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     ZÁPISNICA 

z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo 13. 09. 2012 vo veľkej sále  

kultúrneho domu Poluvsie 

Prítomní -podľa prezenčnej listiny, Mgr. Branislav Babinec je 

ospravedlnený 

Prezenčná listina - príloha zápisnice 

 

PROGRAM: 
1.Otvorenie zasadnutia MsZ 

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

  14. 06. 2012 

3.Monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice   

  k 30. 06. 2012 

4.Voľba prísediaceho Okresného súdu Žilina 

5.Doplnok č.1 k VZN č.70 o poplatkoch za výkony vykonávané Mestským  

  úradom v Rajeckých Tepliciach 

6.Správa CVČ Rajecké Teplice o výchovno-vzdelávacej činnosti  

  v školskom roku 2011/2012 

7.Povinnosť vyberať a odvádzať daň za ubytovanie – rozpor SLK a.s. 

8.Informatívna správa o možnosti rozšírenia plochy cintorína  

  v Rajeckých Tepliciach 

9.Informatívna správa o možnosti financovania rekonštrukcie  

  verejného osvetlenie formou koncesie 

10.Informatívna správa o podaní projektu "Oáza detskej radosti" na  

   detské ihrisko 

11.Informatívna správa „ Kultúrne leto „ 

12.Informatívna správa o možnosti zakúpenia traktora pre mesto  

   Rajecké Teplice 

13.Informatívna správa vo veci určenia trvalého zvislého dopravného  

   značenia na ceste I/64 v Meste Rajecké Teplice 

14.Žiadosti občanov- stanoviská  z odborných komisií 

15.Rôzne 

16.Diskusia 

17.Záver 

 

Add 1/ Otvorenie XI. 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 Danku Loncovú. Za overovateľov zápisnice určil 

týchto poslancov: pána Ladislava Šáleka a pani profesorku Máriu 

Rostášovú.  Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov: Ing. 

Alexander Sopko – predseda, Jozef Knapec– člen, Vladimír Brath– 

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

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

dnešného zasadnutia a to k zmene Rokovacieho poriadku MsZ v 

Rajeckých Tepliciach. Primátor dal hlasovať za schválenie členov 
 

ZA:8        PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0  (neprítomný B. Babinec) 
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primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 
 

Add 2/ Kontrola plnenia uznesení z X. zasadnutia MsZ, konaného  
14. 06. 2012 

primátor – dal slovo prednostovi  
prednosta - mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach na svojom 

X. zasadnutí, ktoré sa konalo 14. júna 2012  uznesením 32/2012 

prerokovalo a schválilo zmenu VZN č.64/2010 o správe a prevádzke 

cintorínov a domov smútku v meste Rajecké Teplice § 4 blok D - 

usporiadanie hrobov na cintoríne v Rajeckých Tepliciach od č.1 po  

č. 28 a v ukladacej časti sme mali spracovať technickú dokumentáciu 

pre rokovanie s vedením SLK a zároveň MsZ odporúčilo primátorovi 

mesta rokovať s vedením SLK  o možnosti rozšírenia cintorína.  

Technická dokumentácia pre toto rokovanie bola pripravená a v bode 

č.7 vás bude p. primátor informovať o rokovaní s vedením SLK  

o možnosti rozšírenia cintorína  

primátor – poďakoval prednostovi a dal hlasovať za Uznesenie  

č. 46/2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo 

a schvaľuje plnenie uznesení z X. zasadnutia MsZ, konaného 14. júna 

2012 
 

ZA:8        PROTI: 0         ZDRŽAL SA: 0   (neprítomný: B. Babinec) 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 
 

Add 3/ Monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Rajecké 

Teplice  k 30. 06. 2012 

primátor- v zmysle zákona č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve a zákona 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách Vám predkladáme plnenie 

rozpočtu k 30. 06. 2012 a monitorovaciu správu k programovému 

rozpočtu. Súčasťou pozvánky ste mali materiály, mali ste sa možnosť 

s nimi bližšie zoznámiť, ako každoročne je to povinnosť 

prednosta-  

Stručný prehľad ekonomických výsledkov a majetku Mesta Rajecké 

Teplice k 30. 06. 2012.  Celkové príjmy rozpočtu                      

1 129 945,47 EUR 

Celkové výdavky rozpočtu                        1 017 632,65 EUR 

V porovnaní s plánovaným rozpočtom sú príjmy napĺňané na 75,5 %. 
V porovnaní s plánovaným rozpočtom sú výdavky čerpané na 68,0 %. 
1.V členení:     

PRÍJMY 

Bežné príjmy                                          795 528,19 EUR 

Kapitálové príjmy                                     334 417,28 EUR 

Príjmové finančné operácie                                0,00   EUR 

Spolu príjmy                                        1 129 945,47 EUR   

 

Kapitálové príjmy tvoria:  

Nadačný Fond Kia Motors Slovakia – grant Dopravné ihrisko   

Základná škola – dotácia AnPRR-OFR                                        

Revitalizácia Námestie SNP – dotácia AnPRR-OFR                                         

Príjem z predaja kapitálových aktív  (Slnečné skaly) 
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VÝDAVKY 

Bežné výdavky                                        688 534,94 EUR  

Kapitálové výdavky                                    28 495,76 EUR 

Výdavkové finančné operácie                          300 601,95 EUR 

Spolu výdavky                                      1 017 632,65 EUR           

 

Kapitálové výdavky tvoria: 

Bikrosová dráha 
Revitalizácia Námestie SNP 

Bezbariérovosť – zdravotné stredisko 

  

Výdavkové finančné operácie tvoria: 

Splátky dlhodbých úverov (tržnica, autobusové nástupište) 

a preklenovacieho úveru (Revitalizácia Námestie SNP, Základná 

škola). 

 

2. Čerpanie úverov a zostatky k 30.06.2012 

Úver     zostatok                   druh úver           splatnosť 

Tržnica  37 861,21 EUR              dlhodobý             2014 

Autobusová zastávka   178 399,62 EUR   dlhodobý          2019 

Invest. splátkový úver208 619,98 EUR   dlhodobý          2022 

Leasing – Chevrolet    4 008,13 EUR   leasing            2014                  

Spolu k 30.06.2012 zostatok dlhodobých úverov 424 880,81 EUR 

a leasing 4 008,13 EUR.    
Ing. Alexander Sopko predseda komisie finančnej, podnikateľskej a 

cestovného ruchu.  Komisia bola informovaná o plnení a čerpaní 
rozpočtu Mesta Rajecké Teplice k 30. 06. 2012. p. Grupáčová 

informovala o nenapĺňaní položky dane z ubytovania, kde daň za 

ubytovanie neplatí SLK, a.s. K tomuto bola diskusia členov komisie.  

Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu prehodnotila 

ucedenú správu a konštatuje, že v hrubom členení je príjmová oblasť 

vyššia ako výdavková....  K ¾ roku sa takáto rozsiahla dôvodová 

správa nebude predkladať. U niektorých položkách treba uvažovať, kde 

čo pokrátiť na úkor iných položiek. Daň za psa, stravné prekročili 

100 percentnú hranicu. Polročné výsledky sú čisto orientačné. 

