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 ZÁPISNICA 

Zo VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo 03. 11. 2011 na Mestskom úrade v Rajeckých 

Tepliciach 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny, Ladislav Šálek ospravedlnený 

Prezenčná listina - príloha zápisnice   

PROGRAM: Príprava zasadnutia 

1. Otvorenie zasadnutia MsZ 
2. Kontrola plnenia uznesení z V. zasadnutia MsZ, konaného 29. 09. 

2011 

3. Návrh viacročného rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2012-
2014 

4. Šikmá schodisková plošina na zdravotnom stredisku financovaná 
z rezervného fondu 

5. Fatranský MTB maratón  (Športový klub Cyklopozitív, o.z.)  
6. Žiadosti občanov- stanoviská  z odborných komisií 
7. Vytvorenie oblastnej organizácie cestovného ruchu 
8. Rôzne  
9. Diskusia 
10. Návrh na Uznesenia 
11. Záver 

 

Spýtal sa poslancov či súhlasia. Jednohlasne sa zhodli, že súhlasia. 

 

 

Add 1/ Otvorenie VI. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Rajeckých 

Tepliciach  

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. 

Poďakoval sa za 100% účasť. Návrh programu predniesol RNDr. Peter 

Dobeš, primátor mesta. Vedením zápisnice poveril Danku Loncovú.  

Za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov: Vladimíra Bratha 

a Ing. Alexandra Sopka. Za členov návrhovej komisie navrhol 

poslancov: Ing. Vladimír Dikant – predseda, Mgr. Branislav Babinec – 

člen, Emil Barčiak – 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 ku kontrole plnenia 

uznesení z V. zasadnutia MsZ, konaného 29. 09. 2011 

 

Dal hlasovať za schválenie členov 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  ospravedlnený: L.Šálek 

primátor – poďakoval poslancom  
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Add 2/ Kontrola plnenia uznesení z V. zasadnutia MsZ, konaného  

29. 09. 2011 

primátor - informoval, že v ukladacej časti bola jedna úloha uložená 

na V. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 29. 09. 2011 uznesením 

č.92/2011 MsZ uložilo Mestskému úradu riadiť urbanisticko 

architektonický rozvoj riešenej lokality podľa týchto schválených 

dokumentov.  Úloha je v súvislostí s Uznesením č. 90 /2011 kde  

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach schválilo Zmenu a 

doplnok  č.8 Územného plánu sídelné útvaru Rajecké Teplice a 

Uznesením č.91/2011 MsZ schválilo VZN č.67/2011, mesta Rajecké 

Teplice  o záväzných častiach  Zmeny a  doplnku č.8 územného plánu 

sídelného útvaru Rajecké s účinnosťou od 31. 10. 2011    

prednosta – konštatoval, že mestský úrad sa bude riadiť urbanisticko 

architektonický pri riešení týchto schválených dokumentov 

primátor- dal hlasovať za Uznesenie č. 98 /2011 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje 

plnenie uznesení z V. zasadnutia MsZ, konaného 29. septembra 2011 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  ospravedlnený: L.Šálek 

primátor – poďakoval poslancom  

 

Add 3/Návrh viacročného rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky  

2012-2014 

primátor - viacročný rozpočet mesta Rajecké Teplice na roky 2012-

2014 je koncipovaný ako programový rozpočet v tabuľkových formách, 

aby bol materiál prehľadnejší a zrozumiteľnejší. Materiál nie je na 

schválenie, je ale veľmi dôležitý. Vychádza z poznatkov z roku 2011,  

štátny rozpočet ešte nie je schválený, vychádzalo so zo skutočnosti 

roku 2011 tak v príjmovej časti ako aj vo výdavkovej časti. Je 

otvorený, kde je vytvorený priestor na diskusiu, pripomienky. Je 

lepšie mať schválený rozpočet ako ho nemať. Viacročný rozpočet Mesta 

Rajecké Teplice na roky 2012-2014 je základným nástrojom finančného 

hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi 

financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. 

Viacročný rozpočet mesta je súčasťou viacročného rozpočtu verejnej 

správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Viacročný 

rozpočet Mesta Rajecké Teplice  vyjadruje samostatnosť hospodárenia 

mesta. Viacročný rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých 

sú vyjadrené finančné vzťahy: 

- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim 

na území mesta,  

- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne 

zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, z 

VZN mesta, ako aj zo zmlúv. 

Viacročný rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom 

miest a obcí : 

- podiely na daniach v správe štátu, 

- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,  

- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na 

príslušný rozpočtový rok. 
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Viacročný rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým 

organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným mestom.    

Vo viacročnom rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia 

v súlade s osobitným predpisom. 

Požiadal p. prednostu mestského úradu Ing. Igora Masaryka 

prednosta- viacročný rozpočet Mesta Rajecké Teplice na rok 2012-2014 

bol zostavený v súlade s ustanovením § 9, § 10 a § 21 zákona 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Viacročný rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a 

bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a 

kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné 

operácie. Viacročný rozpočet mesta na rok 2012-2014 bol zostavený 

ako vyrovnaný. Poukázal na NEDAŇOVÉ PRÍJMY Položku 212003 – 

Z prenajatých budov: príjem z prenajatých budov sme plánovali 

v zmysle platných zmlúv. Väčšia zmena nastala v položke nájom 

tržnice, nakoľko nemáme obsadené 3 prevádzky. Poukázal na plánované 

investície, ktoré zatiaľ nerozpočtujeme z dôvodu nedostatku 

vlastných finančných prostriedkov sú Chodník ul. Osloboditeľov 

(výkup + realizácia), chodník 1/64 (výkup + realizácia), zateplenie 

budovy zdravotného strediska, kamerový systém – námestie, nákup 

kvetináčov – pyramídy na námestie 

primátor- poďakoval prednostovi a požiadal Ing. Alexandra Sopku 

predsedu komisie finančnej, podnikateľskej a cestovného ruchu  

Ing. Alexander Sopko- skúmali sme otázky potreby a otázky možnosti 

jednotlivých oddelení. Budúci rok by nemal byť bohatý. Dôležité je 

úsporné opatrenie. Aby sme nešli do provizória. Komisia ako aj 

mestská rada doporučuje zobrať na vedomie Viacročný rozpočet mesta. 

V zmysle týchto ustanovení je viacročný rozpočet strednodobý 

ekonomický nástroj finančnej politiky mesta , v ktorom sú v rámci 

jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov 

na tri rozpočtové roky.  

 2012         2013  2014 

Bežné príjmy 1495774 1502101 1502585 

Bežné výdavky 1441798 1436791 1437594 

    

Kapitálové príjmy 465 465 465 

Kapitálové výdavky 3465 4179 7994 

    

Príjmové finančné 

operácie 

0 0 0 
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Výdavkové finančné 

operácie 

50976 61596 57462 

    

Celkové príjmy 1496239 1502566 1503050 

Celkové výdavky 1496239 1502566 1503050 

 

Príjmy rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

 

Bežné príjmy 

DAŃOVÉ PRÍJMY 

Štátny rozpočet na rok 2012 v období spracovania tohto materiálu 

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

z príjmov sme vychádzali zo skutočnosti roku 2011 

Položka 121 – Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 rozpočtujeme podľa 

skutočnosti s plnením roku 2011 

Položka 133 001 – Daň za psa  ponechať na úrovni roku 2010 . 

Položka 133006 – Daň za ubytovanie na rok 2012 navrhujeme zvýšenie 

v porovnaní s rokom 2011 a vychádzali sme so skutočnosti. 

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

rozpočtujeme výdavky podľa skutočnosti roku 2011 

NEDAŇOVÉ PRÍJMY 

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

2011. Položku 212003 – Z prenajatých budov:  príjem z prenajatých 

budov sme plánovali v zmysle platných zmlúv. Väčšia zmena nastala 

v položke nájom tržnice, nakoľko nemáme obsadené 3 prevádzky.                                          

Položku 221004 – Správne poplatky navrhujeme ponechať na úrovni roku 

2011. Položku 223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb. Príjem 

je tvorený: 

- za opatrovateľské služby  

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

kopírovanie,     

- cintorínske poplatky, prenájom domu smútku, 

- parkovné 

Položku 223002 – Za materské škôlky , navrhujeme zvýšenie, nakoľko 

od 1.9.2011 bol  poplatok za pobyt v materskej škole zvýšený na  

10, EUR/mesiac 

 

GRANTY A TRANSFÉRY 

Položku 311 – Granty, v položke rozpočtujeme dobrovoľné príspevky od 

darcov a  sponzorov 

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

zahrnuté finančné prostriedky na prenesené kompetencie na úseku 

základného školstva, matričného úradu, podpory nezamestnanosti 

a sociálna pomoc žiakom  v hmotnej núdzi ( strava, štipendia, 

školské pomôcky.  
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  Kapitálové príjmy 

Položka 231 – Príjem -   autocamping Slnečné skaly  

 

Príjmové finančné operácie 

Pre rok 2012  nerozpočtujeme. Do príjmových operácií sa rozpočtujú 

prijaté bankové úvery a prebytok z predchádzajúceho rozpočtového 

roka.                              

