strategického dokumentu 

rozvoja cestovného ruchu“ a  „Spracovanie marketingovej stratégie 

destinácie“.   

Termín realizácie:  

august - november 2012  

Stav:  

Zrealizované  

1. Marketing a propagácia destinácie  
Návrh, tvorba a tlač propagačného materiálu: 

Imidžový propagačný materiál o KOCR ŽTK  

Turistický sprievodca po KOCR ŽTK (obsahujúci informácie o všetkých 

členoch KOCR ŽTK a mapu kraja) 

Prezentačná publikácia do Číny „Žilina Self-governing region“ 

(anglicko – čínska mutácia),  prezentačné DVD o KOCR  ŽTK obsahujúci 

turistického sprievodcu a mapu, návrh a vytvorenie turistického web 

portálu pre KOCR ŽTK, programovanie a optimalizácia pre vyhľadávanie  

aktualizácia a spracovanie údajov web portálu počas celého roku 

činnosti KOCR  ŽTK 

spracovanie dizajn manuálu KOCR ŽTK a spracovanie značky - loga  

KOCR ŽTK  

e-marketing  - marketingové kampane KOCR ŽTK: 

rozhlasové spoty zimná kampaň pre členov  KOCR  ŽTK  

Rádio ČAS  

Návrh, spracovanie a odvysielanie reklamných spotov v Rádiu ČAS 

(české rozhlasové médium), reklamné spoty odvysielané v období  

október 2012 – november 2012  

internetová interaktívna reklama pre členov  KOCR ŽTK na web 

portáloch 

pravidelné tlačové správy pre média o činnosti KOCR ŽTK 

prezentačné články v médiach – COT mesačník o CR vydávaný v ČR, 

denník Pravda 

Denník PRAVDA  

Špeciálna príloha denníka Pravda s názvom „Kam na Zimu“, vydané  

21. 11. 2012 (prezentácia členov OOCR pred zimnou sezónou)  

Časopis C.O.T.  

Prezentácia členov KOCR ŽTK v zahraničnom printovom médiu C.O.T. 

(mesačník, časopis zameraný na cestovný ruchu), články vydané  

mesiacoch 9,10,11/2012  

návrh, zhotovenie a prenájom 12 bilboardov(nezrealizované) 

návrh, zhotovenie a výroba 7 prezentačných bannerov pre členov  KOCR 

ŽTK,  zriadenie  fotodatabázy pre potreby členov  KOCR ŽTK vrátane 

zakúpenia autorských práv za fotografie  

Odôvodnenie: 

V zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a §11 

bod c) a v zmysle stanov KOCR ŽTK má  krajská organizácia realizovať 
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marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma 

a v zahraničí. Navrhnuté aktivity na realizáciu „marketingu 

a propagácie destinácie“ sú v súlade so zákonom a stanovami KOCR 

ŽTK. 

Termín realizácie:   

júl – november 2012  

Stav:  

Zrealizované 

Nezrealizované  - návrh, zhotovenie a prenájom 12 bilboardov – na 

pracovnom stretnutí výkonných riaditeľov bolo konštatované, že 

bilboardová kampaň musí byť masívna a mala by zachytávať všetky 

prihraničné kraje. Vzhľadom na to bolo konštatované, že vyčlenená 

suma v rozpočte je príliš nízka na takúto efektívnu kampaň. Valné 

zhromaždenie KOCR ŽTK sa bilboardovou kampaňou bude zaoberať v 

nasledujúcom roku a zváži, či finančné prostriedky na kampaň 

vyčlení, alebo použije na iný účel. 

2. Účasť na veľtrhoch a výstavách  
Prezentácia v Zabrze – veľtrh cestovného ruchu a priemyselného 

dedičstva 10.-12.5.2012  

Regiontour Expo 2012 - Trenčín 10.-12. 05. 2012 

Prezentácia KOCR - Dni mesta Segedín  (Maďarsko) 25.5. – 26. 05. 