Poprosil, aby sa potom spresnil čerpanie zahraničných transferov, 

prijaté úvery. Na základe uvedeného komisia nemá pripomienky 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie 

Komisia berie správu na vedomie a odporúča MsR a následne MsZ zobrať 

na vedomie  

primátor- je potrebné predkladať monitorovaciu správu k programovému 

rozpočtu za 6 mesiacov, poprosil hlavnú kontrolórku mesta Rajecké 

Teplice o stanovisko k napĺňaniu a čerpaniu rozpočtu po I. polroku 

2012. Požiadal o stanovisko Annu Grupáčovú- hlavnú kontrolórku mesta 

Rajecké Teplice  

Anna Grupáčová- hlavný kontrolór mesta Rajecké Teplice – prečítala 

stanovisko k napĺňaniu a čerpaniu rozpočtu po I. polroku  2012 
Mesto Rajecké Teplice vedie účtovníctvo v sústave podvojného 

účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení 

neskorších predpisov, účtuje podľa opatrení MF SR, podľa Zákona 

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

neskorších predpisov a podľa opatrení MF SR sú doklady triedené 

podľa rozpočtovej, funkčnej a ekonomickej klasifikácie. 
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Mesto sa riadi  schváleným rozpočtom na  rok 2012  a to vo výške 

1 496 239 Eur.  Príjmy boli napĺňané podľa jednotlivých položiek 

v celkovom hodnotení: Daňové príjmy  rozpočet 847 109 €  skutočnosť  

455 344,42 €, čo je 53,8 %, nedaňové príjmy  rozpočet 169 563 € 

skutočnosť 103 525,45 € čo je  61,1 %, Granty a transféry spolu  

rozpočet  479 102 € skutočnosť 236 658 €, čo je  49,4  % , bežné 

príjmy celkom  rozpočet 1 495 774 € skutočnosť  795 528,19 €, čo je 

53,2 %, Kapitálové príjmy  rozpočet  465 €  skutočnosť   334 417,28 

€,, Príjmy  finančných operácií  rozpočet  0,0 €  skutočnosť 0,0 € 

Príjmy v celkovom hodnotení spolu rozpočet 1 496 239 € skutočnosť 

1 129 945,47 €, čo je   75,5 %  
Výdavky rozpočtu mesta boli čerpané podľa jednotlivých položiek 

v celkovom hodnotení: bežné výdavky spolu rozpočet 1 441 798 € 
skutočnosť 688 534,94 €, čo je 47,8 %, kapitálové výdavky spolu 
rozpočet 3 465 € skutočnosť  28 495,75  €, čo je  822,4  %,, výdavkové 
finančné operácie rozpočet  50 976 € skutočnosť 300 601,95 €, čo je 

589,7 %, výdavky v celkovom hodnotení spolu rozpočet 1 496 239 € 
skutočnosť 1 017 632,65 €, čo je 68,00 %.  
K napĺňaniu a čerpaniu rozpočtu mesta  nemám pripomienky.  
Iba v príjmovej časti v položke daň z ubytovania je napĺňanie nižšie 

a to z dôvodu neplatenia SLK Rajecké Teplice a.s., nakoľko je spor 

a výzva Slov. asociácie slov. kúpeľov a žriediel. Celý spor je 

v rukách právnikov a čaká sa na vyjadrenie. 

 

Správa z kontroly finančného hospodárenia k 30. 06. 2012 

Stav bankových účtov a pokladne k 01. 01. 2012 

VÚB                                                12 847,34 € 

DEXIA /PKB/                                  14 108,11 € 

ČSOB  /Istrobanka /                      51 451,53 € 

Slov. sporiteľňa                            24 241,80 € 

Pokladňa                                           1 874,03 € 

Ceniny /str. lístky/                          2 410,60 € 

Peniaze na ceste                                     --        €                             

Spolu:                                            106 933,41  €                                       

                                                 /3 221 475,91 Sk                                                                 

Rozpočet                                                                                                        % 

Príjmy                       1 129 945  €               1 496 239 €                             75,5 %                   

Výdavky                   1 017 632  €               1 496 239 €                             68,00  % 
 

Stav bankových účtov a pokladne k 30.06. 2012 

VUB                                                36 145,67 € 

DEXIA /PKB/                                            - ,00 € 

ČSOB  /Istrobanka/                        102 215,29 €  

Slov. sporiteľňa                               15 760,85 €  

Pokladňa                                            1 338,85 € 

Peniaze na ceste                                       0,00 € 

Ceniny /str. lístky/                                 3 281,00 € 

Spolu:                                              158 741,66 €                     

                                              / 4 782 251,25 Sk/ 

primátor – poďakoval Anne Grupáčovej- hlavnej kontrolórke mesta 

Rajecké Teplice  

Rostášová- pri niektorých činnostiach ak vznikne úspora, napr. ak je 

opatrovateľka niektorá práceneschopná, tak ju musia iné zastupovať. 

Za to zastupovanie by mala byť poskytnutá odmena pre tie, ktoré 
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zastupovali tú na PN- ke. Netýka sa to len opatrovateľskej činnosti, 

možno aj na iných oddeleniach je taká situácia. 

primátor – vedúci oddelenia pripraví návrh na takéto odmeny, 

predloží mi ich a v takýchto prípadoch samozrejme súhlasím. Nikto 

ďalší nemal otázku, tak požiadal prednostu, aby prečítal návrh na 

Uznesenie č.47/2012 MsZ prerokovalo a berie na vedomie monitorovaciu 

správu programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice k 30. 06. 2012 

primátor- poďakoval prednostovi a dal hlasovať za prednesený návrh 

na Uznesenie č. 47/2012 
 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomný B. Babinec)  

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že uznesenie bolo 

zobraté na vedomie 

 
 

Add 4/ Voľba prísediaceho Okresného súdu Žilina 

Primátor - predložený materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu 

v Rajeckých Tepliciach na základe požiadavky Okresného súdu Žilina 

zo dňa 14. 08. 2012 o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného 

súdu Žilina na obdobie rokov 2008 – 2012 v zmysle zákona č. 385/2000 

Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Predseda 

okresného súdu  v Žiline JUDr. Jaroslav Macek požiadal v zmysle 

citovaného zákona Mesto Rajecké Teplice o zabezpečenie volieb 

prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2012 – 2016. 

 V zmysle § 140 tohto zákona volia prísediacich obecné 

zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov 

občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. 

Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Zvolenému 

prísediacemu vydá obecné zastupiteľstvo osvedčenie o zvolení. 

Zvolení prísediaci budú zasadať len v trestných senátoch.  
Prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov. Dňom zloženia 

sľubu sa prísediaci ujíma funkcie (v zmysle § 141 ods. 1, 2 zákona 

č. 385/2000 Z.z.).  

Sľub skladá prísediaci do rúk predsedu príslušného súdu a potvrdzuje 

ho svojim podpisom. Zloženie sľubu sa neopakuje, ak bol prísediaci 

zvolený znova. 

Prísediaci má nárok na preplatenie náhrad za výkon funkcie 

prísediaceho – cestovných náhrad, náhradu hotových výdavkov 

a v prípade zárobkovo činných osôb aj náhradu mzdy, resp. ušlého 

zárobku. Paušálna náhrada patriaca prísediacemu za 1 pojednávací deň 

je 2 €. Funkcia prísediaceho je čestná funkcia, a preto nie je možné 

od nej očakávať finančný profit. 

Pani Mária Grochalová, ul. Školská 180/26, 013 13 Rajecké 

Teplice bola opätovne oslovená s ponukou vykonávať funkciu 

prísediaceho pre obdobie rokov 2012 -2016 a vyslovila súhlas. 

Navrhnutá kandidátka činnosť prísediaceho už vykonávali. 

Predpoklady na výkon funkcie prísediaceho ustanovené v § 139 

zákona posúdil Okresný súd v Žiline. JUDr. Jaroslav Macek, predseda 

Okresného súdu Žilina vo svojom liste  

č. 1SprO/677/12 zo dňa 22. 08. 2012 oznámil, že nemá výhrady 

k navrhnutej kandidátke a voľbu odporúča.  

Návrh materiálu bol predložený 06. 09. 2012 na Mestskej rade 

v Rajeckých Tepliciach, ktorá svojím uznesením odporučila Mestskému 
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zastupiteľstvu v Rajeckých Tepliciach zvoliť navrhnutú kandidátku za 

prísediacu Okresného súdu Žilina. 

