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     ZÁPISNICA 
z XXV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo 12. júna 2014 na mestskom úrade  

v Rajeckých Tepliciach 

 
Prítomní -podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: p. Ladislav Šálek, p. Peter Fajbík, p. J. Knapec 

Prezenčná listina - príloha zápisnice 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva 

2. Kontrola plnenia uznesení z XXIII. zasadnutia MsZ, konaného  

27. marca 2014 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké 

Teplice na II. polrok 2014 

4. Súhrnná správa o hospodárení ZŠ Rajecké Teplice  za rok 2013   

5. Riešenie žiadosti na zmenu a doplnok ÚP SÚ Rajecké Teplice 

6. Informatívna správa komisie na ochranu verejného záujmu 

7. Informatívna správa vo veci Združenia obcí aglomerácia Rajecké 

Teplice 

8. Žiadosti občanov- stanoviská  z odborných komisií 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 
 

Add 1/ Otvorenie XXV. zasadnutia mestského zastupiteľstva  

Otvorenie MsZ uskutočnil primátor RNDr. Peter Dobeš uvítaním 

poslancov a občanov. Z kontroly prezenčnej listiny zasadnutia MsZ 

bolo zistené, že zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina 

všetkých poslancov, čiže zasadnutie bolo uznášania schopné. Návrh 

programu predniesol RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta. Vedením 

zápisnice poveril p. Danku Loncovú. Za overovateľov zápisnice určil 

týchto poslancov: p. Vladimíra Bratha a pána Ing. Alexandra Sopku. 

Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov: Ing. Vladimír Dikant 

– predseda, p. Emil Barčiak– člen, p. Mgr. Branislav Babinec– člen. 

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

neprihlásil.  

Primátor dal hlasovať za schválenie členov 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, P. Fajbík. J. Knapec) 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

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

27. marca 201 

primátor – dal slovo prednostovi  

prednosta - mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach na svojom 

XXIII. zasadnutí, ktoré sa konalo 27. marca 2014 uložilo formou 

uznesení tieto úlohy  
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Uznesením č. 29/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

uložilo mestu Rajecké Teplice zabezpečiť predĺženie zbierky na 

výstavbu  pamätníka plk. i.m. Jozefa Gabčíka  do 30. 09. 2014 

prednosta- zbierka bola predĺžená. Oznámené, zverejnené na 

nástenkách- verejných oznamoch, v médiách a na internetovej stránke 

mesta Rajecké Teplice 

Uznesením č. 30/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

uložilo riaditeľovi ZŠ dôsledne dodržiavať finančnú disciplínu pri 

normatívnom financovaní školy. Dodržiavať čerpanie mzdového 

normatívu a prevádzkový normatív v predpísanej  výške použiť na 

prevádzku školy a financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, tak 

ako to upravuje zákon o financovaní škôl č.597/2003 Z.z. Akékoľvek 

presuny finančných prostriedkov medzi mzdovým a prevádzkovým 

normatívom musí schváliť zriaďovateľ 

- Riaditeľovi  ZŠ  štvrťročne predkladať zriaďovateľovi správu o 

čerpaní normatívnych financií v škole   

- Mestu Rajecké Teplice ako zriaďovateľovi ZŠ, v prípade 

nedodržiavania finančnej disciplíny v ZŠ, zadržať časť finančných 

prostriedkov, a následne ich  použiť  pre  potreby školy. 

- Každoročne na prvom MsZ konanom po 15. 04. prerokovať správu 

o hospodárení ZŠ  predkladanú školou podľa § 7 zákona o financovaní 

škôl č.597/2003 Z.z. 

prednosta – prečítal správu o plnení k uzneseniu... 

primátor – spýtal sa či ma niekto otázky k plneniu uznesenia. Nikto 

nemal. Následne dal hlasovať za Uznesenie č. 36/2014 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje 

plnenie uznesení z XXIII. zasadnutia MsZ, konaného 27. marca 2014 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, P. Fajbík, J. Knapec) 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

 

 

Add 3/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké      

      Teplice na II. polrok 2014 

primátor – prerokovanie a následne schválenie plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice podlieha 

mestskému zastupiteľstvu. Hlavná kontrolórka 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 mestskému zastupiteľstvu  mesta 

Rajecké Teplice predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra mesta Rajecké Teplice na II. polrok 2014. Kontrolná 

činnosť hlavnej kontrolórky mesta v II. polroku 2014 bude vykonávaná 

v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákonom NR 

SR č. 502/2001 Zb. o finančnej kontrole, vnútornom audite a zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Kontrolná činnosť bude zameraná najmä 

na výkon kontroly a na spracovanie odborných stanovísk. 

Výkon finančnej kontroly 

1, Kontrola  a stanovisko k napĺňaniu a čerpaniu rozpočtu  mesta 

Rajecké Teplice po  I. polroku  2014 
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Výkon pravidelnej kontroly 

1, Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajecké 

Teplice  

Ostatné kontroly 

1, Kontroly vykonané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva 

mesta Rajecké Teplice 

2, Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, 

o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvie pri výkone svojej činnosti. 

Ostatné úlohy 

1, Vypracovanie stanoviska k programovému rozpočtu Mesta Rajecké 

Teplice na roky 2015 - 2017 

2, Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Rajecké Teplice 

na rok 2015 

Primátor - dal hlasovať za prednesený návrh na Uznesenie č. 37/2014 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

a schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Rajecké Teplice na II. polrok 2014 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, P. Fajbík. J. Knapec) 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že uznesenie č. 

37/2014 bolo schválené 

 

 

Add 4/ Súhrnná správa o hospodárení ZŠ Rajecké Teplice  za rok 2013 

primátor – dal slovo prednostovi 

prednosta- predkladaná správa o hospodárení ZŠ za rok 2013 

potvrdzuje dlhodobý trend školy, keď  financie prevádzkového 

normatívu sú  používané na mzdy zamestnancov školy. Ministerstvo 

školstva na každý rok predpisuje školám, koľko financií je možné dať 

na mzdy - mzdový normatív a koľko na prevádzku školy –prevádzkový 

normatív. Obvodný úrad potom konkrétne rozpíše financie na 

jednotlivé školy.  

Prvá verzia rozpisu finančných  prostriedkov pre ZŠ Rajecké 

Teplice na rok 2013 bola nasledovná: 

Mzdový normatív: 307081 EUR, skutočnosť:370 021 EUR 

Prevádzkový normatív:74434 EUR,  skutočnosť:   43 592 EUR 

Dohadovacím konaním boli v roku 2013 škole priznané ďalšie financie 

až do výšky 413 613 EUR. V tomto konaní škola žiadala financie 

hlavne na mzdy – 35439 EUR a na energie 3000 EUR.  