2012 

Prezentácia KOCR na veľtrhu cestovného ruchu - Otdych/Leisure Moskva 

19. 09.- 22. 09. 2012  

Veľtrh cestovného ruchu - TT Varšava (PL) 27.-29. 09. 2012  

Česko - Slovenské dni v Plzni (ČR) 04.-06. 10. 2012  

Prezentácia KOCR na veľtrhu CR UITM Ukrajina 10.- 13. 10. 2012  

Prezentácia KOCR - Budapešť (Maďarsko)(nezrealizované) –SACR zrušila 

účasť 

Prezentácia KOCR - Viedeň (Rakúsko) na Herbst Ferien Messe Viedeň 

14.-17. 11. 2012  

Regionálna konferencia cestovného ruchu - (samostatne 

nezrealizované) – konferenciu organizuje ŽSK dňa 05. 12. 2012  

Prezentácia KOCR v Číne 11.-18.11.2012  

Prezentácia KOCR  v ČR - Slovenské Vianoce v Prahe v príprave  

13. 12. -14. 12. 2012  

Odôvodnenie: 

V zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, §11 bod 

c) a v zmysle stanov KOCR ŽTK má  krajská organizácia realizovať 

marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma 

a v zahraničí. Zrealizované aktivity na „propagáciu pre svojich 

členov doma a v zahraničí“ sú v súlade so zákonom a stanovami KOCR 

ŽTK. 

Realizáciou aktivít sme vytvorili podmienky pre aktívnu propagáciu 

zahraničného cestovného ruchu členov KOCR ŽTK  v destináciách V4, 

RF, Ukrajina, Čína. 

Termín realizácie:  

máj – december 2012  

3. Infocesty pre zahraničné médiá a touroperátorov  
V pláne aktivít boli navrhnuté 3 infocesty pre zástupcov 

touoroperátorov a médiá z krajín V4 a ostatných krajín; z toho 1 

infocesta z prostriedkov dotácie pre médiá pre členov KOCR  

infocesta pre zástupcov zahraničných médií (zahraniční Slováci) – 

prezentácia potenciálu, produktov a služieb cestovného ruchu členov 

KOCR ŽTK 11. - 16. 06. 2012 
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infocesta pre zástupcov poľských médií a touroperátorov   v príprave 

05.- 09. 12. 2012   

infocesty v spolupráci so SACR pre média z Ruska, Nemecka 

Odôvodnenie: 

V zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a §11 

bod c) a v zmysle stanov KOCR ŽTK má  krajská organizácia realizovať 

marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma 

a v zahraničí. Zrealizované aktivity na „propagáciu pre svojich 

členov doma a v zahraničí“ sú v súlade so zákonom a stanovami KOCR 

ŽTK. 

Realizáciou infociest sme umožnili priamu propagáciu členov KOCR 

v zahraničných médiách. 

Termín realizácie:  

Jún, júl, august a december  2012 

4. Podpora tvorby produktu CR  
Organizované podujatia pre obyvateľov a návštevníkov Žilinského 

kraja zapojením subjektov CR /kúpele, akvaparky, strediská CR, OvZP 

ŽSK/ do akcie poskytnutím zliav a balíkov služieb. 

„Koniec školského roka - začiatok prázdnin“    25.6 – 1.7.2012  

„Začína škola, nevadí! Dotankuj letnej pohody.....“ 17.9. – 

23.9.2012  

Podujatie - Oslavy svetového dňa cestovného ruchu 23.9.2012 v múzeu 

Liptovskej dediny v Pribyline v spolupráci so SACR  

Mikuláš – oslavy Mikuláša v kúpeľoch, aquaparkoch, ubytovacích 

zariadeniach, múzeách a galériách 3.12. - 9.12.2012  

Odôvodnenie: 

V zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a v 

zmysle stanov KOCR ŽTK má  krajská organizácia iniciovať alebo 

zabezpečovať tvorbu, manažment a prezentáciu produktov 

a marketingových aktivít cestovného ruchu ( pre podporu DCR). 

Termín realizácie:  

september – december 2012 

5. Vzdelávacie aktivity 
-školenie pre členov KOCR ŽTK na tému budovanie značky destinácie 

v CR s názvom „Marketing v cestovnom ruchu a budovanie značky 

destinácie v cestovnom ruchu pre krajskú organizáciu cestovného 

ruchu Žilinský turistický kraj a jej členov“  29.-30.10.2012  

-zasadnutie Európskeho riadiaceho výboru k II. ročníku európskeho 

stretnutia NATURE & SPORT  EURO´MEET 2013  23.-24.10.2012  

Odôvodnenie: 

Pre potreby efektívneho zvyšovania zručností a kompetencií 

pracovníkov KOCR a OOCR,  ako aj zvyšovania vedomostí pre pracovný 

výkon  sú školenia potrebné. Aktivity sú v v súlade so zákonom a 

stanovami KOCR ŽTK. 