Zvolenej prísediacej mestské zastupiteľstvo v zmysle § 142 

ods.3 a § 140 ods.2 zákona 

č. 385/2000 Z.z.  vydá osvedčenie o zvolení. 

Návrh materiálu je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a nemá dopad na rozpočet mesta Rajecké Teplice. 

Mesto Rajecké Teplice požiadalo o vyjadrenie k navrhnutej 

kandidátke za prísediacu Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 

2012-2016 za mesto Rajecké Teplice po jej predchádzajúcom ústnom 

súhlase pani Mária Grochalová. Navrhnutá kandidátka už vykonávala 

činnosť prísediaceho.  Spĺňa všetky predpoklady na zvolenie za 

prísediaceho v zmysle § 139 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a 

prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. 
Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina vzhľadom 

na ustanovenie § 146 zákona č. 385/2000 Z.z. doporučil, aby obecné 

zastupiteľstvo zvolilo pani Máriu Grochalovú, ul. Školská 180/26, 

013 13 Rajecké Teplice.  Pani Grochalovú sme pozvali na dnešné 

zasadnutie a sme radi, že prijala naše pozvanie, spýtal sa jej ešte 

raz či prijíma funkciu prísediacej Okresného súdu Žilina na obdobie 

rokov 2008 – 2012  

p. Grochalová – súhlasila, nemá pripomienky 

primátor – poďakoval pani Grochalovej, vyjadril verejné poďakovanie 

za doterajšiu prácu v tejto oblasti, ktorá nie je jednoduchá 

a časovo tiež náročná.  Následne požiadal prednostu, aby prečítal 

návrh na Uznesenie č. 48/2012 

prednosta- Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  

návrh na voľbu p. Márii Grochalovej na funkciu prísediaceho pre 

Okresný súd  Žilina, konštatuje, že 

a) kandidátka za prísediacu Okresného súdu v Žiline – p. Mária 

Grochalová, spĺňa predpoklady pre vykonávanie funkcie prísediaceho 

súdu v zmysle § 139 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

b) predseda Okresného súdu Žilina JUDr. Jaroslav Macek vyjadril 

v zmysle § 140 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas s navrhnutou 

kandidátkou za prísediacu Okresného súdu v Žiline 

c) vydá zvolenej prísediacej p. Márii Grochalovej osvedčenie 

o zvolení za prísediaceho Okresného súdu v Žiline a volí za 

prísediacu Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2012 – 2016 pani 

Máriu  Grochalovú, bytom ul. Školská 180/26, 013 13 Rajecké Teplice 

primátor- poďakoval prednostovi a dal hlasovať za prednesený návrh 

na Uznesenie č. 48/2012 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomný B. Babinec)  

 

 

 

 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že pani Grochalová 

bola zvolená za prísediacu Okresného súdu v Žiline na obdobie rokov 

2012 – 2016. Okresnému súdu zašleme výpis z uznesenia č. 48/2012,   

vyplnené tlačivá prísediacej pani M. Grochalovej: osobný dotazník, 

súhlas so zvolením za prísediaceho, súhlas so spracovaním osobných 
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údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a o 

zdravotnej spôsobilosti, výpis z registra trestov nie starší ako 3 

mesiace a kópiu osvedčenia o zvolení, ktoré vydalo mestské 

zastupiteľstvo na dnešnom XI. zasadnutí  

 

 

Add 5/ Doplnok č.1 k VZN č.70 o poplatkoch za výkony vykonávané 

Mestským úradom v Rajeckých Tepliciach 

primátor - jedná sa o administratívnu záležitosť a zároveň keď už 

robíme korektúru vsúvame poplatok za reklamu na území mesta  vo VZN 

navrhujeme pridať do VZN č.70  čl.11  o poplatkoch z reklamy,vsúvame 

poplatok za prenájom minifutbalového ihriska 

Sopko – komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu 

prerokovala Doplnok č.1 k VZN č.70 o poplatkoch za výkony vykonávané 

Mestským úradom v Rajeckých Tepliciach a skonštatovala, nakoľko 

Mesto Rajecké Teplice nemá zapracované poplatky za reklamu na území 

mesta vo VZN navrhuje pridať do VZN č. 70 čl.11 o poplatkoch 

z reklamy. Na IX. MsZ bolo schválené uznesenie č. 16/2012, ktoré 

dopĺňalo VZN č. 68 o poplatky za reklamu. Nakoľko však VZN č. 68 je 

VZN o miestnych daniach podľa zák. č. 582/2004, poplatky za reklamu 

doňho nepatria navrhujeme uznesenie č. 16/2012 z 22.3.2012 zrušiť 

a prijať uznesenie, v ktorom zavádzame poplatky za reklamu vo VZN č. 

70/2011. Návrh na uznesenie bol prerokovaný a komisia ho doporučuje 

schváliť 

prednosta -nakoľko Mesto Rajecké Teplice nemá zapracované poplatky 

za reklamu na území mesta  vo VZN navrhujeme pridať  

do VZN č.70  čl.11  o poplatkoch z reklamy nasledovného znenia: 

Čl.11 

Poplatok z reklamy 

1. Poplatok z reklamy sa platí za : 

a) písomné, 

b) obrazové, 

c) svetelné, 

d) zvukové, 

e) signálne (trojrozmerné) propagačné oznamy (ďalej len reklamy) 

umiestnené  

alebo uskutočňované v meste na verejných priestranstvách, vo verejne 

prístupných 

miestnostiach, na budovách, stavbách, plotoch a ostatných objektoch 

a priestoroch viditeľných a počuteľných z verejných priestranstiev. 

2. Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá 

reklamu v  

zmysle ods. 1 umiestnila alebo ju uskutočňuje a to aj v prospech 

tretej osoby. 

Poplatok platí vždy iba jedna z uvedených osôb. 

3. Poplatník je povinný predložiť mestskému úradu - finančné 

oddelenie -písomne všetky podklady, potrebné pre vyrubenie poplatku 

z reklamy najneskôr do 7 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. 

Na umiestnenie reklamných tabúľ je nutný predchádzajúci súhlas 

mestského úradu, oddelenia výstavby, ÚP a ŽP. 

4. Od poplatku z reklamy sú oslobodené : 

a) reklamy propagujúce výlučne charitatívne a humanitárne akcie 
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vrátane akcií na ochranu životného prostredia a ochranu prírody, 

b) reklamy propagujúce vlastný podnik, ak sú umiestnené na a vo 

vnútri objektov 

a zariadení a na pozemkoch a dopravných prostriedkoch, ku ktorým má 

fyzická alebo právnická osoba vlastnícke alebo iné práva a vykonáva 

v nich činnosť, ktorá je predmetom reklamy, 

c) reklamy politických strán a hnutí po dobu volebnej kampane. 

5. Sadzba poplatku z reklamy je : 

a) 5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých 

plochách, v ostatných prípadoch 0,3,-EUR za každý aj neúplný m2 

plochy za deň. Za plochu dvojrozmernej reklamy sa považuje plocha, 

ktorú ohraničuje pravouhlý štvoruholník opísaný vonkajším obrysom 

reklamy, 

b) 5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú reklamu, 

c) 5 % z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama uskutočňuje  

živými bytosťami, 

d) 15 % z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu (napr. figurálnu,  

zvukovú a svetelnú). 

6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom došlo k umiestneniu 

reklamy alebo jej uskutočňovaniu a môže sa zaplatiť v hotovosti do 

pokladne mesta, alebo na účet mesta. 

7. Poplatník je povinný viesť podrobnú preukázateľnú evidenciu 

príjmov z dohodnutej ceny resp. odmeny za reklamu, doloženú dokladmi 

predpísanými pre vedenie účtovníctva. 