Priznané bolo 30 310 EUR hlavne na mzdové náklady. 

Prevádzkový normatív /74 434EUR/ bol na  prevádzku čerpaný  vo výške 

43 592 EUR.   

Zvyšok prevádzkového normatívu 30 842 EUR bol použitý na mzdové 

náklady. Je nutné zabezpečiť, aby škola využívala všetky financie 

z prevádzkového normatívu na prevádzku školy. Len tak bude možné 

zabezpečiť modernizáciu tried, vyučovacieho procesu a estetické 

prostredie v škole. 

Aj na základe týchto hospodárskych výsledkov školy MsZ na svojom 

XXIII. zasadnutí 27. 03. 2014 uznesenie č.30/2014 v tomto znení: 

MsZ ukladá riaditeľovi ZŠ dôsledne dodržiavať finančnú disciplínu 

pri normatívnom financovaní školy. Dodržiavať čerpanie mzdového 

normatívu a prevádzkový normatív v predpísanej  výške použiť na 

prevádzku školy a financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, tak 

ako to upravuje zákon o financovaní škôl č.597/2003 Z.z.  
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Akékoľvek presuny finančných prostriedkov medzi mzdovým a 

prevádzkovým normatívom musí schváliť zriaďovateľ 

- riaditeľovi  ZŠ  štvrťročne predkladať zriaďovateľovi správu o 

čerpaní normatívnych financií v škole  

Mestu Rajecké Teplice ako zriaďovateľovi ZŠ, v prípade 

nedodržiavania finančnej disciplíny v ZŠ, zadržať časť finančných 

prostriedkov, a následne ich  použiť  pre  potreby školy. 

- každoročne na prvom MsZ konanom po 15. 04. prerokovať správu 

o hospodárení ZŠ  predkladanú školou podľa § 7 zákona o financovaní 

škôl č.597/2003 Z.z. 

Po prerokovaní správy o hospodárení ZŠ za rok 2013 by sa malo 

prijať  uznesenie, v ktorom naďalej  žiadame riaditeľa ZŠ 

o dodržiavanie rozpísaných normatívov na školu a o plné využitie 

financií prevádzkového normatívu na prevádzku a zlepšenie 

vyučovacieho procesu v škole. 

Ing. Sopko – finančná komisia bola oboznámená o stretnutí plenárneho 

združenia. Neboli podstatné pripomienky doporučujeme zobrať na 

vedomie 

Ing. Dikant – treba vysvetliť ľudom, ktorí nevedia ako je 

financovaná škola. Financovanie je dané normatívom. Normatívny 

princíp. Stretol som sa s bývalým riaditeľom, súčasným, spolužiačkou 

ktorá je tiež riaditeľkou školy. Zhrniem- od 01. 09. prídu žiaci do 

školy. Náš rozpočet ide od 01. 01.  

Pomocou aplikácie riaditeľ posiela úväzky, počty žiakov k 15. 09.  

Je to na webe ministerstva školstva. Mzdový a prevádzkový normatív. 

Koeficient na kúrenie... Zhruba je normatív rovnaký aj pre okolité 

školy. Upresním, že pedagogickí pracovníci, vysokoškolskí vzdelaní 

ako sú odmeňovaní. Vychádza mi 860 eur hrubá mzda. Odpočítať treba 

rôzne odvody. Čistá mzda cca 660 eur je dokonca aj s kreditovými 

príplatkami. Nastal tu aj problém s prerozdelením finančných 

prostriedkov, prevádzkové náklady sa nemôžu dať na mzdové náklady. 

Kompetencie prešli na samosprávy, každý jeden riaditeľ keď ušetril 

napr. na kúrení, presúval prevádzkový normatív na mzdový. 

P. riaditeľ mohol predložiť koľko ušetril a na čo by potreboval dať 

peniaze. Na presunutie mal písomne požiadať zriaďovateľa. 

Rada rodičov zvolala plenárne zasadnutie- malo sa to urobiť 

v tichosti. Prišlo len šesť rodičov. Keby prišlo dvesto rodičov 

a počulo ako sa vadíte, osobne ako rodič by som svoje dieťa zobral 

z takejto školy.  Zle správy sa rýchlo šíria a my si týmto odrádzame 

rodičov, aby dali dieťa do takejto školy.  

primátor – poďakoval poslancovi Ing. Dikantovi za dovysvetlenie 

financovania v školstve, nikto ďalší nemal pripomienku  

Nebol úmysel kričať alebo nadávať si. Vraj niekto rozšíril, že 

iniciujeme odvolanie p. riaditeľa. Nie je to pravda. Je tu 

kompetencia rady školy. Je tam postup ako riešiť takéto veci. 

Ing. Sopko- my sme sa na fin. komisie rozprávali ako pomôcť. Sám som 

povedal že podstatná pomoc by mohla byť len formou úveru, pokiaľ by 

hospodárenie bolo kladné. Ako náhle bude možné z akýchkoľvek 

prostriedkov máme záujem pomôcť škole 

primátor – podporujem túto myšlienku. Ak rodičia chcú podporiť aby 

mohli podporiť. Technické záležitosti určite sú riešiteľné- ako 

podlahy v triedach..... 

p. riaditeľ bol informovaný, sme pripravený pomáhať. Chceme šíriť 

dobré meno škole, vytvoriť dobrý obra našej školy. 

prof. Rostášová – budú sa môcť presúvať financie 

prednosta – zákon na to pamätá 
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Ing. Dikant- riaditeľ by mal primátora požiadať 

p. Barčiak – nestačia učiteľom peniaze, ktoré sú na to určené 

Ing. Dikant- 277 detí je teraz iba, počet tried počet učiteľov. 

Klesli počty žiakov.  

Prof. Rostášová – v našom rezorte to máme veľmi podobné. Riaditeľ 

požiada primátora aby prevádzkové prostriedky použil na mzdové 

krytie 

Mgr. Knotek – poďakoval p. Dikantovi. Celý rozpočet školstva sa robí 

v januári. Ak príde zníženie počtu žiakov, taká tendencia žiaľ je 

a bude klesať. Januárová suma je v septembri krátená, nakoľko je 

menej žiakov. Financovanie sa dva tri roky robí na triedu.  