Termín realizácie:  

Október 201 

6. Turistická infraštruktúra  
Informačné tabule a smerovníky zamerané na značenie významných 

turistických a kultúrnych cieľov pre členov KOCR (hnedé tabule): 

- návrh, výroba  a osadenie 15 ks hnedých  tabúľ (v súlade s 

Technickým popisom  09/2011 vydaným MDVaRR SR) – dotácia 

- návrh, výroba  a osadenie smerovníkov (v súlade s Technickým 

popisom 09/2011 vydaným MDVaRR SR)  

Aktivity naplánované v pláne činnosti sú v realizácií  

Termín realizácie:  

Jún – november 2012  
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Sopko- prečítal návrh na Uznesenie č.16/2013 Mestské zastupiteľstvo 

v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje informatívnu správu o 

oblastnej organizácií cestovného ruchu Rajecká dolina  

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že toto uznesenie bolo 

schválené  

 

 

Add 15/ 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. 

Čerpanie výdavkov na stavebný referát týkajúci sa všetkých štyroch 

obcí: Rajecké Teplice, Stránske, Kamenná Poruba , Kunerad -

v jednotlivých položkách boli navýšené mzdy z dôvodu podpísania 

novej kolektívnej zmluvy v roku 2012. Šetrenie bolo na odmenách, kde 

neboli vyplatené v plnej výške, ale len na 32 %. Mierne boli zvýšené 

prevádzkové náklady(plyn, el. energia. Šetrenie bolo na položkách 

školenie, kurzy, semináre. Ostatné položky boli čerpané podľa 

schváleného rozpočtu. Schválený rozpočet stavebného referátu bol vo 

výške 17791,- EUR a skutočnosť vo výške 17826,69 EUR. V celkovom 

porovnaní bolo čerpanie na 100,2 %. 

Sociálny referát sa týka troch obcí: Rajecké Teplice, Stránske, 

Kunerad. 

primátor- nikto nemal otázky, poprosil predsedu návrhovej komisie 

Ing. Sopku, aby prečítal návrh na Uznesenie  

Ing. Sopko- návrh na Uznesenie č.17/2013 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie informatívnu 

správu o Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Rajeckých Tepliciach   

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že toto uznesenie bolo 

schválené  

 

 

Add 16/ Informatívna správa o realizovaní kamerového systému  

v Základnej škole Rajecké Teplice 

primátor - Uznesením č. 87 /2012 prerokovalo informáciu 

o prerozdelení finančných prostriedkov z uhradenej PD a uložilo 

využiť tieto finančné prostriedky okrem iného aj na inštaláciu 

kamerového systému v areáli ZŠ v Rajeckých Tepliciach.  

Kamerový systém bol zrealizovaný v decembri 2012. V riaditeľni je 

sústredený celý kamerový systém. Mali sme tu podnet, že sníma 

súkromie. Preverili sme to, súkromie je chránené. 

prednosta- povinnosťou školy je vypracovať takúto smernicu.  

Ing. Dikant – spýtal sa , či sa nebudú posúvať vchodové dvere, keby 

sa dvere posunuli von bolo by to lepšie 

primátor – musíme nájsť financie pre takúto úpravu 

Neboli ďalšie otázky. Požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 

prečítal návrh na uznesenie  
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Ing. Sopko – návrh na Uznesenie č.18/2013 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie informatívnu 

správu o o realizovaní kamerového systému v Základnej škole Rajecké 

Teplice 

   

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že toto uznesenie bolo 

zobraté na vedomie 

 

Add 17/ Informatívna správa o výsledku kontroly Slovenskej inšpekcie  

  životného prostredia - dodržiavanie povinností vyplývajúcich z   

  § 7 ods. 2 zákona č. 205/2004 Z.z.  

primátor- sme povinní mestské zastupiteľstvo informovať, že prebehla 

takáto kontrola. 01. a 06. februára 2013 slovenská inšpekcia 

životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Žilina odbor 

inšpekcie odpadového hospodárstva Žilina vykonala kontrolu 

dodržiavania povinností povinnej osoby mesta Rajecké Teplice, 

vyplývajúcich z   

§ 7 ods. 2 zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní 

a šírení informácií o životnom prostredí v spojitosti so zákona č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v znení neskorších predpisov. Kontrolovali obdobie od 01. 01. 2012 

do 06. 02. 2013. 