8. V prípade prenájmu reklamných plôch je nájomca (prípadne 

prenajímateľ - ak je poplatníkom)povinný uzatvoriť a predložiť 

nájomnú zmluvu na finančné oddelenie MsÚ Rajecké Teplice spolu s 

dokladovaním dohodnutej ceny za reklamu (zmluva, faktúra, rozpis 

prác, mzda a pod.). 

Zároveň navrhujeme pridať do VZN č.70  čl.12  o poplatkoch za 

prenájom  minifutbalového ihriska nasledovného znenia: 

Čl.12 

Poplatok za prenájom minifutbalového ihriska. 

Minifutbalové ihrisko je možné prenajať pre športovú 

činnosť v mimo vyučovacom čase, na základe podania 

ústnej alebo písomnej žiadosti.  

Sadzba za prenájom je 10 EUR/h 

Bezplatný prenájom: 

-    Pre deti a mládež do 18 rokov s trvalým pobytom 

v meste  Rajecké Teplice 

-    Pre tréningovú činnosť členov TJ-VTJ Rajecké 

Teplice – Konská 

 

Číslovanie ostatné bodov VZN č.70/2011 sa posúva o 1.  

 

- NÁVRH - 

 

Doplnok č.1  

           k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 70/2011 

Poplatky za výkony vykonávané Mestským úradom v Rajeckých Tepliciach 
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Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach podľa ods. 1 § 6 

zákona č. 481/92 Zb. o obecnom zriadení, vydáva tento dodatok ku 

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 70/2011 o poplatkoch za výkony 

vykonávané Mestským úradom  v Rajeckých Tepliciach. 

Za čl.10  sa vsúvajú články č.11 a č.12 takto:  

 

Článok 11 

Poplatok z reklamy 

1. Poplatok z reklamy sa platí za : 

a) písomné, 

b) obrazové, 

c) svetelné, 

d) zvukové, 

e) signálne (trojrozmerné) propagačné oznamy (ďalej 

len reklamy) umiestnené  

alebo uskutočňované v meste na verejných 

priestranstvách, vo verejne prístupných 

miestnostiach, na budovách, stavbách, plotoch a 

ostatných objektoch a  

priestoroch viditeľných a počuteľných z verejných 

priestranstiev. 

2. Poplatok z reklamy platí fyzická alebo právnická 

osoba, ktorá reklamu v  

zmysle ods. 1 umiestnila alebo ju uskutočňuje a to aj 

v prospech tretej osoby. 

Poplatok platí vždy iba jedna z uvedených osôb. 

3. Poplatník je povinný predložiť mestskému úradu - 

finančné oddelenie - 

písomne všetky podklady, potrebné pre vyrubenie 

poplatku z reklamy najneskôr 

do 7 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Na 

umiestnenie reklamných tabúľ  

je nutný predchádzajúci súhlas mestského úradu, 

oddelenia výstavby, ÚP a ŽP. 

4. Od poplatku z reklamy sú oslobodené : 

a) reklamy propagujúce výlučne charitatívne a 

humanitárne akcie vrátane akcií 

na ochranu životného prostredia a ochranu prírody, 

b) reklamy propagujúce vlastný podnik, ak sú 

umiestnené na a vo vnútri objektov 

a zariadení a na pozemkoch a dopravných 

prostriedkoch, ku ktorým má fyzická 

alebo právnická osoba vlastnícke alebo iné práva a 

vykonáva v nich činnosť,  

ktorá je predmetom reklamy, 

c) reklamy politických strán a hnutí po dobu volebnej 

kampane. 

5. Sadzba poplatku z reklamy je : 

a) 5 % z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na 

prenajatých plochách,  

v ostatných prípadoch 0,3,-EUR za každý aj neúplný m2 

plochy za deň.  

Za plochu dvojrozmernej reklamy sa považuje plocha, 

ktorú ohraničuje 

pravouhlý štvoruholník opísaný vonkajším obrysom 

reklamy, 
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b) 5 % z dohodnutej ceny za zvukovú a obrazovú 

reklamu, 

c) 5 % z dohodnutej odmeny, ak sa figurálna reklama 

uskutočňuje živými bytosťami, 

d) 15 % z dohodnutej ceny za kombinovanú reklamu 

(napr. figurálnu,  

zvukovú a svetelnú). 

6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom došlo k 

umiestneniu reklamy  

alebo jej uskutočňovaniu a môže sa zaplatiť v 

hotovosti do pokladne mesta,  

alebo na účet mesta. 

7. Poplatník je povinný viesť podrobnú preukázateľnú 

evidenciu príjmov z  

dohodnutej ceny resp. odmeny za reklamu, doloženú 

dokladmi predpísanými pre 

vedenie účtovníctva. 

8. V prípade prenájmu reklamných plôch je nájomca 

(prípadne prenajímateľ -  

ak je poplatníkom)povinný uzatvoriť a predložiť 

nájomnú zmluvu na finančné 

oddelenie MsÚ Rajecké Teplice spolu s dokladovaním 

dohodnutej ceny  

za reklamu (zmluva, faktúra, rozpis prác, mzda a 

pod.). 

 

                      Článok 12 

         Poplatok za prenájom minifutbalového ihriska 

Minifutbalové ihrisko je možné prenajať pre športovú 

činnosť v mimo vyučovacom čase, na základe podania 

ústnej alebo písomnej žiadosti.  

Sadzba za prenájom je 10 EUR/h 

Bezplatný prenájom: 

-    Pre deti a mládež do 18 rokov s trvalým pobytom 

v meste  Rajecké Teplice 

-    Pre tréningovú činnosť členov TJ-VTJ Rajecké 

Teplice – Konská 

Článok 13 

Zrušovacie ustanovenie 

Týmto nariadením sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie mesta Rajecké 

Teplice č. 51/2008 o poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom 

v Rajeckých Tepliciach. 

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Rajeckých Tepliciach č. 115/2011 zo dňa 15. 12. 2011.  

2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2012.  

3) Dodatok č. 1 k VZN č. 70/2011 bol schválený uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach č.49/2012 zo dňa 13.  09. 

2012. 

4) Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania primátorom mesta a 

pätnástym dňom od jeho zverejnenia a tvorí neoddeliteľnú   súčasť 

VZN č.70/2011 o poplatkoch za výkony vykonávané Mestským úradom v 

Rajeckých Tepliciach 

Vyvesené:  28. 08. 2012 
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Zvesené:   12. 09. 2012 

primátor – poďakoval prednostovi a otvoril diskusiu 

prednosta – prečítal návrh na Uznesenie č.49/2012 MsZ prerokovalo 

a schvaľuje doplnok č.1 k VZN č.70/2011 o poplatkoch za výkony 

vykonávané Mestským úradom v Rajeckých Tepliciach 

primátor - poďakoval prednostovi a požiadal poslancov, aby 

pristúpili k hlasovaniu za prednesený návrh na Uznesenie č. 49/2012 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomný B. Babinec)  

 

primátor - poďakoval poslancom a požiadal ich, aby pristúpili k 

hlasovaniu za Uznesenie č. 50/2012 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo návrh na zrušenie Uznesenia 

č.16/2012 z 22. 03. 2012 a ruší Uznesenie č.16/2012 z 22. 03. 2012  

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomný B. Babinec)  

 

 

Add 6/ Správa CVČ Rajecké Teplice o výchovno-vzdelávacej činnosti  

  v školskom roku 2011/2012 

primátor- Centrum voľného času Rajecké Teplice, Pionierska 537/11, 

013 13 Rajecké Teplice predložilo zriaďovateľovi Mestu Rajecké 

Teplice správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2011/2012.  

Správa bola predložená komisii sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, 

športu, mládeže  a verejného poriadku, následne mestskej rade a dnes. 