Max. počet žiakov v triede je 28. Ak máme žiakov 32- vtedy musíme 

mať dve triedy a mzdové náklady sú vyššie a nestačia. Ak máme ľudí 

tesne pred dôchodkom a v najvyššej tabuľkovej triede.  Min. rok som 

nepožiadal primátora o presunutie financií na mzdy. To je moja 

chyba.  

primátor – zákon je na to aby sa dodržiaval. Dáme do súladu tak ako 

má byť 

Mgr. Babinec- chvíľu som bol riaditeľom ZŠ. Mohol som p. riaditeľa 

upozorniť čo sa stáva. Človek na všetky detaily hneď nepríde. Mám 

pocit, že sme si dosť objasnili podrobnosti. Na úrade nechýbajú 

štvrťročné hlásenia základnej školy. Každý odchádzajúci učiteľ bude 

chcieť odstupné a tie pôjdu mimo rozpočtu 

prednosta – z uznesenia 30/2014 treba vypustiť úlohu pre školu 

predkladať 

Mgr. Knotek – poďakoval Mgr. Babincovi čo sa týka toho prepúšťania 

pedagógov. Vyhláška 630 z r. 2008 presne určuje koeficient počet 

žiakov na pedagogických pracovníkov 

21 zamestnancov je na našej škole, nemáme vyšší počet. Koeficienty 

personálnej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie 

škôl, v ktorých sa žiaci pripravujú na povolanie.  

V škole sme zapojili interaktívne tabule, jednu zakúpilo mesto jednu 

škola. Sme vybraní v projekte. Čakáme na dodanie dvoch tabúľ. 

V najbližšej dobe škola dostane 20 tabletov. My sa snažíme, aby sa 

škola rozbiehala, modernizovala. Robíme projekty, boli sme na 

medzinárodnej súťaží štvorylka. Chceli by sme skúsiť na škole – 

zapájanie žiakov do tanca........ 

primátor – poďakoval za aktívy prístup školy, povzbudivé slova 

Nikto ďalší nemal do diskusie, dal hlasovať  

39/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

a berie na vedomie správu o hospodárení Základnej školy Rajecké 

Teplice za rok 2013 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, P. Fajbík. J. Knapec) 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

Add 5/ Riešenie žiadosti na zmenu a doplnok ÚP SÚ Rajecké Teplice 

primátor – minimálne každé štyri roky má obec či mesto povinnosť 

aktualizovať ÚP. Treba vyhodnotiť jednotlivé žiadosti, zosúladiť. Je 

to sedem žiadosti a treba pripraviť podklady k aktualizácií ÚP.  

Do septembra by mali byť zmeny zosúladené. Náš návrh je uložiť 

mestskému úradu úlohu, máme pripravený návrh na uznesenie 48/2014 

mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo riešenie 

žiadosti na zmenu a doplnok ÚP SÚ Rajecké Teplice 
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a ukladá MsÚ zabezpečiť prípravu a spracovanie podkladov k Zmene 

a Doplnku ÚP SÚ Rajecké Teplice a zabezpečenie finančného krytia 

zmeny a doplnku  ÚP SÚ Rajecké Teplice, pri prvej zmene rozpočtu 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, P. Fajbík. J. Knapec) 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

 

Add 6/ Informatívna správa komisie na ochranu verejného záujmu 

primátor – sú na to príslušné tlačivá, určená lehota 

Ing. Dikant  predseda komisie predniesol správu 

Komisia na ochranu verejného záujmu zasadala 28. mája 2014 na 

mestskom úrade. Prítomní: Ing. Vladimír Dikant, Mgr. Branislav 

Babinec a p. Ladislav Šálek. V súlade so zákonom 357/2004 Z.z. bolo 

povinnosťou poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta 

a vedúcich pracovníkov MsÚ podať komisii do 31. marca 2014 oznámenie 

funkcií, zamestnaní , činností a majetkových pomerov za kalendárny 

rok 2013. Komisia konštatuje, že všetci poslanci mestského 

zastupiteľstva, primátor mesta a vedúci pracovníci MsÚ túto 

povinnosť splnili. Komisia zároveň konštatuje, že nie je dôvod na 

podanie návrhu vo veci ochrany verejného záujmu.  

 

primátor – poďakoval všetkým, že si splnili svoju povinnosť 

a požiadal poslancov o hlasovanie za Uznesenie č. 38/2014 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo  a schvaľuje informatívnu správu komisie na ochranu 

verejného záujmu 

  

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, P. Fajbík. J. Knapec) 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

 

 

Add 7/ Informatívna správa vo veci Združenia obcí aglomerácia 

Rajecké Teplice 

primátor – čakali sme asi aj štyri roky na túto výzvu. K hlavnému 

zberaču dotiahnuť pavučiny. Podmienky výzvy nad 2000 obyvateľov,  

4 obce, 4 stavebné objekty– musí byť vytvorené združenie, musí byť 

prijaté uznesenie každej obce. Mestské zastupiteľstvo Rajecké 

Teplice schválilo na XXIV. zasadnutí 15. apríla 2014 – uznesenie 

34/2014 a 35/2014. Založili sme účelové združenie týkajúce sa 3 

obcí. Predkladateľ bude len jeden. Obecné zastupiteľstva v Kamennej 

Porube, Stránskom a Konskej prijali požadované uznesenie. Vodoprávny 

orgán- životné prostredie. Sevak v tom čase bol jediný oprávnený 

žiadať v tom čase. Celá výzva je podrobne rozpísaná. 30. 04. 2014 

bolo valné zhromaždenie. Sídlom združenia je námestie SNP Rajecké 

Teplice. Prebieha technická strana, formulujeme povinné prílohy. Ak 

všetko pôjde ako má, mali by sme vykryť dobudovanie kanalizácie.  

Predkladateľom je združenie, je potrebné schváliť uznesenie 

o prevode práv a povinnosti stavebníka. Na združenie pôjdu aj 

finančné prostriedky za všetky štyri obce. Máme pripravený návrh na 

uznesenie 43/2014- prečítal ho. Nikto nemal otázky.  