 Vykonanou kontrolou neboli zistené porušenia povinností osoby 

vyplývajúcich z § 7 ods. 2 zákona č. 205/2004 Z.z. v spojitosti so 

zákonom o odpadoch. 

primátor- prečítal návrh na Uznesenie č.19/2013 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie 

informatívnu správu o výsledku kontroly Slovenskej inšpekcie 

životného prostredia - dodržiavanie povinností vyplývajúcich z § 7 

ods. 2 zákona č. 205/2004 Z.z.  

   

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že toto uznesenie bolo 

zobraté na vedomie  

 

 

Add 18/ Žiadosti občanov- stanoviská z odborných komisií 

primátor - pred MR, ktorá bola 31. 01. 2013 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 31. januára 2013. Prítomní: Ing. 

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

Pagáčová, Janka Bohiníková, Ing. Vladimír Dikant, Ing. Pavol Hucík. 

Prizvaní: Anna Grupáčová, Ing. Igor Masaryk. Zaoberali sme sa    

1. Financovanie záujmového vzdelávania v CVČ v roku 2013 
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2. Odpredaj automobilu Polo 

3. Výber banky – verejné obstarávanie 

4. Členský príspevok 500,- EUR – riadne členské za rok 2013, ako 

člena oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina 

- Už sme hovorili, že komisia sa zaoberala financovaním centra 

voľného času v roku 2013. Zhodla sa na zachovaní CVČ a hľadať 

možnosti. Komisia sa snaží zachovať CVČ (zvýšenie poplatky – mierne, 

hľadať možnosť čerpania z rozpočtu Mesta – zníženie iných položiek). 

Dotovanie z mesta – budú sa dotovať všetky deti. 

- Komisia prerokovala odpredaj automobilu volkswagenu polo. Prišli 

dve žiadosti: p. Jozef Barčiak – ponuka 300,- EUR, p. Erik Kudrik z 

Piešťan – ponuka 350,- EUR. Navrhujeme, aby sa automobil predal za 

vyššiu sumu, teda p. Erikovi Kudrikovi. 

- Komisia prerokovala výšku sadzby za prenájom MINIIHRISKA pri 

večernom osvetlení- v spojitosti s týmto projektom došlo k viacerým 

prieťahom na Ministerstve vnútra SR, o ktorých sme informovali 

občanov aj v Spravodajcovi mesta Rajecké Teplice, ktoré zapríčinili, 

že projekt bolo možné realizovať až ku koncu roka 2012. Záverečná 

správa bola podaná tiež do konca januára 2013. 

- Prednosta informoval komisiu o podmienkach úveru pre verejné   

osvetlenie. Viackrát to tu rezonovalo. Slovenská záručná banka, 

Slovenská sporiteľňa 

Na jednaní so zástupcami SZRB boli dohodnuté nasledovné podmienky 

poskytnutia úveru: 

Slovenská záručná a rozvojová banka: 

Úver: 110 000 EUR 

Splatnosť : 10 rokov 

Úroková sadzba: 6M EURIBOR+2,50% p.a. 

Spracovat. poplatok: 0,2% 

- banka neúčtuje žiadne  iné poplatky 

Pre porovnanie: SLSP: Úver:110 000 EUR 

Splatnosť : 10 rokov 

Úroková sadzba: 1M EURIBOR+2,79% p.a. 

Spracovat.poplatok: 0,25% 

- možnosť získať nenávratný príspevok až 20% zvyšky úveru 

 

Prikláňame sa k jednaniu so SLSP. 

primátor – treba schváliť odpredaj auta 

Ing. Sopko – predseda návrhovej komisie prečítal návrh na Uznesenie 

č. 22/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo 

ponuky na kúpu automobilu VW POLO a schvaľuje odpredaj automobilu VW 

POLO pánovi Erikovi Kudríkovi za cenu 350,-EUR. 

primátor –požiadal poslancov o hlasovanie ako bolo prečítané 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že toto uznesenie bolo 

schválené. Požiadal p. Pagáča o doplňujúce informácie vo veci 

financovania I. etapy rekonštrukcie  verejného osvetlenia  

Pagáč- 7 firiem splnilo požiadavky: Mondex, s.r.o., Mikomix, spol. 