Ospravedlnil p. Mgr. Andreu Čerňanskú Černákovú, ktorá sa 

nezúčastnila na dnešnom zasadnutí, nakoľko p. Mgr. Zuzana Bieliková 

je práceneschopná a ona sa tiež zdravotne cíti zle a musí pracovať- 

t.j. zo zdravotných dôvodov sa nezúčastnila. V prípade nejakých 

otázok prisľúbila, že sa písomne vyjadrí. Požiadal prednostu, aby 

v krátkosti informoval 

prednosta – v zmysle ods. 7 § 116 zákona NR SR č. 245/2008 Zb. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

ustanovení zákona predkladá Centrum voľného času Rajecké Teplice, po 

prerokovaní v Rade CVČ RT, tento návrh na stanovenie výšky poplatkov 

za jednotlivé záujmové útvary CVČ RT pre školský rok 2011/2012. V 

porovnaní s predchádzajúcim školským rokom navrhujeme poplatky za 

činnosť v záujmových útvaroch CVČ RT nezvyšovať a zachovať aj zľavy. 

Návrh je doplnený o nové záujmové útvary. Rozsah činnosti v 

záujmovom útvare je stanovený na základe charakteru činnosti, a to v 

rozsahu 60 minút, 90 minút a 120 minút týždenne. Poplatky sú 

stanovené v závislosti od rozsahu, materiálno-technickej náročnosti 

aktivity a personálneho zabezpečenia, a to vo výške 1 EUR až 20 EUR. 

1 EUR – novinársky krúžok, ktorý prispieva k propagácii aktivít CVČ, 

5 EUR – krúžky, ktoré nemajú nároky na spotrebný materiál (športové, 

počítačový, tanečné krúžky, vzdelávacie krúžky...), 10 EUR – krúžky, 

ktoré vyžadujú spotrebný materiál (tvorivé dielne, fotografický...), 

15/20 EUR – krúžky, ktoré si vyžadujú pomôcky alebo sa do nich 

prijíma malý počet členov (jazyky, break dance...) V prílohe je 

uvedený zoznam pripravovaných záujmových útvarov, ktorý sa s ohľadom 

na záujem môže pred otvorením činnosti rozšíriť, pričom nové krúžky 

budú spadať do základných kategórií, čo znamená, že poplatky budú 

stanovené v zmysle schváleného nariadenia a neprekročia hranicu 20 
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EUR. ZĽAVY: člen zapísaný v 3 a viac krúžkoch má na všetky krúžky 

50% zľavu, súrodenci zapísaní v 4 a viac krúžkoch majú na všetky 

krúžky 50% zľavu, člen alebo zákonný zástupca člena, ktorý sa 

preukáže dokladom o poberaní dávok v hmotnej núdzi, má v zmysle 

zákona právo požiadať o odpustenie poplatku.  

primátor- výstup z mestskej rady bol, že táto správa je vzorová, 

precízne spracovaná.  Na základe odporúčania členov sme spracovali 

ďakovný list , osobne jej tento ďakovný list odovzdám 

Rostášová- veľmi si vážime prácu Centra voľného času Rajecké 

Teplice, dobrovoľníci sú zaškolení, získavajú skúsenosti 

a vedomosti. Robí veľmi veľa pre základnú školu, ďakovný list je 

istou formou ocenenia ich práce. Na základnej škole nemáme zladené 

krúžky s CVČ, systém prenájmu nie je prijateľný pre CVČ, napriek 

tomu keď robia veľa pre základnú školu. Navrhujeme znížiť prenájom 

pre CVČ. 

primátor – otázky finančného krytia budeme riešiť už s novým vedením 

základnej školy. Uskutočníme stretnutie mesto, CVČ a ZŠ. Na ďalších 

zasadnutiach Vás budem informovať. Nikto nemal otázky, tak požiadal 

poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu za návrh na Uznesenie č. 

54/2012- MsZ prerokovalo a berie na vedomie správu 

o výchovnovzdelávacej činnosti Centra voľného času Rajecké Teplice 

za školský rok 2011/2012 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný B. Babinec)  

 

primátor – poďakoval a poznamenal, že v návrhu uznesení máme 

pripravené Uznesenie č. 60 /2012 kde MsZ  ukladá riaditeľovi 

Základnej školy Rajecké Teplice predložiť správu 

o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012 a Uznesením 

č. 61 /2012 kde MsZ  ukladá riaditeľke  Materskej školy Rajecké 

Teplice predložiť správu o úrovni výchovy a vzdelávania za školský 

rok  2011-2012 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný B. Babinec)  

 

     

Add 7/ Povinnosť vyberať a odvádzať daň za ubytovanie –  

       rozpor SLK a.s. 

primátor – na naše naliehanie Slovenské liečebné kúpele Rajecké 

Teplice, a.s., Tichá 34, 811 02  Bratislava podali hlásenie k dani 

za ubytovanie za obdobie január- apríl roku 2012 a odviedli daň to 

čo vybrali od 01. 01. 2012 do 15. 04. 2012. Vyberali daň za 

ubytovanie od hostí ubytovaných v Slovenských liečebných kúpeľoch 

Rajecké Teplice, a.s. prostredníctvom dokladov(predtlačených 

bločkov) vystavených mestom RT. Celková výška vybranej dane do 15. 

04. 2012 za ubytovanie v sume 5.062,50 Eur poukázali na účet Mesta 

Rajecké Teplice. 

Majú odporúčanie asociácie slovenských kúpeľov. Asociácia 
slovenských kúpeľov si dala vypracovať stanovisko spoločnosti G. 

Lehnert- celkovú analýzu povinnosti vyberať a odvádzať daň za 

ubytovanie. Na základe stanoviska spoločnosti G. Lehnert, k.s., zo 

dňa 26. 07. 2012, vypracovaným JUDr. Jánom Ondrušom, sa domnieva, že 

prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne by nemali byť ponímané 

ako ubytovacie zariadenia v zmysle zákona a miestnych daniach, ale 

ako zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorých 
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prevádzkovatelia by neboli povinní vyberať a odvádzať daň za 

ubytovanie podľa zákona o miestnych daniach.  

Mesto Rajecké Teplice požiadalo JUDr. Pialovú advokátku 

o zaujatie stanoviska k vypracovanému stanovisku pre Asociáciu 

slovenských kúpeľov ohľadom povinnosti prevádzkovateľov prírodných 

liečivých kúpeľov a kúpeľných liečební vyberať a odvádzať daň za 

ubytovanie. Zasielali sme jej toto stanovisko a požiadali o právny 

názor k nemu.  JUDr. Katarína Pialová, advokátka, Žilina, Hollého 7 

22. 08. 2012 nám zaslala stanovisko k povinnosti vyberať a odvádzať 

daň za ubytovanie . K právnemu stanovisku G. Lehnert , k.s.  uvádzam 

nasledovné  

1. Pri posúdení, či je naplnený predmet dane za ubytovanie sa 

vychádza z podmienok vymedzených v § 37 zákona o miestnych daniach, 

t.j. poskytovanie odplatného prechodného ubytovania v ubytovacích 

zariadeniach vymedzených vyhl. 277/2008 Z.z. bez ohľadu na to, či 

prevádzkovateľ prechodného ubytovania má živnostenské oprávnenie na 

vykonávanie tejto činnosti. Z hľadiska vyberania dane za ubytovanie 

nie je vydanie živnostenského oprávnenia rozhodujúce.   

2. § 33 zákona 538/2005 Z.z. o prírodných liečebných kúpeľoch 

upravuje, že prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne možno 

prevádzkovať len na základe povolenia, ktoré vydá štátna kúpeľná 

komisia. V § 34 zákona sa uvádza obsah žiadosti o povolenie na 

prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných 

liečební, v súlade s pís. b ods. 1  žiadosť o povolenie musí 

obsahovať údaje o ubytovacích zariadeniach potrebných na 

poskytovanie kúpeľnej starostlivosti, to znamená, že prírodné 

liečebné kúpele musia disponovať ubytovacími zariadeniami potrebnými 

na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti. 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie 

fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Pokiaľ pri poskytovaní 

kúpeľnej starostlivosti dochádza k odplatnému prechodnému ubytovaniu 

fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, vzniká  povinnosť daň 

zaplatiť, daň vybrať a odviesť.  Zákon o miestnych daniach 

nevylučuje z predmetu dane žiadne účelom určené  odplatné  prechodné 

ubytovanie v ubytovacom zariadení a nerozlišuje ubytovanie ako 

hlavnú činnosť či ubytovanie ako vedľajšiu službu.    