 

 



 

 

7 

 

Dal hlasovať najskôr za uznesenie 42/2014 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

a schvaľuje informatívnu správu vo veci Združenia obcí aglomerácia 

Rajecké Teplice 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, P. Fajbík. J. Knapec) 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k hlasovanie uznesenia  

Dal hlasovať najskôr za uznesenie Uznesenie č. 43/2014 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

- Zmluvu o  prevode práv a povinností  stavebníka  uzavretú podľa  

§ 51 Zák. č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov medzi  prevodcom: Mestom  Rajecké Teplice, so sídlom 

Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice 

a  nadobúdateľom : Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice, so 

sídlom Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice pre  podanie 

žiadosti o NFP a realizáciou projektu : Aglomerácia Rajecké Teplice 

– rozšírenie splaškovej kanalizácie 

a schvaľuje 

Zmluvu o  prevode práv a povinností  stavebníka  uzavretú podľa  

§ 51 Zák. č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov medzi   

1. Prevodcom: Mestom  Rajecké Teplice, so sídlom Námestie SNP 
1/29, 01313 Rajecké Teplice 

a  

2. Nadobúdateľom : Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice, so 
sídlom Námestie SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice 

pre  podanie žiadosti o NFP a realizáciou projektu : Aglomerácia 

Rajecké Teplice – rozšírenie splaškovej kanalizácie 

Za podmienky: 

Po vydaní kolaudačného rozhodnutia odovzdá  nadobúdateľ zrealizované 

dielo do prevádzky SEVAK- u, a.s. Žilina v zmysle uzavretej zmluvy 

s prevádzkovateľom. 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, P. Fajbík. J. Knapec) 

primátor – poďakoval za hlasovanie 

 

 

 

Add 8/ Žiadosti občanov- stanoviská  z odborných komisií 

primátor - máme štyri komisie mestského zastupiteľstva Mesta Rajecké 

Teplice. Tri sa stretávajú pravidelne v mesiaci máj zasadala aj 

komisia na ochranu verejného záujmu.  

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 

D/ Komisia na ochranu verejného záujmu predseda Ing. Vladimír Dikant 

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 - naša komisia/finančná, podnikateľská 

a cestovného ruchu/zasadala na mestskom úrade  11. júna 2013 
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Prítomní:  Ing. Alexander Sopko, JUDr. Štefan Stehlík, p. Ladislav 

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

Ing. Vladimír Dikant, Ing. Pavol Hucík. Prizvali sme a boli 

prítomní: Anna Grupáčová hlavná kontrolórka mesta, Ing. Igor Masaryk 

prednosta MsÚ. Prerokovali sme financovanie základnej školy, žiadosť 

firmy Vesalius ,s.r.o..   Firma Vesalius ,s.r.o. žiada o príspevok 

na zakúpenie nového rontgénu, dokonca predložili aj faktúru koľko by 

to celkom vyšlo. Je to súkromná firma, my nemôžeme prispievať. 

Doporučujeme, aby táto žiadosť nebola predmetom plnenia.  

primátor – prečítal návrh na Uznesenie č. 49/2014 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach  

prerokovalo a zamieta žiadosť fy.Vesalius ,s.r.o. o príspevok na 

financovanie súkromného  RTG  pracoviska v Rajci  

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, P. Fajbík. J. Knapec) 

primátor – poďakoval poslancom 

Prof. Rostášová – bikrosová dráha nie je to čo sme očakávali, bola 

by som rada či sa v tom niečo podniklo. Máme rôzne ponosy, nie je to 

dobrý vizitka. Ak je otázka niekoľko málo peňazí tak pomôžme. 

Z okolia možno nevedia že máme v rajeckých tepliciach bikrosovú 

dráhu. Nemala by sa zorganizovať ďalšia súťaž.  bikrosová dráha – 

burina, pneu sa prehadzujú na asfaltové ihrisko 

prednosta – je to vec záujmu. Starostlivosť o bikrosovú dráhu je 

momentálne dobrá. Nevyužíva sa žiaľ.  

Plán využitia s marketingovým ťahom si dáme za úlohu 

p. Pagáč- správca to nemal čím kosiť, mali sme pokazený krovinorez. 

Teraz je to pokosené. 

Ing. Dikant- my máme zničené ihrisko, vtedy my sme mali prvý takéto 

ihrisko a všetci z okolia chodili k nám. Teraz majú všetci ihriská 

nové a dodržiavajú sa tam predpísané kritéria- obuv... 

Možno formou projektu na obnovu ihriska. Treba rozobrať zábradlie, 

aby sme to vedeli dobre urobiť tak možno nejakú odbornú pomoc 

Ing. Zafková - Žiadateľom môžu byť len organizácie 

Prof. Rostášová – veď klubov máme až až  

primátor - poďakoval predsedovi komisie finančnej, podnikateľskej 

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

územného plánu a ochrany životného prostredia p. Vladimíra Bratha 

p. Brath – komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného 

prostredia zasadala 22. mája 2014. Zaoberali sme sa týmito 

žiadosťami. 

1/ Pán Knapec Ľubomír, Poluvsie 22, Rajecké Teplice podal žiadosť  o 

zaradenie predmetnej parcely do ÚPN  SÚ Rajecké Teplice    za účelom 

výstavby RD na p.č. 774/34 KNC  v k.ú. Poluvsie nad Rajčankou. 

Komisia súhlasila: Žiadosť  o zaradenie predmetnej parcely do ÚPN  

SÚ Rajecké Teplice  za účelom výstavby RD na p.č. 774/34 KNC  v k.ú. 

Poluvsie nad Rajčankou. To sme už dnes prejednali v bode č.5 

dnešného zasadnutia 

 

2/ Ing. arch. Peter Dunajovec, Škultétyho 70, 010 01 Žilina žiada 

o prejednanie  investičného zámeru pozemku p.č. 561/1 KNC  v k.ú. 

Rajecké Teplice prezentovaného predloženou štúdiou zástavby lokality 

v južnom dotyku s Farskou ulicou. Stavebná komisia navrhuje zobrať 

na vedomie, nakoľko žiadosť nie je v súlade s ÚPN SÚ RT.  
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primátor - doplnil k uvedenej žiadosti na základe podania zo dňa  

11. 06. 2014. Prečítal žiadosť. Uviedol, že zámer bol predložený na 

prejednanie v stavebnej komisii mesta Rajecké Teplice. Nakoľko 

nemohli napriek ponuke komisii odprezentovať funkčné varianty tohto 

investičného zámeru, vznikajú obavy korektnej interpretácii jeho 

zosúlaďovania s územnoplánovacou dokumentáciou a preto radi podali 

vysvetlenie mestskému zastupiteľstvu. 

P. Brath tak bolo by treba zamietnúť žiadosť. Nakoľko žiadosť nie je 

v súlade s ÚPN SÚ Rajecké Teplice mestské zastupiteľstvo by malo 

žiadosť zamietnúť. My sa nemáme k čomu vyjadriť. Musela by byť zmena 

územného plánu. Zákon nám to nedovoľuje. nemôžeme súhlasiť, ak 

zoberieme na vedomie nič to nerieši. Čo predložili nie je v súlade 

s územným plánom. 