s r.o., Vikon, s.r.o., Elektro- insspol, Development mobilier, 

s.r.o., Eltodo osvetlenie s.r.o.,a Mineral MMV, s.r.o. vyhral 

MINERÁL MMV, a.s. z Trenčína- dal najlepšiu ponuku a preto ho 
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komisia vyhodnotila za úspešného. Celá Kuneradská cesta a Rajecká 

cesta 

Sopko – prečítal návrh na uznesenie 23/2013 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo ponuky bánk na financovanie I. 

etapy rekonštrukcie  verejného osvetlenia a odporúča primátorovi 

mesta prejednať návrh zmluvy so SLSP o financovaní  I. etapy 

rekonštrukcie  verejného osvetlenia , s možnosťou nenávratného 

príspevku do výšky 20% 

      

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že toto uznesenie bolo 

schválené 

Sopko – prečítal návrh na uznesenie 24/2013 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo správu o financovaní OOCR Rajecká 

Dolina a ukladá MsÚ uhradiť členský príspevok 500,- EUR – riadne 

členské za rok 2013, ako člena oblastnej organizácie cestovného 

ruchu Rajecká dolina 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že toto uznesenie bolo 

schválené 

 

Komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia 

predseda Vladimír Brath zasadala 30. 01. 2013 

1.  Žiadateľ:  Ing. Ľubomír Mrázik, Ing. arch. Jiři Zlámal, Janka 

Kasáková. Predloženie koncepcie 2 variantov na realizáciu 

investičného projektu Zariadenia pre seniorov a sociálnych služieb 

objekt  na pozemku p. č.  226/ 6  KNC   v k. ú. Rajecké Teplice,  

(v budove  materskej  škôlky na  ul. Pri Bystričke). 

Uznesenie sme už prijali. 

2.  Žiadateľ:  Mesto RT – výkup pozemku od Mgr. Patrika  Wettera , 

A. Bernoláka 2199/44, 010 01  Žilina 

VEC:  Výkup pozemku  pod komunikáciu  s p. č. 590/5 KNC  o výmere 22 

m
2
- orná pôda,  v k.ú. Rajecké Teplice, Ulica M. R. Štefánika – 

predĺženie a rozšírenie prístupovej komunikácie k  rodinnému domu 

pána Mgr. Patrika  Wettera, bytom  

A. Bernoláka 2199/44, 010 01  Žilina. 

Cena 3,00 €  za 1,0 m 
2
. Doporučujeme  výkup pozemku pod  

komunikáciu.  Odôvodnenie: Prístup na ďalšie priľahlé  pozemky 

v susedstve, pozemok pána Švihálka a pána Mrúzeka. Komisia 

doporučuje schváliť  

3.  Žiadateľ : Richard  Štaffen , Oravská 2, 010 01 Žilina 

VEC: Žiadosť  zosúladenie kúpnej zmluvy  s územným plánom a 

zaradenie  pozemku p. č. 53 KNC , ktorý je  zapísaný na LV č. 949 

o výmere 1119 m 
2
 v k. ú. Rajecké Teplice do nasledujúceho Doplnku k  

ÚPN SÚ Raj. Teplice. On ho kúpil ako stavebný pozemok, ale v územnom 

pláne je zelená plocha. Komisia doporučuje  schváliť a zapracovať  

do  Doplnku k  ÚPN SÚ RT 

Ing. Sopko – prečítal návrh na Uznesenie č.  21/2013 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  a schvaľuje 

žiadosť Richarda  Štaffena , bytom Oravská 2, 010 01 Žilina vo veci 

zosúladenie kúpnej zmluvy  s územným plánom a zaradenie  pozemku p. 

č. 53 KNC , ktorý je  zapísaný na LV č. 949 o výmere 1119 m 
2
 v k. ú. 

Rajecké Teplice do nasledujúceho Doplnku k  ÚPN SÚ Raj. Teplice  
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a ukladá zapracovať žiadosť do  Doplnku k  ÚPN SÚ RT 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

4.  Žiadateľ:  Darina Ďurecová, R. Suľovského 97, 013 13  Rajecké 

Teplice. Vec:  Petícia proti výrubu stromov 

primátor – prišla žiadosť zo SLK Rajecké Teplice o výrub stromov, 

medzi tým prišla petícia proti výrubu stromov pred hotelom Veľká 

Fatra a v areáli kúpeľného parku. Táto petícia neobsahovala 

náležitosti stanovené zákonom 85/1990 Zb. o petičnom práve v §5 ods. 