Výdavky rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 

Výdavková časť rozpočtu je členená na jednotlivé oddiely podľa 

rozpočtovej klasifikácie schválenej Ministerstvom financi.  

 

Bežné výdavky 

Oddiel 0.1 Všeobecné verejné služby 

Kategória 0.1.1.1.6 – výdavky verejnej správy  

V uvedenej kategórii rozpočtujeme výdavky na mzdy, poistné, tovary 

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

Kategória 0.1.3.3 - matrika       

V uvedenej kategórii rozpočtujeme výdavky podľa skutočnosti roku 

2011.  

Kategória 0.1.6.0 – spoločný obecný úrad 

V uvedenej kategórii rozpočtujeme výdavky podľa skutočnosti roku 

2011. 

Oddiel 0.2 – Obrana 

Kategória 0.2.2.0 – Civilná ochrana  

Rozpočtujeme výdavky na vykurovanie skladu CO. 

Oddiel 0.3 – Verejný poriadok a bezpečnosť 

Kategória 0.3.1.0 – Policajné služby 

V uvedenej kategórii rozpočtujeme výdavky podľa skutočnosti roku 

2011.                               

Kategória 0.3.2.0 – Požiarna ochrana  

V uvedenej kategórii rozpočtujeme výdavky na rovnakej úrovni ako 

v roku 2011. Zvýšenie je len v položke 635 – údržba budov na 

dokončenie sociálnych zariadení DHZ Rajecké Teplice.  

Oddiel 0.4 – Ekonomická oblasť 

V cestnej doprave rozpočtujeme výdavky na posypový materiál, 

dopravné značenie, palivo, údržbu miestnych komunikácií. 

Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia 

Kategória 0510 – Nakladanie s odpadmi 

V uvedenej kategórií rozpočtujeme výdavky na vývoz komunálneho 

odpadu, úložné a zneškodnenie komunálneho odpadu. 

Kategória 0520 – Nakladanie s odpadovými vodami 

Rozpočtujeme výdavky spojené s nakladaním odpadových vôd, 

kanalizačné prípojky v Materskej škole v Rajeckých Tepliciach 

a oddelenia technických služieb na ul. Kuneradská. 

Oddiel 06 – Bývanie, občianska vybavenosť 

Kategória 0620 – Rozvoj obcí 

Kategória 0640 – Verejné osvetlenie 
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Oddiel 07 – Zdravotníctvo 

Kategória 0760 – Zdravotníctvo inde neklasifikované 

V uvedenej kategórii plánujeme zvýšenie v položke 635 – údržba 

priestorov na opravu schodov do plynovej kotolne zdravotného 

strediska. 

Oddiel 08 – Rekreácie, kultúra, náboženstvo 

Kategória 0810 – Rekreačné a športové služby  

V uvedenej kategórii plánujeme zvýšenie v položke 633 – materiál na 

opravu, údržbu  Miniihriska v Rajeckých Tepliciach (nové sieťky, 

náhradné krytky) 

Kategória 08205 – Knižnica                                                               

Kategória 08209 – Ostatné kultúrne služby,  

Kategória 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby 

Kategória 0840 – Náboženské a iné spoločenské služby 

V uvedenej kategórii plánujeme zvýšenie výdavkov spojené s údržbou 

cintorínov a domov smútku v Poluvsí a v Rajeckých Tepliciach. 

Plánujeme nátery obkladov, oplotenia, nová fasáda, dlažba. 

Kategória 0860 – Rekreácia, kultúra, náboženstvo  

Oddiel 09 – Vzdelávanie 

Kategória 09111 – Predškolská výchova 

V uvedenej kategórii navrhujeme zvýšenie výdavkov v položke 635 – 

rutinná a štandardná údržba na rekonštrukciu sociálnych zariadení na 

prízemí Materskej školy v Rajeckých Tepliciach. 

Kategória 09121 – Základné vzdelanie 

Kategória 0950 –  Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 

Kategória 09501 – Školský klub 

Kategória 09502 – Centrum voľného času 

Kategória 09601 – Školské stravovanie 

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie 

Kategória 10202 – Ďalšie sociálne služby 

Kategória 10701 – Dávky soc. pomoci 

V uvedenej kategórii rozpočtujeme výdavky ako sú príspevok pri 

narodení dieťaťa, príspevok pri úmrtí občana, jednorázové dávky 

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

stravné dôchodcov. 

 

Kapitálové výdavky 

Rozpočtujeme finančné prostriedky na výstavbu autobusovej zastávky 

pri zdravotnom stredisku. 

Ďalšími plánovanými investíciami, ktoré zatiaľ nerozpočtujeme 

z dôvodu nedostatku vlastných finančných prostriedkov sú  

- Chodník ul. Osloboditeľov (výkup + realizácia) 

- Chodník 1/64 (výkup + realizácia) 

- Zateplenie budovy zdravotného strediska 

- Kamerový systém – námestie 

- Nákup kvetináčov – pyramídy na námestie 
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Výdavkové finančné operácie 

Rozpočtujeme splácanie tuzemskej istiny – úver tržnica, úver 

autobusové nástupište, investičný úver v celkovej výške  

50 976,- EUR. 

primátor – poďakoval a poprosil hlavnú kontrolórku mesta Rajecké 

Teplice Annu Grupáčovú o stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu  

Mesta Rajecké Teplice 

Anna Grupáčová, hlavný kontrolór mesta Rajecké Teplice  

- stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu  Mesta Rajecké Teplice. 

V súlade s ustanovením Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov je tu návrh viacročného rozpočtu Mesta Rajecké 

Teplice  a to na roky 2012 – 2014 a na základe ktorého je 

vypracované stanovisko. V návrhu sa uplatňuje rozpočtová 

klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet je vyrovnaný 

v roku 2012 v celkovej sume  1 496 239 € a člení sa na: bežné príjmy 

a bežné výdavky. Kapitálové príjmy  a kapitálové výdavky. Príjmové 

finančné operácie  a výdavkové finančné operácie. 

Na rok 2013 v celkovej sume 1 502 566 € a člení sa na bežné 

príjmy  a bežné výdavky. Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky. 

Príjmové finančné operácie   a výdavkové finančné operácie  

Na rok 2014 v celkovej sume 1 503 050 € a člení sa na  

bežné príjmy  a bežné výdavky. Kapitálové príjmy  a kapitálové 

výdavky. Príjmové finančné operácie  výdavkové finančné operácie  

Na rok 2012 je rozpočet záväzný a roky 2013 a 2014 výhľadový. 

Vyjadruje zámery rozvoja mesta. Nakoľko štátny rozpočet ešte nie je 

schválený, vychádzalo so zo skutočnosti roku 2011 tak v príjmovej 

časti ako aj vo výdavkovej časti. Upozorňujem na dodržanie zákona 

302/2001 Z.z. o zverejnení návrhu rozpočtu najmenej 15 dní pred jeho 

schválením.  

primátor -poďakoval Anne Grupáčovej, hlavnej kontrolórke mesta 

Rajecké Teplice a otvoril diskusiu 

Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.- spýtala sa na položku 717 002 

Domov sociálnych služieb Rajecké Teplice 465,- EUR sa rozpočtuje. Čo 

to je? Aké sú plány? 