Pokiaľ sa týka kategorizácie ubytovacích zariadení, SLK Rajecké 

Teplice sami prezentujú vo svojich ponukách svoje ubytovacie 

zariadenia v kategóriách upravených vyhl. 277/2008 – viď internetovú 

prezentáciu a označenie hotel Veľká Fatra,  hotel Malá Fatra, hotel 

Laura, hotel Aphrodite.      

3.Právne stanovisko je vypracované v záujme jeho objednávateľa, 

vykladá právne normy tak, aby navodilo dojem, že  povinnosť  platiť 

miestnu daň  za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach prírodných 

liečebných kúpeľov pri poskytovaní kúpeľnej liečby nevzniká.  

4.Podľa jej názoru je úprava miestnej dane za ubytovanie jednoznačná  

a povinnosť platiť túto daň, túto daň vybrať a odviesť vzniká pri 

každom odplatnom prechodnom ubytovaní fyzickej osoby v ubytovacom 

zariadení, teda aj pri odplatnom prechodnom ubytovaní fyzickej osoby 

v ubytovacom zariadení pri poskytovaní liečebnej starostlivosti.   

 Sme názoru, že by mali vyberať daň za ubytovanie. Peniaze platí 

ten kto tu prespí, neoprávnene ich zadržujú. Chcem skonzultovať 

postupnosť krokov s právničkou, ministerstvom financií... Spýtal sa 

p. Smolkovej či odvedená daň za obdobie január až apríl 2012 bola 

ako hovoril  

Smolková- k 15. 04. 2012 sme vybrali 5.062,52 EUR 
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Sopko – Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s., pozastavili 

vyplácanie tohto poplatku. Mali by sa vyvinúť všetky kroky, aby sme 

tieto peniaze dostali. Nesmieme míňať viac, ani ako p. Rostášova 

poznamenala navýšenie odmien. Asi sa nám to tohto roku nepodarí. 

primátor – otázka znie, či sa každé kúpeľné mesto bude domáhať. 

V nemocnici si neplatíme za lôžko, kúpele vyberajú a neodvádzajú. 

Mesto sa musí dožadovať, aby odviedli daň, nikto nezrušil odvádzanie 

dane. 

Dikant – koľko sme vybrali od Slovenských liečebných kúpeľoch takto 

rok - za kvartál 

Smolková- zhruba 1.300 EUR na mesiac 

primátor – kvartálne cca 4.500 EUR 

Rostášová- poznamenala p. Sopkovi, keď je na PN opatrovateľka a sú 

rozúčtované na ňu peniaze, tak nech ich dostanú tí čo ju zastupovali 

Sopko – potom v poriadku 

primátor – odporúča primátorovi rokovať s vedením SLK o odvádzaní 

dane za ubytovanie  

prednosta – prečítal návrh na Uznesenie č. 65 /2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  informatívnu 

správu o vyberaní a odvádzaní dane za ubytovanie z SLK,  berie na 

vedomie informatívnu správu o vyberaní a odvádzaní dane za 

ubytovanie z SLK, ukladá mestskému úradu zabezpečiť rokovanie 

s právnym zástupcom mesta a SLK a odporúča primátorovi mesta rokovať 

s vedením SLK o odvádzaní dane za ubytovanie 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný B. Babinec)  

primátor – poďakoval poslancom 

 

Add 8/ Informatívna správa o možnosti rozšírenia plochy cintorína  

  v Rajeckých Tepliciach 

primátor- oddelenie technických služieb pripravilo návrh nového 

rozšírenia cintorína v Rajeckých Tepliciach.  Mesto  Rajecké Teplice 

na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva požiadalo 08. augusta 

2012 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s., Tichá 34, 811 

02 Bratislava o posúdenie možnosti rozšírenia plochy cintorína 

smerom do Horičky podľa prílohy. Jednalo by sa o záber v šírke 5 m 

a dĺžke 76 m popri existujúcom oplotení. Spracovanie geometrického 

plánu, ako aj všetky náklady spojené s výkupom a úpravou okolia 

a posunutím oplotenia by bolo na náklady mesta. 
K dnešnému dňu sa nám vedenie Slovenských liečebných kúpeľov 

Rajecké Teplice, a.s.,  písomne nevyjadrilo. Navrhujem, aby sme 

v tejto veci pokračovali. Máme zatiaľ ústny súhlas. Nikto z 

poslancov nemal otázky, tak požiadal prednostu, aby prečítal návrh 

na uznesenie 52/2012 

prednosta - Uznesenie č. 52 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo informatívnu správu o možnosti rozšírenia 

plochy cintorína v Rajeckých Tepliciach, berie na vedomie 

informatívnu správu o možnosti rozšírenia plochy cintorína 

v Rajeckých Tepliciach 

 
ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný B. Babinec)  

primátor – poďakoval poslancom 
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Add 9/ Informatívna správa o možnosti financovania rekonštrukcie  

       verejného osvetlenie formou koncesie 

primátor- z posledného mestského zastupiteľstva, bola formou 

zápisnice uložená úloha a to zabezpečovanie správy a údržby 

verejného osvetlenia. Je to v polohe návrhu, zámeru, utrasenia 

problematiky, posúdenia nákladov, spracovanie serióznej zmluvy. Je 

to jedná z možností- koncesia, druhá možnosť je úver, alebo tretia 

cesta nechať existujúci stav a možno len vymeniť žiarivky 

Sopko – je to o financiách, dĺžka celej koncesie je 20 až 30 rokov 

a to sa nám nepozdáva.  

prednosta - návrh na zabezpečovanie správy a údržby verejného 

osvetlenia – verejnoprospešných  služieb v meste Rajecké Teplice bol 

pripravený z dôvodu potreby hľadania alternatívnych možností na 

zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich mestu zo zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v tomto prípade 

so zameraním na verejné osvetlenie.  Rovnakým spôsobom je však možné 

zabezpečovať viaceré úlohy, s verejným osvetlením možno spojiť aj 

správu a údržbu verejnej zelene a údržbu a správu miestnych 

komunikácií.   Podľa ustanovenia § 4 ods. 3, písm. tohto zákona obec 

zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych 

komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, 

kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych 

pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, zabezpečuje 

verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a 

drobným stavebným odpadom,
5c)
 udržiavanie čistoty v obci, správu a 

údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, 

odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a 

miestnu verejnú dopravu, vykonáva vlastnú investičnú činnosť a 

podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce 

a rozvoja obce, zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa 

osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné 

právnické osoby a zariadenia.  
Cieľom materiálu je predložiť alternatívu pri zabezpečovaní 

správy a  údržby verejného osvetlenia prostredníctvom udelenia 

koncesie súkromnému investorovi, ktorá môže byť v súčasnej dobe 

ekonomicky výhodnejšia. Koncesionár bude viazaný v koncesnej zmluve 

spravovať a udržiavať majetok mesta – verejné osvetlenie tak, aby  

náklady na prevádzku vrátane dodávky elektrickej energie nepresiahli 

plánované rozpočtované prostriedky. To znamená, že úhrada za 

poskytnuté služby bude realizovaná počas koncesnej doby prednostne 

z úspor za dodávku elektrickej energie, z ktorých by sa mali zároveň 

vytvárať aj zdroje pre prípadnú rekonštrukciu alebo rozširovanie 

verejného osvetlenia.  

primátor - p. Štefan Pagáč pripravil správu o technickom stave a 

členení verejného osvetlenia v Meste Rajecké Teplice, bola prílohou 

pozvánky: Verejné osvetlenie v Meste Rajecké Teplice je 

zabezpečované cez 13 odberných miest – rozvodné skrine so 

samostatnými elektromermi, ktoré sú osadené na uliciach nasledovne: 

1/ Ulica Veterná – zabezpečuje osvetlenie na IBV s  počtom 7 ks 

oceľové  stĺpy ,svietidlo - výbojky 125 W. Rozvody sú vedené zemným 

káblom, ktorý je v dobrom technickom stave. Zapínanie a vypínanie je 

cez fotobunku v rozvodnej skrini na ul. Veterná.  