1. Vyzvali sme ich v zmysle § 5 ods. 5 zák. 85/1990 Zb., aby 

odstránili nedostatky petície v lehote do 30 prac. dní od doručenia 

výzvy.  Nedostatky neboli odstránené v tejto lehote, petícia je 

odložená. 

5.  Kanalizácia DN 600 – hovorili sme už 

Zrealizovať nový dotazník  za účelom výstavby   novej lokality“ 

PODHÁJE“ v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou. Podľa zemného plánu začať 

postupne s realizáciou novej lokality „Podháje“. Kde budú 

zrealizované nové inžinierske siete, ktoré umožnia  pripojiť sa 

lacnejšie jestvujúcim objektom na verejnú ( splaškovú) kanalizáciu. 

Podľa  informácie stavebníka pána Ing. Bukovana prípojka splaškovej 

kanalizácie DN 150 – realizácia svojpomocne  stála cca –  

6 500,00 €. Dodávateľsky _Firmou cca 17 500,00 € 

Rostášová – ak otvorí tu bránu tak je to dobré, ak neotvorí tak 

neviem 

Brath – otvorí 

Ing. Sopko – prečítal návrh na Uznesenie č. 20/2013 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  žiadosť mesta 

Rajecké Teplice vo veci  výkup pozemku od Mgr. Patrika  Wettera , A. 

Bernoláka 2199/44, 010 01  Žilina, pozemku  pod komunikáciu  s p. č. 

590/5 KNC  o výmere 22 m
2
- orná pôda,  v k.ú. Rajecké Teplice, Ulica 

M. R. Štefánika – predĺženie a rozšírenie prístupovej komunikácie k  

rodinnému domu pána Mgr. Patrika  Wettera, bytom A. Bernoláka 

2199/44, 010 01  Žilina. Cena 3,00 €  za 1,0 m 
2
a  schvaľuje výkup 

pozemku  pod komunikáciu  s p. č. 590/5 KNC  o výmere 22 m
2
- orná 

pôda,  v k.ú. Rajecké Teplice, Ulica M. R. Štefánika – predĺženie 

a rozšírenie prístupovej komunikácie k  rodinnému domu pána Mgr. 

Patrika  Wettera, bytom A. Bernoláka 2199/44, 010 01  Žilina. Cena 

3,00 €  za 1,0 m 
2
 

primátor – požiadal o hlasovanie tak ako prečítal p. Sopko 

 

ZA:5        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 1- Rostášová    

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec)  

primátor – poďakoval poslancom 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- zasadali sme 29. 01. 2013, veľa z tých bodov čo sme 

na komisii preberali už tu odzneli. Hovorili sme s riaditeľom ZŠ, 

získanie interaktívnej tabule pre ZŠ-29.-30. 01. Sa namontovala, vo 

februári kurzy zamerané na výučbu. Z 24 učiteľov ide 18 na kurz. 

Hovorili sme o vybudovanom kamerovom systéme na ZŠ -10 kamier 

monitorujúcich vnútorný aj vonkajší priestor.  Spojovaciu chodbu 

medzi budovami by chcel vybudovať, sledujú výzvy a samozrejme že sa 

spoliehajú na mesto. Začali využívať nový softvér, na využívanie 
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štatistických správ. Predložená správa naposledy neobsahovala 

potrebné záležitosti. 

Pán Barčiak hovoril, že škola má zlé kotly. Prietokový ohrievač tam 

dať. Odstránenie kolaud. závad –zateká strecha. Hovorili sme 

o vysunutie tých dverí. Malo by to stáť 800 eur. Poistky sú vonku 

a preto sa riaditeľ veľmi prihovára za to, aby sa to urobilo čo 

najskôr.  

Pozvali sme p. Lalika, podal žiadosť o zriadenie z bytového na 

nebytový priestor na železničnej stanice. Spýtal som sa ho či chce 

náš klub stiahnuť, vraj nie. Neuvažuje o registrácií na VUC, skôr by 

to bol len priestor, kde by sa zastavili napríklad pacienti, keď 

budú čakať na autobus... Musí to byť podľa zákona 448/2008 –

registrácia z VÚC garanta sociálnych služieb. 