Bohiníková- v kapitálových príjmoch je rozpočtovaná suma 465,- EUR, 

ktorá predstavuje príjem z prenájmu Slnečných skál. Kapitálové 

príjmy sa môžu použiť len na kapitálové výdavky a preto sme navrhli 

túto sumu rozpočtovať na sociálne zabezpečenie. Je to návrh, ktorý 

môžete pozmeniť  

Rostášová- je to kapitálový príjem. Poďakovala p. Bohiníkovej za 

vysvetlenie 

Babinec- už na predchádzajúcich zasadnutiach som vyjadril 

nespokojnosť, že to bolo komplikovane napísané. Teraz som spokojný, 

rozumiem materiálom 

primátor – požiadal ďalej do diskusie, nikto sa neprihlásil, tak 

požiadal poslancov o hlasovanie za Uznesenie č.99/2011 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo Návrh viacročného 
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rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2012-2014 a berie na vedomie 

Návrh viacročného rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2012-2014 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  ospravedlnený: L.Šálek 

primátor – poďakoval poslancom  

 

Add 4/ Šikmá schodisková plošina na zdravotnom stredisku financovaná 

z rezervného fondu 

primátor - v súčasnosti je problém pre starších a imobilných ľudí  

dostať sa na 1.poschodie zdravotného strediska k svojim lekárom, 

Nakoľko na zdravotnom stredisku nie je výťah a neexistuje ani žiadne 

zariadenie, ktoré by uľahčilo  takýmto ľuďom cestu po schodoch, 

dostávame veľa podnetov na riešenie tejto situácie. Navrhujeme preto 

inštaláciu šikmej schodiskovej plošiny na zdravotnom stredisku. 

medzi schodiskom a plafónom je dostatočný priestor, aby to tam 

vošlo. Popri zábradlí, pozdĺž schodiska. Následne poprosil 

prednostu, aby informoval o ponukách 

prednosta – prišli nám dve ponuky. Povedal presné sumy, išli 

z pôvodnej sumy výrazne dole. Zástupcovia sa boli osobne pozrieť. 

Financovanie však treba schváliť -prostriedky z rezervného fondu. Na 

tomto fonde sú prostriedky, ktorými sa dá potrebná čiastka pokryť. 

Rostášová- veľmi sa prihováram, aby sa to poriešilo. Hovoríme o tom 

pomaly 5 rokov. Ak sú v rezervnom fonde peniaze, tak poprosím aby 

sme schválili 

Sopko- tak ako povedala p. Rostášová, som zato aby sme to 

odsúhlasili 

Rostášová-  ďalšie vyvolané náklady, aby sme nemuseli riešiť. Nám 

ostalo 100,- EUR na jednorázove sociálne výpomoci 

Sopko- pokiaľ je cena konečná, bude zmluva, ktorá sa bude musieť 

plniť 

primátor – spýtal sa poslancov či je všeobecná zhoda. Všetci 

súhlasili, tak dal hlasovať za schválenie uznesenia č. 100/2011 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo informáciu 

o možnosti zakúpenia šikmej schodiskovej plošiny na Zdravotné 

stredisko Rajecké Teplice z prostriedkov z rezervného fondu v sume 

11520 EUR s DPH a schvaľuje uvoľnenie prostriedkov  z  rezervného 

fondu na nákup šikmej schodiskovej plošiny na Zdravotné stredisko 

Rajecké Teplice v sume 11520 EUR s DPH 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  ospravedlnený: L.Šálek 

primátor – poďakoval poslancom  

 

Add 5/ Fatranský MTB maratón  (Športový klub Cyklopozitív, o.z.)  

primátor – mestské zastupiteľstvo bolo oslovené o usporiadanie 

nového ročníka, v prílohe pozvánky ste mali prehľadne spracovaný 

materiál. Viackrát som sa stretol s pánom Dupkalom. Z minulého 

mestského zastupiteľstva vyplynulo, že mám kontaktovať starostu obce 

Stráňav Ing. Jozefa Papana. Starosta povedal, že v Stráňavach sa 

rekonštruuje námestie, tak boli tam názory, aby tam bicykle nešli, 
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bol názor že nie je kde v Stráňavach takúto veľkú akciu usporiadať. 

Mali problémy s parkovaním. Mali odhad cca 350 áut. My sme 

kontaktovali aj vedenie SLK Rajecké Teplice a.s. a prisľúbili aj ich 

parkovacie plochy, aby akcia nenarušila život v našom meste. Reklama 

a publicita by prospela nášmu mestu, pretože je to medzinárodná 

akcia. Je stanovený termín na 02. júna 2012. Mestská rada odporúča 

sa stotožniť s týmto návrhom 

Sopko – naša komisia sa zaoberala touto ponukou a podporuje 

a súhlasí s usporiadaním Fatranského MTB maratónu. My podporíme aj 

oblasť cestovného ruchu. Meno Rajeckých Teplíc bude známe. Ide o 

prvý ročník a keď sa vychytajú prípadné nedostatky, myslím že to je 

prínos pre mesto 

Rostášová – v našej komisii nebol všeobecný súhlas. Poprosila  

p. Babinca, aby možno povedal ako to vidí on. Tak ako to povedal na 

zasadnutí komisie sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, 

športu, mládeže  a verejného poriadku 

Babinec -skôr by som privítal posilnenie financovania v cestných 

pretekoch pre najmenšie deti až po dospelé. Nie som vnútorne 

presvedčený že by to bolo vhodné pre Rajecké Teplice. Keďže nerád 

mením názor, tak aj tu hovorím to čo na komisii 

Barčiak – pretek trvá iba jeden deň. Presun ľudí, parkovisko-

naskytuje sa viacero otázok. Divné je že štart a cieľ by mal byť 

z námestia 

Sopko – na mestskej rade sme hovorili aj o plochách, ktoré nie sú 

využité- pri Pneuservise p. Maraka, ako sa nachádzajú tenisové 

kurty.... Máme rok do termínu realizácie, dostatok času na určenie 

miest. Niektoré ulice by mohli byť dočasne uzavreté. S organizátormi 

by sme sa dohodli. Je to podnet pre podnikateľov v otázkach 

stravovania a ubytovania. 

primátor – je to 02. 06. 2011 a na kúpalisku by nemali byť ešte 

návštevníci. Je to začiatok sezóny, dovolenkári s deťmi chodia až 

keď sú letné prázdniny teda v júli a auguste. V júni je oveľa menšia 

návštevnosť kúpaliska 

Dupkala- predseda športového klubu Cyklopozitív, o.z., reagoval na 

to čo počul. Saganovci chodili na naše preteky. Každý rok maratón 

rastie o 25 %. Čo sa týka tratí, najdlhšia bude mať okolo 100 km. 

Budeme v celej Rajeckej doline. Krátka trať bude na úrovni 25 km 

k obciam Kunerad a Turie. Nasledujú stovky hodín vybavovaní rôznych 

povolení. 30000 EUR je rozpočet na ten jeden deň. Robili sme si 

prieskum, kde by sme robili pretek. Keby neexistoval Fatranský MTB 

maratón ľudia by nevedeli kde sú Stráňavy. 

Fatranský MTB maratón 2011 bol z nášho pohľadu najúspešnejším v 

našej histórii a to nie len počtom účastníkov, ale hlavne stále 

lepšiacou sa organizáciou a kladnými ohlasmi účastníkov samotného 

maratónu.  Je pre nás vynikajúce počuť samé chvály, ale na druhej 

strane je to pre nás obrovský záväzok do budúcnosti. 
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Drobné pripomienky si berieme za svoje a dúfame, že nás ich 

naplnenie posunie zas o kúsok dopredu. Dostali sme pridelené 

oficiálne zo SZC organizovať Majstrovstvá Slovenska MTB pre rok 2012 

VÍZIE PRE ROK 2012 - nárast pretekárov na 1000 účastníkov, úplná 

zmena tratí, zmena lokality z dôvodu zvýšenia záujmu divákov v 

priestoroch a štartu a cieľa, zlepšenie spolupráce s organizátorským 

mestom Rajecké Teplice, pritiahnutie mládeže a detí, získanie 

podpory exluzívnych značiek a partnerov.  Organizovanie 

Majstrovstiev Slovenskej republiky v horskej cyklistike pre rok 2012 

Byť lídrom v organizácii športových podujatí v MTB sekcii na 

Slovensku.  

Milan Novosad je môj veľmi dobrý kamarát a úzko spolupracujeme, 

z hľadiska cestnej cyklistiky aj oni sa zúčastňujú našich pretekoch. 