2/ Obchvat Konská – zabezpečuje osvetlenie št. cesty I/64 s odbočkou 

do Rajeckých Teplíc. Na uvedenej trase je osadených 22 ks oceľových 
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stĺpov s výbojkami 150 W. Toho času je zapnutých 8 ks. Rozvody sú 

vedené zemným káblom, technický stav dobrý, zapínanie fotobunkou 

v rozvodnej skrini osadenej pri autobusovej zastávke na obchvate. 

3/ Ul. Kuneradská – Veľká Fatra – zabezpečuje osvetlenie ulíc: 

Kuneradská, Rajecká cesta, Farská +autobusové nástupište. Osadených 

je 60 ks stĺpov, z toho je 40 ks betónových, ktoré sú 

v nevyhovujúcom technickom stave. Svietenie je zabezpečené 

žiarivkami 2 x 36 W a výbojkami 125 W. Rozvody sú vedené zemných 

káblom, ktorý je v havarijnom stave/z troch fáz dve skratujú/ je 

potrebné vymeniť zemný kábel okolo kúpeľov cca 300 bm. Zapínanie je  

na fotobunku, ktorá je osadená na budove hotela Veľká Fatra od 

parkoviska. Uvedenú rozvodnú skriňu je potrebné premiestniť do 

oplotenia . 

4/ Ul. Lúčna – Čapek – zabezpečuje osvetlenie ulíc:  

Partrizánska,Kcintorínu,Štefániková,Dolná,Stredná,Horná,Zábrežná,1.m

ája,Lúčna,Lúčky,Pri Bystričke, K. Kašjaka, Súľovského.  Osvetlenie 

je osadené na el. stĺpoch 80 ks, svietidlá MODUS 2 x 36 W. 

Elektrický rozvod VO je vzduchom na el. stĺpoch, ktoré sú majetkom 

elektrárni, ul. Partizánska, K cintorínu a časť 1.mája  je 

vyhovujúcim zemným káblom. Zapínanie a vypínanie je fotobunkou 

osadenou v rozvodnej skrini na el. stĺpe. 

5/ Ul. Osloboditeľov – Knapec – zabezpečuje osvetlenie ulíc: 

Osloboditeľov, Zátočná, Za dielom, časť Rajecká cesta – pri 

Gabčíkovi a Jednote, Riečna. Rozvod VO je vedený vzduchom  

na el. stĺpoch 43 ks, lampy sú žiarivkové 2 x 36 W a výbojkové 125 

W. Zapínanie a vypínanie je fotobunkou v rozvodnej skrini osadenej 

na el. stĺpe pri p. Knapcovi. 

6/ Ul. Osloboditeľov – PR SLK – zabezpečuje osvetlenie na ul. 

Osloboditeľov okolo jazera, pri tenisových kurtoch a okolo 

kúpaliska, ul. Poľná. Je osadených 27 ks stĺpov, z ktorých 15 je 

v nevyhovujúcom technickom stave. Osvetlenie je žiarivkami 2 x 36 W, 

výbojkami 125 W a výbojkami 80 W. Rozvod je vedený zemným káblom , 

ktorý je popod horičku a okolo kúpaliska je v havarijnom stave / je 

funkčná len jedna fáza/. Je potrebné vymeniť zemný kábel v dĺžke cca 

300 bm. Uvedená investícia je zahrnutá do projektu výstavby chodníka 

na ul. Osloboditeľov – I. etapa. Zapínanie a vypínanie je na 

fotobunku , ktorá je osadená v rozvodnej skrini  v stene budovy 

garáži PR SLK. Rozvodnú skriňu je potrebné osadiť do oplotenia. 

7/ Ul. Osloboditeľov – Šramo – zabezpečuje osvetlenie ulíc: 

Gabčíková,Riečna.Vzdušný rozvod je na el. stĺpoch  28 ks, svietidlá 

žiarivkové 2 x 36 W a výbojkové 125 W. Zapínanie a vypínanie VO je 

cez fotobunku, ktorá je osadená v rozvodnej skrini na el. stĺpe ul. 

Osloboditeľov – p. Šramo. 

8/ Ul. Pionierska – ZŠ – zabezpečuje osvetlenie medzi bytovkami na 

ul. Pionierska, Kuneradska, areál ZŠ, Školská + bytovky. VO je 

osadené na 35 stĺpoch. Rozvody  sú vzduchom na el. stĺpoch, časť 

medzi bytovkami je zemným káblom. Svietidlá 2 x 36 W. Zapínanie a 

vypínanie je fotobunkou v rozvodnej skrini osadenej pri bráne do 

školskej jedálne. 

9/ Ul. Rajecká cesta – Skalka – zabezpečuje osvetlenie Rajeckej 

cesty I/64 - žel. priecestie, parkovisko a vchod na kúpalisko Laura. 

Svietidlá sú výbojkové 150 W a žiarivkové 2 x 36 W , osadené na 10 

stĺpoch, z toho je päť v nevyhovujúcom technickom stave. Rozvody sú 

vedené zemným káblom, ktorý je v havarijnom stave / je potrebná 

rekonštrukcia v dĺžke 450 bm/. Zapínanie a vypínanie je fotobunkou 

osadenou v rozvodnej skrini v parku pri hoteli Skalka. 
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10/Rajecká cesta –pri kostole – zabezpečuje osvetlenie ul. Kvetná, 

30.apríla a  ul. Lesná. Na 17 ks el. stĺpoch sú osadené žiarivkové 

svietidlá 2x36 W a rozvod je vzduchom, na chodníku od učiteľskej  

bytovky na 3 stĺpoch sú výbojky 2x80 W  rozvod je vedený zemným 

káblom. Zapínanie a vypínanie je cez fotobunku v rozvodnej skrini 

osadenej na el. stĺpe – križovatka pri kostole. 

11/Rajecká cesta I/64 Poluvsie – Kubica – zabezpečuje osvetlenie od 

Jednoty až po žel. priecestie – Kučerík. Rozvod je vedený vzduchom 

na el. stĺpoch – 12 ks, svietidlá žiarivkové 2 x 36 W. Zapínanie a 

vypínanie je fotobunkou v rozvodnej skrini, osadenej na el. stĺpe 

Rajecká cesta – p. Kubica. 

12/Poluvsie – dolný koniec – zabezpečuje osvetlenie od mosta 

Poluvsie po p. Majerčíka č.d.171, cesta na Stránske po kríž a cesta 

k p. Sršníkovi. VO je osadené na el. stĺpoch 26 ks, rozvod je 

vzduchom na uvedených stĺpoch. Svietidlá sú žiarivkové 2 x 36 W. 

Zapínanie  

a vypínanie VO je fotobunkou v rozvodnej skrini osadenej na el. 

stĺpe na začiatku miestnej časti Poluvsie. 

13/Poluvsie – otočňa – zabezpečuje osvetlenie od p. Majerčíka č.d. 

171 až hore po družstvo, odbočka z otočne po p. Brodňana a p. 