 

Komisia navrhuje schváliť jednorázovú dávku sociálnej výpomoci pre 

žiadateľku Irenu Slamkovú 150,- EUR-osamelo žijúca dôchodkyňa, má 

zvýšené výdavky na lieky, pre pani Janu Vdovičíkovú, Poluvsie 84, 

jedná sa o rozvedenú matku troch detí. Po zvážení situácie v tejto 

rodine, komisia odporúča schváliť 165,- EUR, pre pána Jána Frnku 

100,- EUR, pre pána Petra Kucku, momentálne nezamestnaný, zvýšené 

náklady na lieky, žiaľ po prejednaní jeho situácia komisia 

neodporúča schváliť finančnú výpomoc. 

Deti Čerňavové sa nakoniec dostali do detského domova v mesiaci 

január 2013 a nám ako mestu prináleží povinnosť tvoriť úspory pre 

deti z detského domova. Je to povinnosť mesta- riešiť novým VZN.  

 

 

Add 19/ Rôzne 

primátor – informoval, že sme podali žiadosť vo veci opravy  mosta 

cez Rajčianku v k.ú. Poluvsie, žiadali sme v ňom Úrad ŽSK odbor 

dopravy a regionálneho rozvoja, riaditeľa odboru Ing. Ivana mokrého 

o zapracopvanie akcie do plánu opráv mosta. Ide o cestný most cez 

rieku Rajčianka- cesta I/64 s odbočkou do Stránskeho a časti 

Poluvsie. Je to jediný prístupový most po št. ceste II. triedy do 

obce Stránske a Poluvsia. K posúdeniu rozsahu poškodeného mosta sme 

uviedli, že sme nápomocní. Mesto udržuje výsadbu stromov svah za 

mostom, kde pod svahom tečie Straňanský potok.  

primátor –informoval, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ako 

správny orgán rozhodol, zakázal činnosť výchovno vzdelávací proces 

v Materskej škole , Osloboditeľov 446, Rajecké Teplice od 13. 02. 

2013 do 19. 02. 2013. Je zavretá materská škola, v utorok prišlo 

ešte menej detí ako pred týždňom, tak v Rajeckých Tepliciach je opäť 

zatvorená. V Poluvsí je otvorená prevádzka 

primátor –do Bruselu sme podali projekt Európa pre občanov, na 

základe žiadosti o grant z Programu Európa pre občanov. Stretnutie 

občanov partnerských miest s názvom projektu: rajecké Teplice- spolu 

a aktívne pre Európske občianstvo. Výsledky hodnotenia budú známe 

pravdepodobne koncom apríla až začiatkom mája 2013. Zoznam 

schválených projektov bude zverejnený na internetovej stránke 

agentúry EACEA. 

primátor – 28. januára 2013 som rokoval s pani riaditeľkou ZUŠ 

Žilina p. Štefanatnou, informovala ma, že od budúceho školského 

roku, pre nemožnosť zabezpečenia lektora, zanikne vysunutá trieda 

výtvarného krúžku v Rajeckých Tepliciach. Pani Bariaková –sú 

v jazykovej učebni. Môže rok potiahnúť, ale odchádza. 
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primátor – máme vypracovanú štúdiu inštalácie pamätníka plk. In 

Jozefa Gabčíka Rajecké teplice Poluvsie. Účelom štúdie je, na 

základe požiadavky zástupcov mesta  zo dňa 08. februára 2013 

prezentovať technické podmienky umiestnenia pamätníka s bustou 

hrdinu druhej svetovej vojny- plk. In memoriál Jozefa Gabčíka- 

rodáka z Poluvsia nad Rajčiankou pre potrebu schválenia investičného 

zámeru na dnešnom MsZ, prípadne na budúcom. Odporúčili sme 

umiestnenie vo svahu na okraji lesa na pravej strane v smere od 

Žiliny za priecestím ŽSR a za zastávkou BUS nad cestou I. triedy. 

Prístup ku pamätníku sa uvažuje ako peší prístup predĺžením chodníka 

š. –cca 1,0 m v dĺžke cca 70,0 m (úprava štrkodrva 4-8 mm) od 

jestvujúcej BUS zastávky zo smeru Žilina za prechodom ŽSR. Zadávateľ 

je mesto Rajecké teplice, prekladateľ Ingstav Žilina, s.r.o., ul. 