Hovoril som s predsedom SLK RT, a.s. Zdenom Miškolcim, prisľúbil 

parkovanie v rozostavanej tenisovej hale, pretože aj oni cítia 

úspech. Verím tomu, že sa dohodneme a nebudeme robiť hanbu Rajeckým 

Tepliciam, práve naopak  

primátor – poďakoval p. Dupkalovi a spýtal sa poslancov 

Sopko- spýtal sa, či sa požaduje súčinnosť našej mestskej polície  

Dupkala- vyhýbame sa tratí po štátnej ceste. Lúčna ulica je tuší tá 

patrí mestu. Možno mestskú políciu by sme potrebovali na úvod na 

čiastočnú uzávierku pri štartovaní 

Sopko- aby záťaž nebola iba na našej polícií 

primátor – spýtal sa či má ešte niekto otázky na p. Dupkalu. Nikto 

sa neprihlásil, neboli ďalšie otázky tak požiadal predsedu návrhovej 

komisie, aby prečítal návrh na Uznesenie č.101/2011  

Ing. Vladimír Dikant – schválenie Uznesenia č. 101 /2011 a to 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  a 

schvaľuje usporiadanie Fatranského MTB maratónu so štartom a cieľom 

na území mesta Rajecké Teplice na dobu neurčitú,  na vopred daný 

termín podujatia pre rok 2012 -02. 06. 2012. Usporiadateľom 

Fatranského MTB maratónu je ŠK Cyklopozitív, o.z. 

 

ZA:7        PROTI: 0            ZDRŽAL SA:1    ospravedlnený:1 

B. Babinec        L. Šálek 

primátor – poďakoval poslancom  

 

Add 6/ Žiadosti občanov – stanoviska z odborných komisií 

primátor – požiadal o slovo predsedov jednotlivých komisii, ktoré 

zasadali pred mestskou radou, ktorá bola 27. októbra 2011. Máme 4 

komisie, z toho zasadali tri. 

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 – ako prvého požiadal predsedu komisie finančnej, 

podnikateľskej a cestovného ruchu Ing. Alexandra Sopku, aby povedal 

o žiadostiach a podnetoch riešených v jeho komisii 
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Ing. Alexander Sopko - naša komisia finančná, podnikateľská 

a cestovného ruchu/zasadala na mestskom úrade 26. 10. 2011. Prítomní 

boli:  Ing. Alexander Sopko, JUDr. Štefan Stehlík,                    

Ladislav Šálek, Drahoslava Pagáčová, Janka Bohiníková,                            

Ing. Vladimír Dikant, Ing. Pavol Hucík. Prizvaní boli: kontrolórka 

mesta Rajecké Teplice Anna Grupáčová a prednosta MsÚ Ing. Igor 

Masaryk. Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu 

prerokovala viacročný rozpočet na roky 2012-2014. K tomu som sa 

vyjadril. Ďalej bola jediná žiadosť, ale dve tak v podtexte.  

Vzhľadom k tomu, že to bude osobitný bod tak potom poviem stanovisko 

primátor – poďakoval predsedovi komisie finančnej, podnikateľskej 

a cestovného ruchu Ing. Alexandrovi Sopkovi a požiadal p. Vladimíra 

Bratha predsedu komisie výstavby, územného plánu a ochrany životného 

prostredia predseda 

Vladimír Brath- naša komisia /výstavby, územného plánu a ochrany 

životného prostredia/zasadala 27. októbra 2011/. Prerokovali sme 

žiadosť Janky Lištiakovej, Višňové č. 40, 013 23 Višňové o predbežný 

súhlas k umiestneniu     a prevádzkovaniu  Domova sociálnych služieb 

v rodinnom dome súpisné č. 581 v k. ú. Rajecké Teplice na p. č. 

246/47  KNC- Lokalita : Lúčna ulica. Komisia výstavby, územného 

plánu a ochrany životného prostredia doporučuje schváliť 

prevádzkovanie  Domova sociálnych služieb v rodinnom dome 581 v 

katastrálnom  území : v k. ú. Rajecké Teplice na p. č. 246/47  KNC. 

Úloha- Zmena funkčnej plochy v ÚPN SÚ Rajecké Teplice a dopracovať  

v Doplnku č. 9 k ÚPN SÚ Rajecké Teplice ( z obytnej zóny na plochu 

občianskej vybavenosti) 

2. žiadosť – komisia prerokovala odsúhlasenie (uzatvorenie)nájomnej 

zmluvy v  prospech  SPP,a. s. Distribúcia  Bratislava,  na 

zrealizovanú stavbu: „Námestie SNP Rajecké Teplice – stavebné úpravy  

a novostavba – revitalizácia centrálneho verejného priestoru 

námestia mesta Rajecké Teplice “Objekt: SO 06  STL PLYNOVOD. Cena 

diela bez DPH 4 192,14 EUR ,  z toho 19%  796,51 Cena diela celkom 

aj s DPH  je:  4 988,65 EUR. Doporučuje schváliť: Odsúhlasenie 

nájomnej zmluvy v  prospech  SPP, a. s. Distribúcia  Bratislava na 

zrealizovanú stavbu. Je to zo zákona tu nie je čo riešiť 

3. žiadosť - odsúhlasenie(uzatvorenie)nájomnej zmluvy v  prospech 

SEVAKu, a.s.  Žilina na zrealizovanú stavbu: „Námestie SNP Rajecké 

Teplice – stavebné úpravy  a novostavba – revitalizácia centrálneho 

verejného priestoru námestia mesta Rajecké Teplice“. Objekt: SO 05.2 

Splašková kanalizácia SO 05.1 Námestie-  splašková kanalizácia. Cena 

diela bez DPH je :   53 122, 38 EUR, z toho 19%  10 093,23 EUR,  

Cena diela celkom aj s DPH  63 215, 63 EUR. Komisia doporučuje 

schváliť odsúhlasenie nájomnej zmluvy v  prospech SEVAKu, a.s.  

Žilina. Taktiež to vyplýva zo zákona 

4. žiadosť – Žiadateľ SLOVALT INVEST, a.s. Nábrežná č. 908/18, 024 

01 Kysucké Nové Mesto. Žiadosť o vydanie predbežného súhlasu na 

zriadenie bioplynovej stanice v areáli družstva v k.ú. Poluvsie nad 
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Rajčankou. Na základe Uznesenie č. 72/2011 nám žiadateľ doplnil  

vyjadrenie z ObÚ ŽP v Žiline zo dňa 25.10.2011 vydaného pod č. j. 

A 2011/02224-004/Hnl. V ktorom nám  ObÚ ŽP oznámil, že tento výkon 

bioplynovej stanice do 0,5 MW, je podprahová činnosť, a tá 

nepodlieha posudzovaniu vplyvom na životné prostredie. Komisia 

nedoporučuje schváliť výstavbu  bioplynovej stanice v areáli 

družstva v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou, nakoľko táto činnosť nie je 

v súlade s Územným plánom sídelného útvaru Raj. Teplice a ani 

s doplnkami. Mám v ruke aj petíciu občanov, ktorí vyjadrili 

nesúhlas. Teraz sa mi dostala, lebo ju doručil do podateľne občan 

Poluvsie v priebehu dnešného zasadnutia 

primátor – požiadal Ing. Danku Vráblovú, aby sa s danou petíciou 

zaoberali v zmysle zákona. Následne poďakoval predsedovi  

p. Vladimírovi Brathovi predsedovi komisie a požiadal Prof. Ing. 

Mária Rostášová, PhD. – predsedkyňu komisie sociálnych vecí, 

kultúry, vzdelávania, športu, mládeže  a verejného poriadku 

Prof. Ing. Mária Rostášová - naša komisia /sociálnych vecí, kultúry, 

vzdelávania, športu, mládeže zasadala 24. 10. 2011. Zaoberala sa 

okrem iného 4 žiadosťami. Nechce čítať podrobnosti jednotlivých 

žiadosti, pretože pri každej žiadosti sú priložené všetky doklady. 

Akurát povedala načo chcú žiadatelia použiť finančné prostriedky    

Z oblasti sociálnej problematiky: P. Anna Dubcová, žiada suma 100 

EUR z dôvodu zvýšených nákladov na lieky. Komisia navrhuje 100 EUR. 

2. žiadosť p. Ivety Rácovej, dôvodom žiadosti sú zvýšené náklady na 

školské potreby. Komisia neodporúča pretože tento rok už sme 

poskytli fin. výpomoc  

3. žiadosť p. Anna Škatuláková, osamelá vdova, deti sú už mimo.  

Stav je veľmi podrobne popísaný a je taktiež prílohou žiadosti. Opäť 

sú tu zvýšené náklady na lieky. Komisia navrhuje 50 EUR. 

4.žiadosť p. Alena Hauerová. Dôvod žiadosti je oprava domu po 

povodniach, zakúpenie zimného oblečenia. Komisia navrhuje 50 EUR na 

zakúpenie zimného ošatenia. 