3/ Obec Konská žiada o spoluprácu realizácie výstavby chodníka pri  

ceste  I/64 (od zeleného domu po stred potoka k.ú. Konská. Obec 

Konská má v záujme vybudovať chodník pri „Relaxe“ v mesiacoch august 

– október 2014. Výstavba chodníka je na rozhraní kat. úz. Konská 

a kat. úz. Rajecké Teplice, preto je potrebné vykonať súčinnosť 

medzi oboma stranami. O spoluprácu žiadame Vás, nakoľko je potrebné 

vyhotoviť projektovú dokumentáciu tak, aby nadväzovala plynule na 

seba. Oslovili firmu PROFIM s.r.o., konkrétne pána Ing. Pavla 

Matysa, ktorý vyhotoví projektovú dokumentáciu súčasne pre obe obce. 

Projekt sa týka nielen chodníkov v jednotlivých kat. úz., ale aj 

chodníka vedľa mosta. Komisia súhlasí so spolufinancovaním PD 

a realizácie chodníka pri  ceste  I/64 ( od zeleného domu  po k.ú. 

Konská. 

4/ Žiadosť o vydanie súhlasu na odkúpenie pozemku p.č. 524 KNC 

v k.ú. R. Teplice ( pri bývalej lesnej správe, lesná ulica). Komisia 

súhlasí s odpredajom odkúpenie pozemku p.č. 524 KNC v k.ú. R. 

Teplice. Za podmienky že na parcelu s p.č. 523/7 KNC bude uzavreté 

vecné bremeno v prospech mesta na zachovanie miestnej komunikácie 

a uložených inžinierskych sieti v zmysle GP. č. 615/01 Overeného dňa 

09.04.2001. (Aby bola zachovaná prechodnosť „ Ulice lesná“). Nemôžu 

si ho ohradiť, aby bola zachovaná komunikácia. Založiť vecné 

bremeno.  

primátor – poďakoval p. Brathovi predsedovi komisie výstavby, 

územného plánu a ochrany životného prostredia a požiadal Prof. Ing. 

Mária Rostášová, PhD., predsedkyňu komisie sociálnych vecí, kultúry, 

vzdelávania, športu, mládeže  a verejného poriadku  

p. Rostášová - naša komisia /sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, 

športu, mládeže  a verejného poriadku/zasadala 20. mája 2014 o 18 h. 

Mgr. Bieliková nebola na zasadnutí, bola ospravedlnená. mali sme 

pozvaného p. Veselického. Informoval o blížiacich sa podujatiach. 

Niektorí členovia sa sťažovali, že nedostali predchádzajúce číslo.  

primátor – opäť sme sa vrátili k tomu, že všetci budú dostávať 

spravodajcu v papierovej forme 

Riadili sme sa programom zasadnutia: 

kultúrna oblasť 

 spravodajcu dostali všetci občania, vzadu bol kalendár 

podujatí 

 inováciou bol 1. máj, ktorý sa obsahovo aj počasím 

vydaril 

 v miestnostiach – kongresové aktivity 

 Euromuset – 13. ročník, 3.800 € dotácia 
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 Hody 21.-22.06.2014 – otvorí sa aj Kultúrne leto; 

s kúpeľmi sa nedohodlo; spolupráca veľmi dobrá so 

Skalkou, Slnečným pavilónom 

 šachový turnaj 

 včelárska nedeľa 
sociálna oblasť  

1. p. Zuzana Lulová - Lihocká, pionierska 186, RT. Manžel pracuje 
na dohodu  

dôvod: vyrovnanie podlžnosti voči úradu (dane, smeti) –  

zistenie komisie k danej žiadosti viedlo k tomu, že sme sa 

dohodli neposkytnúť príspevok 

2. p. Rentková Anna, Pionierska ulica, Rajecké Teplice, dôchodkyňa 
dôvod: zvýšené výdavky na lieky sú dôvodom žiadosti; žije 

s manželom, ktorý je chorý. Návrh komisie: 50€ 

3. p. Hauerova Alena, ulica Osloboditeľov. Stará sa o 5 detí  
16 – 3 roky, až od septembra jej zoberú deti do škôlky. 

dôvod: zvýšené výdavky na lieky a ortopedické topánky pre dieťa 

Od februára tohto roku je vedená na ÚPSVR ako uchádzač 

o zamestnanie. Nastúpiť do práce môže od IX./2014, kedy mi zoberú do 

MŠ najmladšieho syna. Starám sa o 5 detí vo veku 16, 10, 8, 7 a 3 

roky. Jediným príjmom rodiny je manželov zárobok +  pr. detí. 3 detí 

majú alergické a 1 ortopedické ochorenie. Mesačné výdavky na lieky 

pre deti sú okolo 40 € (spreje na dýchanie, lieky a kožné masti) + 

30€ na ortopedickú obuv – zakúpenú v lekárni. O jednorazovú sociálnu 

výpomoc žiadam z dôvodu zvýšených výdavkov na lieky a na ortopedické 

topánky, ktoré súrne potrebujem zakúpiť. Mesačné prispievanie na 

inkaso 230€, okrem toho prispievanie na vodu, vývoz odpadu.  

Návrh komisie: 100€  - ale nie do ruky, ale zaplatiť škôlku a byť 

pri kúpe topánok 

4.  p. Miloš Horník, Pionierska ulica, Rajecké Teplice, 

dôchodca invalidný, býva v byte po otcovi 

dôvod: zvýšené výdavky na lieky. Predtým sa staral o chorého otca. 

Teraz na neho dozerá p. Jankovičová (sesternica). 

Býval s otcom, ktorý v marci zomrel. Som na polovičnom invalidnom 

dôchodku, 6 týždňov som bol hospitalizovaný na psychiatrickom 

oddelení v Žiline. Teraz býva v byte sám, za byť platím 50 € 

mesačne. Poberá invalidný dôchodok 203 €/mesačne. Za lieky platí 30 

€/mesiac. O jednorazovú sociálnu výpomoc žiada z dôvodu zvýšených 

výdavkov na lieky a na stravu. Návrh komisie: cca 95€ - na 3 mesiace 

stravy v jedálni 

info 

 24. 06. – mobilný odber krvi  

vzdelávacia oblasť 

 prerokovanie prekračovania normatívu na mzdy. P. Babinec 

vysvetľoval, že zvýši mzdy o 5% na celoslovenskej úrovni, ale 

nedali sa zdroje. 