Republiky 34, Žilina, vypracoval Ing. Dušan Kopták, aut. Ing. 

akademický sochár Štefan Pelikán 

primátor – požiadal poslancov, aby hlasovali za Uznesenie č. 25/2013 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo správu o 

štúdii  investičného zámeru inštalácie pamätníka plk i.m Jozefa 

Gabčíka a ukladá preveriť možnosti financovania realizácie 

investičného zámeru inštalácie pamätníka plk.i.m.Jozefa Gabčíka 
 

 

 

Ing. Dikant- na ul. Pionierska výrub stromov -brezy, lipy. Ako sa 

postupuje v tejto veci 

Ing. Krupová- stromy, brezy sú riešené v rámci projektu obnovy 

zelene. Prieskumom trhu, ktorý bol vykonaný v mesiaci január bol 

vybratý p. Murčo. Projekt obnovy zelene bude odovzdaný mestu 15. 03. 

2013 a následne bude vykonaná prebierka drevín na sídlisku 

primátor – poďakoval Ing. Krupovej 

Ing. Dikant – poďakoval tiež 

primátor – požiadal poslancov, pripomenul im, aby predložili do 31. 

marca 2013 písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok. Podľa 

ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. článku 7 v znení ústavného 

zákona NR SR č. 545/2005 Z. z. sú verejní činitelia, ktorí spadajú 

pod jeho osobnú pôsobnosť, povinní ho podať. K oznámeniu je zo 

zákona potrebné do konca apríla 2012 doložiť aj potvrdenie o podanom 

daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, prípadne iný 

doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré 

verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok. Tlačiva 

pre vyplnenie ste obdržali začiatkom januára 2013. 

 

 

Add 20/ Diskusia 

primátor – dnes 14. 02. 2013 som obdržal písomnú žiadosť p. Márii 

Rostášovej, vo veci uvoľnenia z funkcie zástupcu primátora mesta 

Rajecké Teplice. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že z pracovných 

dôvodov sa nemôže zúčastňovať jednaní a podujatí, ktoré sa konajú 

počas pracovnej doby. V prípade, že sa javí, že komisia, ktorej je 

predsedníčkou nevykazuje dostatočnú činnosť práve z dôvodu uvedeného 

vyššie, je pripravená uvoľniť aj túto funkciu. 

Do budúceho mestského zastupiteľstva si nechávam priestor.  

Nemyslím si, že komisia nevykazuje činnosť.  

Sopko – prečítal návrh na Uznesenie č. 26/2013 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   žiadosť o 
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uvoľnenie Prof.Ing.Márie Rostášovej z funkcie zástupkyne primátora 

mesta a berie na vedomie žiadosť o uvoľnenie Prof.Ing.Márie 

Rostášovej z funkcie zástupkyne primátora mesta 

primátor – požiadal o hlasovanie tak ako prečítal p. Sopko 

 

ZA:5        PROTI: 0                      ZDRŽALA SA: 1  

                                          Prof. Ing. Mária Rostášová  

(neprítomní L. Šálek, Mgr. B. Babinec, J. Knapec) 

 

Fajbík – poznatky z okolia, zas v prospektoch nie je uvedené 

Poluvsie ale len Rajecké Teplice, náučný chodník Rajecké Teplice 

primátor – prostredníctvom OO CR bude k dispozícii s uvedením 

Poluvsia  

Veselický – spýtal sa p. Rostášovej, či sa vzdáva aj sobášenia 

Rostášová – ak si myslíte, že to nerobím správne. Ak nebudem  

zástupca primátora a nemôžem sobášiť, tak nebudem sobášiť 

Veselický – práve naopak, veľmi dobre to robíš túto prácu. Oznámil, 

že po 30 rokoch nebude vykonávať hudobný doprovod pri sobášnych 

obradoch   

Pagáč- oznámil, že traktor je pokazený 

 

Add 21/ 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 XIV. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

V Rajeckých Tepliciach 14. 02. 2013 

 

 

___________________    ___________________ 

Ing. Igor Masaryk    RNDr. Dobeš Peter 

prednosta MsÚ     primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.   _____________________      

14. 02. 2013 

 

 

 

 

Vladimír Brath          _____________________    

       14. 02. 2013 
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