Doplnila, že komisii ostáva 103 EUR na obdobie do 31. 12. 2011  

Oblasť kultúry a mládeže:  

Hovorili sme podrobné informácie o aktivitách za posledné tri 

mesiace- teda október, november a december 2011. Napr. 16. 11. Ústav 

pamäti národa, 23. 11. V knižnici beseda z 3 autormi, v decembri 

Mikuláš, vianočný koncert... Vzišla otázka či by na priestoroch 

námestia boli umiestnené stánky. Čo nám bráni v tom, aby sa také 

niečo neudialo 

Oblasť vzdelávania : škola vychádza v ústrety CVČ -232 detí, 

spolupráca so školou- spoločné sedenie, dohoda o podstatných 

veciach, vyjednali 4.000,-EUR namiesto 10.000,- EUR(v skutoč. 

7.500,- EUR)  spolupráca s MŠ Kunerad (pohybovo -relax. krúžok). P. 

Babinec sa zúčastnil na rade školy. Problémy nevieme ovplyvniť(nie 

sú učebnice a pod.), malo by sa pridať pedagogickým zamestnancom, 

neuspokojivý stav- kolaudačné závady niektoré v riešení, niektoré 
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odstránené. Ceny za prenájom telocvične (aj opotrebovanie telocvične 

otázka hmotnej zodpovednosti) 

Oblasť športu: začína sa pracovať na bikrosovej dráhe, začiatok prác 

začal oplotením,  veľa času sme strávili pri dialógoch o Fatranskom 

maratóne,ktorý sme schválili po získaní informácií o predchádzajúcom 

mieste konania. Rozprúdila sa veľká diskusia že by sme okrem tých 

stánkoch na námestí hovorili o prenájme priestorov telocvične. Auto 

v školskom dvore, zumba dostáva kľúče, nechá kľúče z vnútra a potom 

sa nedá vojsť do CVČ... 

primátor - Anna Grupáčová hlavná kontrolórka uskutočnila kontrolu                                                                        

prenájmu telocvične pri ZŠ Rajecké Teplice, tak nás bude informovať 

po tomto bode 

Rostášová - informovala, že s matrikárkou boli na návšteve 

v Bojniciach. Účelom bolo získať nové nápady a zlepšenie pri 

svadobných obradoch (matrikárka + sobášiaci). Zúčastnili sa na 

svadobnom obrade na zámku a v reštaurácií.  My dávame zosobášeným 

kytičku, ktorá nemôže konkurovať tým krásnym, ktoré sa nachádzajú. 

Kytička zvädne a možno by bolo vhodnejšie dať niečo na pamiatku.  

primátor – možno forma pamätného listu by bola vhodnejšia pre 

dvojicu budúcich manželov. Máme matričný úrad. Vítam každú takúto 

aktivitu. Dajme do zápisnice, že matričný úrad pripraví podklad pre 

pamätný list, návrh, aby pamätný list spĺňal náležitosti a formu. 

Rostášová -naša komisia nevedela o žiadosti na zriadenie domova 

sociálnych služieb, ktorú čítal p. Brath. Som rada, že zariadenie 

bude vychádzať v ústrety občanom Rajeckých Teplíc a okolitých obcí 

primátor- uznesením bol tento objekt schválený pre takýto účel. 

Finančné prostriedky na rekonštrukciu pre zameranie Domu sociálnych 

služieb nie je možné čerpať, pretože výzvu, ktoré ministerstvo 

vyhlásilo, sa môžu uchádzači hlásiť na dotácie z fondov EÚ, ktoré 

slúžia len na rekonštrukciu existujúcich zariadení, ktoré takémuto 

účelu slúžili aj v minulosti. Okrem toho veľké problémy spôsobujú 

náklady na prevádzku takéhoto zariadenia (odborný personál, prísne 

hygienické normy a pod.). Čo je ale zásadné, z týchto výziev boli 

vylúčené mestá a obce, ktoré majú menej ako 5000 obyvateľov. Naše 

mesto má iba 2930.  Schválenie takéhoto zariadenia je rozumný krok, 

mali by sme ho podporiť.    Podnety- treba natrieť oplotenie MŠ, 

nové skládky Cesta 14. storočím. 

primátor – poďakoval Prof.Ing. Márií Rostášovej, PhD. – predsedkyni 

komisie sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu, mládeže  

a verejného poriadku 

 

Add 7/ Vytvorenie oblastnej organizácie cestovného ruchu 

primátor- vstupnú informáciu poskytol, je tu novela zákona 

o cestovnom ruchu. Nový zákon je v tom zmysle, že je možnosť 

vytvoriť oblastnú organizáciu cestovného ruchu (OO CR). Niekedy to 

boli združenia cestovného ruchu. Teraz nie Klaster ale Oblastná 

organizácia cestovného ruchu. My sme absolvovali viacero rokovaní, 

naposledy dnes o 10,00 h za účastí firiem podnikateľských subjekt 
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a samospráv. Bol som účastný, prednosta Ing. Igor Masaryk, Ing. 

Alexander Sopko, predseda komisie finančnej, podnikateľskej 

a cestovného ruchu, ďalej p. Martin Knoško Marco RT, s.r.o., Camping 

Slnečné skaly Dušan Žeriava, Hotel Skalka p. Emília Ďuračinská,, SLK 

RT, a.s. Zdeno Miškolci-predseda, Turisticko informačné centrum 

ZENITA-SPA-life, TJ Mier Rajec-Lyžiarské stredisko Čičmany p. Anna 

Tordová, starosta obce Fačkov, Starostka obce Čičmany- Mgr. Natália 

Dubnicatová, GOLF PARK Rajec, a.s. Slavomír Brudňák, Ing. jám 

rybárik, primátor mesta Rajec, Ing. Vladimír Dikant, Ing. Petra 

Tomášová Top-projekt, Ing.Ingrod Dolníková vedúca odboru kultúry, 

športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja MsÚ Žilina... 

Veľmi jednoducho povedané, koľko sa vyberie do takej výšky mesto 

môže žiadať, po dnešnom rozhodnutí treba kontaktovať záujemcov, 

ktorí by zabezpečili registráciu oblastnej organizácie, aby bola 

životaschopná je to na stanovách. Vytvárame ju za účelom vytvárať 

ponúk pre návštevníkov. Pán Ing. Sopko bol účastný na každom 

rokovaní za čo mu veľmi ďakujem. 

Dostali sme písomne od p. Viktora Bučku vyjadrenie záujmu na tom, 

aby vznikla  OO CR Rajecká dolina. Je ochotný prispieť do takej 

výšky, na akej sa dohodnú zo všetkými zakladajúcimi partnermi. Pre 

Rajecké Teplice nemá význam vstupovať do OO CR Horné Považie. Máme 

súhlas p. Dušana Žeriavu, p. Martina Knošku Marco RT, s.r.o., 

Vladimíra Blahu, Spalive Viliam Blaha, Energodata. 

Ďalej máme vyjadrenie SLK Rajecké Teplice, a.s. p. Zdena Miškolciho-

zatiaľ nie je rozhodnutý, najlepšie by bolo keby sme boli členom 

v oboch združeniach na veľa projektoch, nech vývoj cestovného ruchu 

v regióne napreduje. Máme písomné vyjadrenie aj starostky obce 

Čičmany, kde vyjadruje jednoznačný záujem vstúpiť do OO CR, ale nemá 

dostatok finančných prostriedkov na podielový vklad, takže reálnejší 

predpoklad pre obec Čičmany je vstúpiť do OO CR Horné Považie. Pri 

obciach je finančná situácia zlá, ale podnikateľské subjekty by nám 

pomohli.  Žilina by mohla ísť aj sama 

Sopko- negatívne je len otázka času. Všetko je len do konca roka. 

Keď mi máme 60000 eur príjem to je tá čiastka aby sme sa mohli 

zaregistrovať. 60000 eur sa skladá zo všetkých čo idú s nami. Je to 

otázka pomernej časti, ktorú by sme mali zložiť. 5000-10000, je to 

otázka stanov. Musíme schváliť OO CR, následne stanovy. 

Bude treba mať výkonných ľudí, ktorých bude treba zaplatiť. Každý 

bude mať len jeden hlas. Či sú to Čičmany alebo Rajecké Teplice.  

OO CR má právo požadovať prostriedky na obnovu cestovného ruchu. 

Všetci sú ochotní zložiť finančné prostriedky, dnes sa musíme 

rozhodnúť či ideme do tejto organizácie. aj oni budú potom musieť 

schváliť čo chcú. Na začiatok na rozbeh sa nám ponúkli súkromné 

firmy že pomôžu. 

primátor – bez nás to nejde, lebo my máme najväčšie príjmy za 

prenocovanie. Do konca tohto roku by sme museli stihnúť registrácie. 