 Mesto žiada od školy štvrťročné vyhodnotenie – tie sa ale 

posielajú len úrad o tom nevie! V Trnovom za to odvolali 

riaditeľku. Má to súvislosť s voľbami. Na zajtra bude zvolané 

rodičovské združenie na MsÚ. Triedni učitelia by tam mali ísť. 

Celé zasadnutie bude o financovaní školy. Robilo sa to aj pred 

tým, ale vždy išla žiadosť na mesto a vyhovelo sa. Len teraz sa 

nevyhovelo – zrejme sa chce odvolať riaditeľ. Aj v škôlke sa to 

robí (potvrdila p. Grochalová). 
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oblasť verejného poriadku 

 na ulici Lúčky sa na konci nemajú kde otáčať autá (je tam 

parkovisko pacientov). Už to riešila aj polícia, ale opäť je 

starý stav (nebol to názor celej komisie, niektorí tvrdia, že 

sa tam dá otočiť) 

p. Dubeň- na podnet sme tam boli, ak má tam doktor veľa ľudí 

parkujú aj tam kde je miesto na otáčanie 

p. Piala- je tam ceduľa 

 biologický odpad – v Považskom Chlmci sa to zrušilo – ako sa to 
bude riešiť 

 výsadba za vyrezané stromy – nízkokmenné stromy 
prednosta – realizácia náhradnej výsadby za nepovolený výrub v parku 

z r. 2010. Zodpovednosť za výrub pri vyšetrovaní prevzal p. Macko, 

náhradnú výsadbu realizujú po ich vzájomnej dohode kúpele 

termín realizácie bol do konca mája 2014 z uloženého rozsahu bolo 

vysadených: 

- 10 ks višní pílkatých na cintoríne v Poluvsí 

- 18 ks okrasných jabloní na ulici Školská (2 dosadia na jeseň) 

- 3 ks jarabiny za Vila Milica 

- 3 ks lipy malolistej v lipovej aleji, bude vysadená po uprataní 

konárov (do konca tohto týždňa) a 

- orezanie 1 radu líp v aleji, ústne boli kúpele upozornené na 

odborne vykonané orezanie, mal to byť zdravotný rez, nie 

redukčný, odborník na orezávanie stromov nakoniec nebol 

prítomný, zo strany zodpovedného zamestnanca mesta nebola 

odkontrolovaná prítomnosť garanta odborne vykonaného orezania, 

rovnako v požiadavkách mesta neboli jasne definované podmienky 

orezania 

- ďalej pri výsadbe stromov neboli zo strany kúpeľov dodržané 

požiadavky na hrúbku kmeňov, vzhľadom na to navrhujeme buď: 

o  ponechať vysadený materiál, kúpele by však zabezpečili 

výsadbový materiál pre nové výsadby na sídlisku v rámci 

revitalizácie v rozsahu, ktorý bude určený, alebo 

o  nanovo vysadia stromy požadovaných parametrov – min. 

výška 225 cm a obvod kmeňa 10 – 12 cm 

primátor – pripravíme podrobnejšie stanovisko k tomuto problému 

 

 o bikrosovej dráhe sme hovorili – burina, vysoká tráva, 

pneumatiky sa prehadzujú na asfaltové ihrisko 

 cyklomaratón – už neexistuje? 
primátor – poďakoval p. Rostášovej predsedkyni komisie sociálnych 

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

Pán Jozef Myšiak má prenosné búdy na svojom pozemku dočasne zložené 

p. Brath- dočasne? Špatí to prostredie. Opakovane treba riešiť 

estetickú stránku tohto priestoru 

p. Dubeň- kúpalisko je otvorené, v zákrute je zákaz zastavenia. 

Intenzívne to kontrolujeme. Vyhodnotíme to. Prijali sme opatrenia, 

budeme monitorovať. 

Prof. Rostášová - poprosila o odpoveď vo veci kompostovania, pretože 

na  základe zákona o odpadoch má mesto povinnosť zaviesť a zabezpečiť 

triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov 

Primátor – požiadali sme za združenie obcí rajecká dolina o takto 

kompostéry. Žiaľ nebola žiadosť podporená. Požiadal p. Pialu 

p. Peter Piala - vyhodnotenie prieskumu kompostovania biologicky      

rozložiteľného odpadu z domácnosti v meste Rajecké Teplice. Na 
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základe zákona o odpadoch má mesto povinnosť zaviesť a zabezpečiť 

triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov (odpad zo záhrad, 

pokosená tráva, lístie, zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny .....). 

Ak sa však preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov má vlastné domáce 

kompostovisko na biologicky rozložiteľný odpad, táto povinnosť mestu 

zaniká.  Z tohto dôvodu bol uskutočnený prieskum medzi obyvateľmi 

mesta ( vlastníkmi rod. domov a bytov) za účelom zistenia počtu 

domácnosti, ktoré likvidujú biologický rozložiteľný odpad na svojich 

kompostoviskách. Výsledok prieskumu: 68,17 % občanov trvalým pobytom  

likviduje biologický rozložiteľný odpad vo svojich domácich 

kompostoviskách, čo znamená, že povinnosť zaviesť a zabezpečiť 

triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov v zmysle zákona o 

odpadoch mestu zaniká. 

Prof. Rostášová – mesto to poskytuje obyvateľom zadarmo. Počúvam to 

v médiach. Väčšina napísala, že to má. Kto by chcel platiť ďalší 

poplatok pri daniach.  

p. Piala- čestné prehlásenia podpísoval každý, nemohol písať 

čokoľvek. Každá domácnosť dostane plagát, návod čo kompostovať 

p. Rojík- občania sypú do Rajčianky 

prednosta – kompostéry stoja najlacnejší 50 eur a najdrahší 100 eur.  

Ing. Sopko – viac menej nemajú ani nemusia mať také problémy aké sú 

pri bytovkách. Toho odpadu tam bude ďaleko viac. Rozumel som že 

jedna bytovka by mala mať jeden komposter. Tak to nie je 

p. Piala- každá bytovka by mala minimálne jeden komposter. Vy máte 

len kuchynský. 1366 dotazníkov sa vrátilo.  

Mgr. Babinec- v rod. Domoch čo majú ľudia s tou trávou robiť. 