Do marca prebehnú platby. Bol by ustanovený prípravný výbor. 

Prihováram sa aby ste podporili vytvorenie OO CR. Uznesenie je 

podmienkou registrácie 

Sopko – vedenie tejto organizácie bude usmerňovať jednotlivé akcie-

kalendár podujatí pod jednou hlavičkou. Pokiaľ sa získajú 

prostriedky, aby sa tu ľudia dobre cítili v regióne. Celá 

podnikateľská sféra čaká na nás, dúfam že ich nesklameme 

a podporíme. My žijeme s ich daní 
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Rostášová- aká čiastka bude musieť byť zložená  

primátor – do konca marca 2012 máme čas zložiť financie  

Rostášová- zaujíma ma finančná záležitosť napriek všetkému 

primátor – všetkých zaujíma, ale najskôr musíme schváliť OO CR 

Dikant- rozhodovalo sa či sa prikloníme k Žiline alebo pôjde Rajecké 

Teplice s podnikateľmi nášho regiónu. My keď teraz zaspíme, tak 4 

roky nebudeme nič mať. Keď nebudeme zaregistrovaní, nemôžeme žiadať.  

Sopko- je to definované v zákone 

Knoško – rozumiem p. Rostašovú čo sa pýta. Podporujem čo hovorí 

primátor. Mesto – minimálny počet prenocovaní 50000 a päť 

podnikateľských subjektov.  Požiadavka na mesto Rajecké Teplice bude 

minimálna. Podnikateľská sféra sa pozbiera. Návrh stanov bude úzko 

viazaný na použitie prostriedkov na činnosť samosprávy v súvislosti 

s cestovným ruchom. 

primátor – prečítal návrh na Uznesenie č.111/2011 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo vstup  mesta 
Rajecké Teplice do  „Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká 

dolina“ a schvaľuje vstup mesta Rajecké Teplice do  „Oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina“ 

primátor- dal hlasovať  

ZA:7        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 1    ospravedlnený: 1 

                                M. Rostášová    L. Šálek 

Konštatoval, že mesto Rajecké Teplice  bude zakladajúcim členom 

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina“ 

 

Add 8/ Rôzne  

primátor – v súvislosti s voľbami do NR SR je potrebné schváliť 

volebné okrsky uznesenie č.105/2011 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo   a schválilo miesta volebných 

okrskov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012: 

Okrsok č.1-volebná miestnosť veľká sála MsÚ 

Okrsok č.2-volebná miestnosť obradná sieň MsÚ 

Okrsok č.3-volebná miestnosť Kultúrny dom Poluvsie 

primátor- dal hlasovať  

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  ospravedlnený: L.Šálek 

primátor – poďakoval poslancom. Informoval, že všetky tri projekty, 

ktoré sú pripravené na schválenie v návrhu na uznesenia boli podané 

do 31. októbra 2011.  

Prvý projekt-  výzva č. XI KMV zameraná na podporu aktivít v oblasti  

prevencie proti páchaniu trestnej činnosti alebo iného protiprávneho 

konania mladistvými osobami. Základným zámerom dotácie je vytvorenie 

podmienok pre mimoškolské aktivity mladistvých osvetlením 

viacúčelového ihriska, ktoré sa nachádza v areáli ZŠ v Rajeckých 

Tepliciach. Športový areál a ihrisko sú verejne dostupné a vo veľkom 

využívané rôznymi vekovými skupinami najmä v letných mesiacoch, ale 

z veľkej časti aj v jesennom a zimnom období. 

V obdobiach, kedy sa dni skracujú, sa mládež začína združovať 

do skupín a v prípade, že nemajú podnety na zmysluplné trávenie 

voľného času, dochádza často k vandalizmu zo strany mladistvých.  
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Pre zamedzenie takýchto skutkov treba mládeži poskytnúť dostatok 

možností a priestorov sa športovo vyžiť aj za zníženej viditeľnosti. 

Vzniknutú situáciu by sme preto chceli riešiť osvetlením tohto 

multifunkčného ihriska, ktoré by mohli mladiství využívať prakticky 

celoročne bez obmedzení aj vo večerných hodinách. Pre mladistvých by 

tak vznikol priestor pre športové vyžitie a sebarealizáciu ktorá by 

pomohla k zníženiu náchylnosti mladistvých k páchaniu vandalizmu 

a priestupkov. 

Realizácia tohto osvetlenia by prebehla dodávateľsky, výberom 

dodávateľa podľa platnej legislatívy. Osvetlenie by malo byť riešené 

prostredníctvom 4 ks stožiarov s reflektormi. Dodávateľ zabezpečí 

tiež projektovú dokumentáciu k realizácii projektu.  

Osvetlením by sa vyriešilo nielen osvetlenie samotného 

multifunkčného ihriska, ale tiež športového zázemia, kde sa mládež 

združuje v športovom areáli. 

Pri zostavovaní rozpočtu sme vychádzali z približne zostavenej 

ponuky jedného z možných dodávateľov, ktorý nacenil všetok potrebný 

materiál, ako aj dodávateľské práce. 

Požiadal poslancov o hlasovanie  za Uznesenie č.102/2011 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  zaistenie 

spolufinancovania projektu na osvetlenie multifunkčného ihriska 

v areáli Základnej školy v Rajeckých Tepliciach 

a schvaľuje  zaistenie vlastných finančných zdrojov pre realizáciu 

projektu z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 

osvetlenie multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy 

v Rajeckých Tepliciach vo výške 5% z celkových nákladov na projekt, 

t.j. 449,50 EUR 

primátor- dal hlasovať  

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  ospravedlnený: L.Šálek 

primátor – poďakoval poslancom  

 

Druhý projekt - základným zámerom dotácie je zabezpečiť zvýšenú 

bezpečnosť cestnej premávky v Meste Rajecké Teplice. Rajecké Teplice 

ako kúpeľné mesto, do ktorého prichádza množstvo kúpeľných hostí 

najmä v letnej sezóne, má zvýšené nároky na bezpečnosť cestnej 

premávky v širšom a užšom centre mesta. Rajecké Teplice majú 

rozvetvenú štruktúru miestnych komunikácií, ktoré sú vo viacerých 

úsekoch náchylné pre vodičov k nedodržiavaniu maximálnej povolenej 

rýchlosti. V minulosti bola v užšom centre mesta upravená maximálna 

povolená rýchlosť na 40 km/h, no znížením maximálnej povolenej 

rýchlosti v obciach na 50km/h bola tzv. „Zóna 40“ zrušená.  

Z podnetu občanov i Slovenských liečebných kúpeľov, a.s. 

Rajecké Teplice sa mestská polícia v Rajeckých Tepliciach obrátila 

na Okresný dopravný inšpektorát v Žiline so žiadosťou o opätovné 

zavedenie tzv. „Zóny 40“, čo však ODI v Žiline neodporučil, nakoľko 

v meste sú po stranách vybudované chodníky.  
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Vzniknutú situáciu sme sa preto rozhodli riešiť žiadosťou 

o dotáciu, z ktorej by sme chceli zabezpečiť kúpu a osadenie 2 ks 

radarových meračov rýchlosti, dokúpením 2 ks spomaľovacieho prahu 

s nevyhnutnými dopravnými značkami – označenie nerovnosti na ceste – 

4 ks a 2 ks nerozbitných dopravných zrkadiel ktoré budú osadené na 

vytypovaných kritických miestach a veríme, že pomôžu zlepšiť 

dopravno-bezpečnostnú situáciu v meste. Miesta na osadenie vytypuje 

mestská polícia pôsobiaca v Rajeckých Tepliciach, ktorá sleduje 

premávku v meste a mestskej časti Poluvsie. 

Ochranu najrizikovejších skupín účastníkov cestnej premávky – 

deti, chodci a cyklisti zabezpečíme zvýšením viditeľnosti týchto 

účastníkov za tmy a zníženej viditeľnosti. Pre tieto účely bude 

dotácia slúžiť na kúpu a distribúciu 200 ks reflexných pások 

nemotorovým účastníkom cestnej premávky. Zvýšenie bezpečnosti 

hliadkujúcich príslušníkov mestskej polície bude zabezpečené kúpou 2 

ks taktického policajného setu, ktorý bude využívaný pri riadení 

dopravy najmä vo večerných hodinách a za zníženej viditeľnosti. 

Taktiež pri zastavovaní vozidiel vo večerných a nočných hodinách 

z dôvodu dopravných priestupkov. Ďalej bude zabezpečená riadna 

viditeľnosť hliadkujúcich policajtov počas večerných a nočných hodín 

chladných jesenných a zimných dní kúpou 2 ks reflexných búnd. 