Neverím tomuto prieskumu. Osobne by ste mali chodiť po tých domoch. 

primátor- Uznesenie č. 40/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo  a berie na vedomie informáciu o vyhodnotení 

prieskumu kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu z 

domácnosti 

 

ZA:5        PROTI: 0       ZDRŽAL SA: 1 (Prof. Ing. Mária Rostášová) 

(neprítomní L. Šálek, P. Fajbík. J. Knapec) 

primátor – poďakoval poslancom 

 

  

Add 9/ Rôzne 

p. Peter Piala- muselo to byť vyvesené na úradnej tabuli min. 15 dní 

pred mestským zastupiteľstvom. Na úradnej tabuli v Rajeckých 

Tepliciach a Poluvsí. Zverejnený na internetovej stránke mesta 

Rajecké Teplice. Dnes som to zvesil. Nikto nereagoval, neozval sa 

primátor –Uznesenie č. 41/2014(Uznesenie bez údaja narodenia a rod. 

čísla p. Javorana. Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

schvaľuje  -  v zmysle § 9a ods. 8 pís. e  zákona 138/1991 Zb. 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa predaj pozemku   dielu 3 parcely 

E KN 898  ostatná plocha k.ú. Poluvsie nad Rajčankou  o výmere 8 m
2
 

vytvoreného geometrickým plánom overeným Okresným úradom Žilina pod 

č.40/2014  p. Danielovi Javoranovi  nar. ..., bytom Poluvsie 89 za 

cenu  35,- €. Dôvodom  hodným osobitného zreteľa je to že uvedený 

diel 3 parcely E KN 898 je včlenený svojou polohou  do pozemku vo 

vlastníctve pána Daniela Javorana, čo je zrejmé z geometrického 

plánu a vzhľadom na minimálnu výmeru a jeho polohu  nemá žiadne 

využitie pre nikoho iného okrem p. Javorana, tento diel vybočuje 

z priebehu zvyšku parcely E KN 898. 
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Geometrickým plánom overeným Okresným úradom  Žilina pod č.40/2014 

je diel 3 parcely E KN 898 pričlenený k novovytvorenej parcele  C KN  

927/26 k.ú. Poluvsie nad Rajčankou. Kúpna cena je určená vo výške 

všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znaleckým posudkom znalca  

Ing. Tobiáša Palutku  č. 6/2014. Pán Daniel Javoran znáša všetky 

náklady spojené s kúpnou zmluvou / napr.  správne poplatky, odplaty 

za znalecký posudok, geometrický plán/. Zámer previesť diel 3 

parcely E KN 898  ostatná plocha k.ú. Poluvsie nad Rajčankou  

o výmere 8 m
2
 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na 

internetovej stránke mesta od 28. 05. 2014 do 12. 06. 2014 

Na tento prevod sa nepoužijú ustanovenia § 9a ods. 1-7 zákona 

138/1991 Zb.  

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, P. Fajbík, J. Knapec) 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že 3/5 väčšinou bolo 

toto uznesenie schválené 

 

Ďalej prečítal Uznesenie č. 44/2014 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje žiadosť p. Ľubomíra 

Knapca, Poluvsie 22, Rajecké Teplice o zaradenie predmetnej parcely 

do ÚPN  SÚ Rajecké Teplice    za účelom výstavby RD  na pozemku p.č. 

774/34 KNC  v k.ú. Poluvsie nad Rajčankou 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, P. Fajbík. J. Knapec) 

primátor – poďakoval poslancom 

 

Prečítal Uznesenie č. 45/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo žiadosť Ing. arch. Petra Dunajovca, 

Škultétyho 70, 010 01 Žilina o prejednanie  investičného zámeru  na 

pozemku p.č. 561/1 KNC  v k.ú. Rajecké Teplice  

a zamieta žiadosť Ing. arch. Petra Dunajovca, Škultétyho 70, 010 01 

Žilina o prejednanie  investičného zámeru  na pozemku p.č. 561/1 KNC  

v k.ú. Rajecké Teplice  

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, P. Fajbík. J. Knapec) 

primátor – poďakoval poslancom 

 

Ďalšie pripravené Uznesenie č. 46/2014 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo žiadosť obce Konská o spoluprácu 

realizácie výstavby chodníka pri  ceste  I/64 (od zeleného domu  po 

k.ú. Konská) 

a schvaľuje spolufinancovanie PD a realizácie chodníka pri  ceste  

I/64 (od zeleného domu  po k.ú. Konská) 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, P. Fajbík. J. Knapec) 

primátor – poďakoval poslancom prečítal Uznesenie č. 47/2014 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo žiadosť DGB 

Consult s.r.o., Kollárova 2641/15,01001 Žilina o vydanie súhlasu na 

odkúpenie pozemku  p.č. 524 KNC v k.ú. R. Teplice schvaľuje 

- odpredaj  pozemku p.č. 524 KNC v k.ú. R. Teplice za podmienky, že 

na parcelu s p.č. 523/7 KNC bude uzavreté vecné bremeno v prospech 
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mesta na zachovanie miestnej komunikácie a uložených inžinierskych 

sieti v zmysle GP. č. 615/01 overeného dňa 09. 04. 2001 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, P. Fajbík. J. Knapec) 

primátor – poďakoval poslancom 

 

Add 10/ Diskusia 

Ing. Sopko – navrhol uznesenie č. 50/2014 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo 

prerozdelenie finančných prostriedkov na refundáciu výstavby 

bikrosovej dráhy vo výške 15.523,21 EUR a schvaľuje prerozdeliť 

finančné prostriedky takto:  

detské ihrisko 8.000,-EUR, materská škola 2.000,-EUR, ihrisko pri KD 

Poluvsí 1.500,-EUR. 

Prof. Rostášová – prihováram sa za to, aby tam ta rezerva bola 

uvedená- vyčíslená. 

Ing. Sopko – to by nemohlo byť schválené 

Mgr. Babinec- tu máme detské ihrisko, to treba rozšíriť. Bikrosová 

dráha je naozaj zbytočná základnej škole 

Ing. Sopko – v minulosti sme o detskom ihrisku ako takom hovorili. 

40000 eur by sme potrebovali, aby detské nové ihrisko spĺňalo čo má. 

Ideme spôsobom, že len časť tam dáme. Osobne mám poznatok, pri 

skalke my mamičky povedali čo nemáme ihrisko v meste. Rezervu môžeme 

naformulovať do uznesenia, neviem akým spôsobom 

Vráťme sa k návrhu na uznesenia 50/2014 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo prerozdelenie finančných 

prostriedkov na refundáciu výstavby bikrosovej dráhy vo výške 

15.523,21 EUR a schvaľuje prerozdeliť finančné prostriedky takto:  

detské ihrisko 8.000,-EUR, materská škola 2.000,-EUR, ihrisko pri KD 

Poluvsí 1.500,-EUR. Rezerva 4.023,21 EUR  

Primátor dal hlasovať 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, P. Fajbík. J. Knapec) 

primátor – poďakoval poslancom. 

Informoval, Ing. Straka osobne odovzdal vzácny dokument archívnu 

listinu z r. 1922. V Košiciach 10. 06. 1922. Stanice Rajecké 

Teplice. Oddelenie pre službu vozebnú a dielenskú. Prednosta 

oddelení IV. 

Stredisko miestnej správy a údržby (SMSÚ)elektrotechniky 

a energetiky (EE) 

Silnoprúdové zariadenia (SZ) Vrútky 

Obvodová elektrodielňa (OE1) Žilina archív 

SMSÚ-EE-SZ Vrútky  Žilina archív 

Ing. Sopko – poďakoval za prácu vykonanú na Lipovej aleji 

v Rajeckých Tepliciach. Lipy sú krásne upravené, orezané. Sevak tam 

vybudoval hydrant . žiaľ vodu používajú vodiči autobusu na umývanie 

autobusu. Podnet od občanov. Preto prosí mestskú políciu, aby sa tam 

občas pozrela. 

Ďalší podnet občanov – pri garážach ako je detské ihrisko brezy 

upchávajú zvody, rýne. V jeseni by bolo možno vhodné upraviť dve 

brezy, prípadne zrezať.  

primátor- máme tu žiadosť SLK RT a.s. – oznámil zahájenie konania. 

Upozorňujú na zhoršujúci sa zdravotný stav desiatich kusov drevín 

rastúcich ako súčasť stromovej vegetácie kúpeľného parku pri 
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mestskom chodníku pred novo rekonštruovaným hotelom Aphrodite Palace 

a objektom pre ubytovaných hostí – apartmány, nachádzajúcom sa pri 

nových vonkajších bazénoch v RT. Ide o 8 ks lipa malolistá, 1 ks 

jaseň, 1 ks brest.  

ZO Únia žien Slovenska, Rajecké Teplice nám predložila plán 

aktivít na rok 2014. Máme tu presne vypísané činnosti ktoré sa 

uskutočnili aj ktoré sú pred nami. Do decembra 2014.  

Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie Ekopolis, 

Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica zo dňa 27. 03. 2012 -  Nadácia 

Ekopolis poskytla grant vo výške 1.500,- EUR, na realizáciu 

projektu: Obnova zelene areálu ZŠ Rajecké Teplice“. Grantový program 

Ľudia pre stromy.  

Ing. Sopko – medzi bytovkami kúpeľníckou a lesníckou je živý plot. 

Neestetický je upravený, navrhol ho zlikvidovať a nahradiť kríkmi- 

vtáčí zob.  

primátor – budeme sa zaoberať požiadavkou  

Ing. Sopko – poplatky za psov sa zvyšovali, navrhol či by majitelia 

psov z bytoviek mohli dostať sáčky na exkrementy, nakoľko sú 

znevýhodnení oproti tým, čo bývajú v RD. 

Mgr. Babinec – ľudia si budú dávať do nich potraviny a následne do 

mrazničky na uskladnenie. Čo sa týka údržby zelene, chcel by 

pochváliť zamestnancov oddelenia technických služieb. Avšak vidíme, 

že ich zrádza technika, navrhol zakúpiť krovinorez správcovi 

bikrosovej dráhy. Aby mohol udržiavať zeleň 

Prof. Rostášová – spýtala sa na domov sociálnych služieb  

primátor – máme pripravené podklady na verejné obstarávanie. Ing. 

arch. Jaroslav Lalík nás informoval, že k 15. 05. 2014 je ukončené 

spracovanie architektonickej štúdie pre Domov seniorov v Raj. 

Tepliciach. Tiež je vypracovaná dôvodová správa k tendrovému konaniu 

na výber spracovateľa projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie 

Prof. Rostášová – spýtala sa, kedy uvidíme štúdiu 

primátor – ako náhle nám ju predloží Ing. arch. Lalík 

Prof. Rostášová – spýtala sa ako to dopadlo s nespokojnými 

podnikateľmi a výhradami riaditeľa hotela Diplomat p. Báleka voči 

firme ARD 

primátor – p. Bálek už nie je riaditeľ a p. Bučko výkonný riaditeľ, 

ktorý mal tiež výhrady sa mi dodatočne ospravedlnil.  

My ako mesto máme splnené zákonom stanovené požiadavky, všetky 

inštitúcie máme označené. ARD urobilo svoju prácu, ostatné je 

zmluvný vzťah medzi podnikateľmi a ARD firmou. Išli do toho vedomí 

si rizika, že prerobia. Sme kúpeľné mesto a predpokladali, že nebudú 

v strate. Čas ukáže, nechávame ich pracovať, je zatiaľ zrejme že sú 

v strate. Majú nastavené vysoko ceny, možno sa prispôsobia. Je to na 

nich  

Ing. Sopko – my sme nič zlé neurobili, naopak informačné tabule sú 

estetické 

p. Rojík – poprosil osadenie značky- zákaz parkovania na chodníku 

pri kúpalisku. Aby auta neparkovali na provizórnom chodníku, ktorý 

mesto urobilo a neustále upravuje pre chodcov. Nie pre auta. Slúži 

pre bezpečnosť chodcov a nie zväčšenie parkovacích plôch 

návštevníkov kúpaliska 

p. Dubeň – nemôžeme osadiť dopravnú značku. Je to štátna 

komunikácia, my môžeme len upozorňovať 

p. Barčiak – pri kurtoch v chodníku trčia káble, nie je to náhodou 

elektrika. Treba osloviť SLK RT, aby sa niekomu niečo nestalo 
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primátor- oslovíme SLK RT a.s. 

p. Barčiak – poklopy na kanáloch neskutočne búchajú, pomohla by 

možno gumená podložka 

p. Pagáč – budeme sa tým zaoberať 

 

Add 11/ Záver 

primátor – myslím, že sme jednotlivé uznesenia priebežne čítali 

a hlasovali za všetky. Ing. Vladimír Dikant ako predseda návrhovej 

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

boli schválené. Konštatoval, že všetky uznesenia boli preschválené 

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 XXV. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

 

V Rajeckých Tepliciach 12. 06. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

___________________    ___________________ 

Ing. Igor Masaryk    RNDr. Dobeš Peter 

prednosta MsÚ     primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Alexander Sopko        __________________      

                                     12. 06. 2014 

 

 

 

 

 

p. Vladimír Brath     ___________________    

      12. 06. 2014 
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