Pri zostavovaní rozpočtu sme vychádzali z cenníkov a cenových ponúk, 

ktoré sú umiestnené na internetových stránkach dodávateľov (radarové 

merače rýchlosti, dopravné zrkadlá, taktické policajné sety, 

spomaľovací prah, reflexné bundy a reflexné pásky). 

Prečítal návrh na Uznesenie č.103/2011 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo  zaistenie spolufinancovania 

projektu na kúpu zariadení, pomôcok a príslušenstva na podporu 

bezpečnosti cestnej premávky a schvaľuje zaistenie vlastných 

finančných zdrojov pre realizáciu projektu z dotácie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky na kúpu zariadení, pomôcok 

a príslušenstva na podporu bezpečnosti cestnej premávky vo výške 5% 

z celkových nákladov na projekt, t.j. 371 EUR 

primátor- dal hlasovať  

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  ospravedlnený: L.Šálek 

primátor – poďakoval poslancom  

Ďalší projekt „Čisté ovzdušie pre kúpeľné mesto Rajecké Teplice“ 

- žiadosť vypracovaná v rámci výzvy Environmentálneho fondu na 

poskytnutie dotácie na kúpu traktora – Zetor Proxima Plus Z85 

s prídavnými zariadeniami – zametacie zariadenie AGATA 2000, 

traktorový náves PRONAR T 671 ( 5t ) a snežný pluh KACPER PUV – 

2600. Bude slúžiť na zametanie ulíc a chodníkov, odvoz 

zozbieraného odpadu a udržiavanie čistoty, najmä so zameraním 

na zníženie prašnosti v kúpeľnom meste Rajecké Teplice. 

- Výzva je zameraná na Oblasť A: Ochrana ovzdušia a ozónovej 

vrstvy Zeme, činnosť A3: Podpora projektov zameraných na 

zlepšenie kvality ovzdušia. 

- Spolufinancovanie – 5 %, čo predstavuje čiastku 3 038,22 € 
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Mesto Rajecké Teplice ako kúpeľné mesto má zvýšené nároky na čistotu 

ovzdušia, nakoľko tu prichádza celoročne veľké množstvo turistov a 

kúpeľných hostí, ale tiež treba zabezpečiť čisté ovzdušie pre 

obyvateľov mesta. 

V súčasnosti Mesto Rajecké Teplice vlastní traktor, ako aj 

prídavné zariadenie na zametanie ulíc mesta a odvoz zozbieraného 

odpadu, aby sa udržiavala čistota ovzdušia v kúpeľnom meste, avšak 

vzhľadom na zastaranosť techniky a jej časté opravy by chcelo mesto 

obnoviť techniku zabezpečujúcu čistotu ulíc a ovzdušia. Veľkým 

problémom v prípade kúpy takejto techniky sú financie a preto sme sa 

rozhodli riešiť problém chýbajúcich financií prostredníctvom 

žiadosti o dotáciu, ktorá by výrazne prispela k zvýšeniu celkovej 

čistoty mesta, ale najmä ovzdušia kúpou potrebnej techniky. 

Hlavným prínosom projektu bude kvalitné a čisté ovzdušie - najmä 

zníženie prašnosti v kúpeľnom meste Rajecké Teplice a jeho okolí, čo 

dosiahneme pravidelným zametaním ulíc, chodníkov a odvozom 

zozbieraného odpadu v meste Rajecké Teplice v jarnom, letnom a 

jesennom období. 

V zimnom období je zvýšený nárok na poriadok v meste najmä 

odhŕňaním snehu, čo výrazne prispieva k zlepšeniu životných 

podmienok občanov mesta, ako aj návštevníkov a kúpeľných hostí, 

ktorým sa tak uľahčí pohyb po meste. V súčasnosti prebieha čistenie 

a zametanie ulíc, no kvôli zastaralosti strojov dochádza k ich 

častým poruchám a taktiež z toho dôvodu nie je možné udržiavať 

čistotu mesta a ovzdušia na takej úrovni, ako je žiadúce 

Dikant -  návrh na Uznesenie č.104/2011 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo zaistenie spolufinancovania 

projektu s názvom „Čisté ovzdušie pre kúpeľné mesto Rajecké Teplice“ 

na kúpu traktora s prídavnými zariadeniami pre mesto Rajecké Teplice 

a schvaľuje zaistenie vlastných finančných zdrojov pre projekt 

„Čisté ovzdušie pre kúpeľné mesto Rajecké Teplice“ vo výške 5 % 

z celkových nákladov na projekt, t.j. 3038,22 EUR. 

Pagáč- doplnil, že boli štyri ponuky na traktor 

Knapec- v Poľsku sú lacnejšie, ale náhradné diely sú drahé, vôbec sa 

to neoplatí 

primátor - dal hlasovať Uznesenie č. 104 /2011 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo zaistenie 

spolufinancovania projektu s názvom „Čisté ovzdušie pre kúpeľné 

mesto Rajecké Teplice“ na kúpu traktora s prídavnými zariadeniami 

pre mesto Rajecké Teplice 

a schvaľuje zaistenie vlastných finančných zdrojov pre projekt 

„Čisté ovzdušie pre kúpeľné mesto Rajecké Teplice“ vo výške  

5 % z celkových nákladov na projekt, t.j. 3038,22 EUR. 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  ospravedlnený: L.Šálek 

primátor – poďakoval poslancom  

Informoval v rámci rôzneho o vodozádržných opatreniach, čo sa zatiaľ 

podarilo urobiť 
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Na základe sťažnosti na pána Jána Grupáča, vo veci znečistenia 

cintorína v Poluvsí od konského trusu, konštatoval, že bol p. Grupáč 

majiteľ koní riešený mestskou políciou v blokovom konaní. Primátor 

požiadal náčelníka mestskej polície  

Valúch- náčelník mestskej polície- pán Grupáč je si vedomí 

a pripúšťa sťažnosť, ktorá bola podaná. Je si vedomí porušeniu 

zákona č. 372/1990 a VZN č.14 o chove a držaní zvierat na území 

mesta Rajecké teplice. Kone sa dostali na verejne priestranstvo 

cintorína cez poškodené oplotenie, ktoré poškodil družstevný 

dobytok. Kôň, ktorý behal po obci Poluvsie a vystrašil občanov je už 

zavretý v maštali. Prisľúbil, že zabezpečí opatrenie, aby sa kone 

voľne nepohybovali v miestnej časti Poluvsie.    

Povedal v súvislosti na VZN č. 66/2011 o poskytovaní dotácií 

pre organizácie vykonávajúce činnosť na území mesta Rajecké Teplice 

s účinnosťou od 01. novembra 2011, že mesto Rajecké Teplice oslovilo 

písomne organizácie vykonávajúce činnosť na území mesta Rajecké 

Teplice a dalo do pozornosti §6 podávanie a náležitosti žiadosti. 

Konštatoval, že pod písmenom 2 je dopísané, že v osobitných 

prípadoch o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta rozhoduje 

mestské zastupiteľstvo. V pôvodnej prvej verzii to nebolo, tak 

iba upresnil  

 

 

Add 9/ Diskusia 

Veselický – kúpa stánku, ja neviem či ide o masívnejší dom alebo 

trojnožka 

primátor – možno za bezplatný prenájom pre začiatok. Z čoho to máme 

kúpiť, nie je to momentálne to najpodstatnejšie 

Rostášová – je možne vám dať úlohu, aby ste zistili 

primátor – buďme opatrný, prostriedky nie sú 

Sopko – podporujem p. primátora. Nechajme si priestor, možno sa nám 

podarí v priebehu budúceho roka kúpiť taký stánok, ktorý by bol 

praktický, dal by skladať 

Rostášová- ja predsa navrhujem, aby mestský úrad urobil prieskum 

trhu. Aby vo vianočnom období už takýto stánok skrášľoval námestie  

Ing. Dikant- predseda návrhovej komisie prečítal návrh na u 

Uznesenie č. 110/2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

ukladá mestskému  úradu  urobiť  prieskum  trhu  dodávateľov  

stánkov, možnosť prenájmu – reklama , poskytnutie stánkov  na dobu 

určitú počas Vianočného obdobia. 

primátor- dal hlasovať  

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  ospravedlnený: L.Šálek 

primátor – poďakoval poslancom  

 

Brath- oznámil, že sa mu teraz dostala do rúk petícia občanov, ktorí 

vyjadrili nesúhlas k výstavbe bioplynovej stanice v areáli družstva 

v k.ú. Poluvsie nad Rajčankou. Petícia bude v prílohe nášho návrhu. 

Komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia 

zamietla uvedenú žiadosť 
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primátor - poprosil poslancov, aby pristúpili k preschvaľovaniu 

jednotlivých uznesení najskôr zo stavebnej komisie. 

Ing. Vladimír Dikant- predseda návrhovej komisie – prečítal návrh na 

Uznesenie č. 106 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo žiadosť Janky Lištiakovej, bytom Višňové č. 40, 013 23 

Višňové o predbežný súhlas k umiestneniu  a prevádzkovaniu  Domova 

sociálnych služieb v rodinnom dome súpisné č. 581 v  k. ú. Rajecké 

Teplice na p. č. 246/47  KNC- Lokalita : Lúčna ulica 

a schvaľuje žiadosť Janky Lištiakovej, bytom Višňové č. 40, 013 23 

Višňové k umiestneniu  a  prevádzkovaniu  Domova sociálnych služieb 

v rodinnom dome súpisné č. 581v k. ú. Rajecké Teplice na p. č. 

246/47  KNC- Lokalita : Lúčna ulica 

a ukladá mestskému úradu zapracovať zmenu funkčnej plochy z obytnej 

zóny na plochu občianskej vybavenosti v ÚPN SÚ Rajecké Teplice 

a dopracovať v Doplnku č. 9 k  ÚPN SÚ Rajecké Teplice  

primátor- dal hlasovať  

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  ospravedlnený: L.Šálek 

primátor – poďakoval poslancom  

 

Dikant- predseda návrhovej komisie - Uznesenie č. 107/2011 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  uzatvorenie 

nájomnej zmluvy v  prospech  SPP -distribúcia, a.s. Bratislava na 

zrealizovanú stavbu: „Námestie SNP Rajecké Teplice – stavebné úpravy  

a novostavba – revitalizácia centrálneho verejného priestoru 

námestia mesta Rajecké Teplice“ Objekt: SO 06  STL PLYNOVOD. Cena 

diela bez DPH 4 192,14 EUR, z toho 19% 796,51. Cena diela celkom aj 

s DPH je:4 988,65 EUR  

a schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy v  prospech  SPP –

distribúcia, a.s. Bratislava na zrealizovanú stavbu: „Námestie SNP 

Rajecké Teplice – stavebné úpravy  a novostavba – revitalizácia 

centrálneho verejného priestoru námestia mesta Rajecké Teplice“ 

Objekt: SO 06  STL PLYNOVOD. Cena diela bez DPH 4 192,14 EUR ,  

z toho 19%  796,51. Cena diela celkom aj s DPH  je:  4 988,65 EUR.   

primátor- dal hlasovať  

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  ospravedlnený: L.Šálek 

primátor – poďakoval poslancom  

 

Dikant- predseda návrhovej komisie - Uznesenie č. 108/2011 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  uzatvorenie 

nájomnej zmluvy v  prospech SEVAKu, a.s.  Žilina na zrealizovanú 

stavbu: „Námestie SNP Rajecké Teplice – stavebné úpravy  

a novostavba – revitalizácia centrálneho verejného priestoru 

námestia mesta Rajecké Teplice“. Objekt: SO 05.2 Splašková 

kanalizácia SO 05.1 Námestie- splašková kanalizácia. Cena diela bez 

DPH je:53 122, 38 EUR, z toho 19%  10 093,23 EUR. Cena diela celkom 

aj s DPH 63 215, 63 EUR 
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a schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy v  prospech SEVAKu, a.s.  

Žilina na zrealizovanú stavbu: „Námestie SNP Rajecké Teplice – 

stavebné úpravy  a novostavba – revitalizácia centrálneho verejného 

priestoru námestia mesta Rajecké Teplice“. Objekt: SO 05.2 Splašková 

kanalizácia SO 05.1 Námestie-  splašková kanalizácia. Cena diela bez 

DPH je:53 122, 38 EUR, z toho 19% 10 093,23 EUR. Cena diela celkom 

aj s DPH 63 215, 63 EUR 

primátor- dal hlasovať  

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  ospravedlnený: L.Šálek 

primátor – poďakoval poslancom  

 

Dikant- predseda návrhovej komisie - Uznesenie č. 109/2011 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  žiadosť SLOVAL 

INVEST, a.s. Nábrežná č. 908/18, 024 01 Kysucké Nové Mesto o vydanie 

predbežného súhlasu na zriadenie bioplynovej stanice v areáli 

družstva v k.ú. Poluvsie nad Rajčankou  

a zamieta žiadosť SLOVAL INVEST, a.s. Nábrežná č. 908/18, 024 01 

Kysucké Nové Mesto o vydanie predbežného súhlasu na zriadenie 

bioplynovej stanice v areáli družstva v k.ú. Poluvsie nad Rajčankou 

primátor- dal hlasovať  

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  ospravedlnený: L.Šálek 

primátor – poďakoval poslancom  

Spýtal sa, čo z prenájmom telocvične Základnej školy Rajecké 

Teplice, požiadal Annu Grupáčovú hlavnú kontrolórku mesta Rajecké 

Teplice, aby povedala výsledok kontroly prenájmu telocvične pri ZŠ 

Rajecké Teplice 

Anna Grupáčová- hlavný kontrolór mesta Rajecké Teplice -                                                                           

úloha kontroly prenájmu telocvične pri ZŠ Rajecké Teplice vzišla 

z minulého zasadnutia mestského zastupiteľstva. Na podnet viacerých 

poslancov na minulom zastupiteľstve o prenájme telocvične na 

cvičenie ZUMBY,  som urobila kontrolu o výške nájmu  a počte 

cvičeniek na cvičení ZUMBY. 

Kontrolou som zistila: 

- je riadne písomná zmluva s riaditeľom školy p. Ing. Martinom 

Guttenom a p. Podolanom o užívaní telocvične Základnej školy 

v Rajeckých Tepliciach v školskom roku 2011/2012 od 1.10.2011 do 

30.6.2012 a to v dňoch utorok a štvrtok  v čase od 19,00hod. do 

20,00hod, výška nájmu je 14,00€-/ hod 

- v sobotu od 18,00 hod – do 19,00 hod , výška nájmu 7,00€/hod.  

- počet cvičeniek sa pohybuje od 20 – 30 osôb, v sobotu je oveľa 

nižší 

- výška nájmu je v kompetencii školy. Ďalej budem sledovať záujem  

o cvičenie 

primátor - škola si určuje cenník. Ak majú živnostenský list teda 

podnikajú majú vyššiu sumu a to 14 eur. Ostatní platia 7 eur. O 

sobotňajšie cvičenie je malý záujem. Škola to má v kompetencií  
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Rostášová- či by sme sa mohli pozrieť na cenník všetkých zložiek. Ak 

škola potrebuje peniaze, nech s mestským úradom prehodnotí zmluvy 

Barčiak – 14 € je pre podnikateľa. 7 € pre ostatných, či prídu dvaja 

alebo desiati 

primátor – škola spravuje majetok. Odporučíme riaditeľovi školy 

prehodnotiť výšku nájmu 

Barčiak – ženy ktoré tam prídu platia jej na základe zmluvy. Ponúkať 

telocvičňu treba. Nikto tam nechodí 

primátor – riaditeľ ZŠ si robí harmonogram  

Barčiak- keď tam nebudú ľudia chodiť, školy nezarobí. Cena nech 

radšej ostane tak ako je. I keď si myslím, že víkend by mal byť 

drahší 

Sopko- neprijímajme žiadne uznesenie. Skôr treba stretnutie s  

p. riaditeľom. Nech je radšej malý príjem ako žiadny. Prerokovať to 

so záujemcami, ktorí tam majú záujem chodiť   

 

Add 10/ Návrh na Uznesenia 

primátor – myslím, že sme jednotlivé uznesenia prešli, venovali sa  

Add 11/ Záver 

Návrh uznesení je prílohou zápisnice a je podpísaný originálnymi 

podpismi členov návrhovej komisie. Uznesenia zo VI.zasadnutia MsZ 

budú zaslané poslancom MsZ. 

Primátor poďakoval poslancom za aktívnu účasť a ukončil VI. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

V Rajeckých Tepliciach 03. 11. 2011 

 

 

___________________     ___________________ 

Ing. Igor Masaryk     RNDr. Dobeš Peter 

prednosta MsÚ      primátor mesta 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Alexander Sopko      __________________      

03. 11. 2011 

 

Vladimír Brath      ___________________    

03. 11. 2011 
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