Krasňana. VO je osadené na 15 ks el. stĺpoch, rozvod je vedený 

vzduchom. Svietidlá žiarivkové 2 x 36 W. Zapínanie a vypínanie je 

fotobunkou osadenou v rozvodnej skrini na el. stĺpe – otočňa. 

Záverom je možné konštatovať, že verejné osvetlenie vedené zemnými 

káblami v Meste Rajecké Teplice je v havarijnom stave a potrebuje 

rekonštrukciu. Priemerná ročná 

spotreba el. energie sa pohybuje v rozpätí od 125 000,- do 130 000,-

kWh. Úsporu el. energie dosiahneme výmenou žiarivkových svietidiel 

za  svietidlá letkové. 

primátor – návrh zabezpečovanie správy a údržby verejného osvetlenia 

– verejnoprospešných  služieb Meste Rajecké Teplice   

Východiská: Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v platnom 

znení)  (ďalej len ZoOZ) – podľa § 4 ods. 3, písm. g) obec (teda aj 

mesto)  zabezpečuje verejnoprospešné služby, okrem iného aj  správu 

a údržbu verejného osvetlenia,  

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (v platnom znení) 

(ďalej len ZoVO) – podľa § 6 ods. 1, písm. b), obec  je  verejným 

obstarávateľom, Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – podľa § 

17a povinná pri uskutočňovaní postupov podľa osobitného predpisu (§ 

66-97 ZoVO) uplatňovať pravidlá uzatvárania zmlúv v osobitných 

prípadoch (koncesie na stavebné práce) 

Rozpočet mesta Rajecké Teplice na roky 2012-2014 – dôvodová správa, 

príjmy  a výdavky  

Súčasný stav: Mesto zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia 

vlastnými kapacitami – oddelenie technických služieb s 5 

zamestnancami mesta. V roku 2010 predstavovali celkové náklady mesta 

Rajecké Teplice na správu a údržbu verejného osvetlenia spolu 

29.714, 53 € (z toho náklady na za spotrebu elektrickej energie 

23.731,53 €, materiálové náklady 4.393,- € a mzdové náklady 1.590,- 

€). V roku 2011 predstavovali celkové náklady mesta na správu a 

údržbu verejného osvetlenia spolu 33.450, 92 € (z toho náklady na za 

spotrebu elektrickej energie 20.990,92 €, materiálové náklady 

10.870,- € a mzdové náklady 1.590,- €.) 
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Je všeobecne známe, že technický stav verejného osvetlenia v meste 

je taký, že nevyhnutne vyžaduje v čo najbližšom čase značné 

investície do jeho obnovenia resp. inovácie, ktorá by následne 

viedla aj k zníženiu spotreby elektrickej energie na zabezpečenie 

verejného osvetlenia v meste. Investície do obnovy verejného 

osvetlenia nie sú uvedené ani medzi plánovanými investíciami 

v rozpočte, ktoré zatiaľ nie sú rozpočtované z dôvodu nedostatku 

vlastných finančných prostriedkov. Predpokladaná hodnota investícií 

do obnovy prípadne rekonštrukcie alebo rozširovania verejného 

osvetlenia v meste by mala byť určená na základe  podrobného 

vyhodnotenia súčasného technického  stavu verejného osvetlenia.  

Táto požiadavka môže byť zahrnutá medzi požiadavky na poskytovanie 

služieb pri správe a údržbe verejného osvetlenia.  

Je viac ako pravdepodobné, že finančné prostriedky formou 

nenávratného finančného príspevku na takúto investičnú akciu mesto 

v dohľadnej dobe nezíska. Možnosti získania finančných prostriedkov 

prostredníctvom úveru sú obmedzené a  nevhodné pre ďalšie 

zadlžovanie mesta.  

Pri rozhodovaní ako ďalej bude vhodné zaoberať sa aj otázkou, 

ako by bolo výhodné do riešenia tejto problematiky zainteresovať aj 

ďalšie obce a mestá regiónu Rajec, ktoré majú obdobné problémy, 

pričom v prípade ich záujmu by mesto Rajecké Teplice mohlo pôsobiť 

na základe mandátnej zmluvy ako organizátor verejného obstarávania 

na zabezpečenie tejto služby pre celý región Rajca. 

Porovnanie možností: Mesto môže zabezpečovať verejnoprospešné 

služby, ktoré spadajú pod písm. g)  ZoOZ jednak vlastnými kapacitami 

alebo externými kapacitami prostredníctvom dodávateľov tovarov, 

poskytovateľov služieb a zhotoviteľov prác. 

Pod vlastnými kapacitami sa rozumejú aj rozpočtové 

a príspevkové organizácie založené alebo zriedené rozpočtové a 

príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia, ktoré sú 

tiež v postavení verejných obstarávateľov, ak napĺňajú znaky podľa § 

6 zákona o verejnom obstarávaní a sú povinné celkom alebo čiastočne 

aplikovať postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.  

Alternatíva k zabezpečovaniu predmetných služieb vlastnými 

kapacitami je ich zabezpečovanie externými kapacitami cez zmluvy 

o službách alebo cez udelenie koncesie na služby, čo spadá pod 

súkromno-verejné partnerstvá, označované ako PPP.  Pri zadávaní 

zákaziek na služby je mesto povinné postupovať podľa ZoVO. Zásadný 

rozdiel medzi klasickou zákazkou (na tovary, služby a práce) 

a zákazkou, ktorej predmetom je udelenie koncesie (PPP) je v tom, že 

pri udelení koncesie (koncesnom obstarávaní – § 66 a 97 ZoVO) ide o  

vstup súkromného kapitálu pri zabezpečovaní verejnoprospešných 

služieb. Postupy sú na tých istých princípoch ako zadávanie zákaziek 

na tovary, služby a práce.  
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Tradičná verejná zákazka a PPP – silné a slabé stránky 

 

Tradičná verejná zákazka – silné a slabé stránky 

Silné stránky Slabé stránky 

- skúsenosť verejného sektora s verejnými  

zákazkami 
- nižšia administratívna náročnosť prípravy 

projektu 

- nižšia časová náročnosť prípravy a realizácie  

projektu 

- vyššia miera flexibility vzhľadom na krátkosť 

trvania zmluvných vzťahov 

- často dochádza k  prekročeniu 

rozpočtovaných nákladov na prevádzku  
- nutnosť organizácie výberového konania na 

dodávateľa v prípade významnej obnovy 

/rekonštrukcie v priebehu doby životnosti 

investície  

- všetky riziká spojené s prevádzkou sú na 

strane verejného sektora  

- potreba disponovať rozpočtovými 

prostriedkami pre pokrytie investičných 

nákladov   
PPP – silné a slabé stránky 

Silné stránky Slabé stránky 

- jeden partner na celý projekt (jednoznačne 

definovaná protistrana pre objednávateľa, 

zodpovedná za projekt od začiatku až do 

konca) 
- rozloženie investičných nákladov v čase (nie je 

potrebné disponovať rozpočtovými 

prostriedkami na pokrytie investičných 

nákladov v úvode projektu) 

- výrazné výkonnostné pohnútky držiteľa 

koncesie motivujúce na dodržanie definovanej 

kvality služieb 

- podstatný prenos rizík na súkromného partnera 

- vyššia predvídateľnosť nákladov a časovej 

realizácie 

- nižšia miera flexibility v priebehu projektu 
- zložitejšie riadenie dlhodobého kontraktu 

- náročnosť a vyššie náklady spojené s 

prípravou projektu a procesom výberu 

súkromného partnera (na strane verejného i 

súkromného sektora)  

- projekt je drahší o náklady financovania 

súkromného partnera (o to efektívnejší musí 

byť súkromný partner pri realizácii) 

- nie je vhodné pre všetky druhy projektov 

 
Koncesionár na účely tohto zákona je fyzická osoba, právnická osoba 

alebo skupina takýchto osôb, s ktorou verejný obstarávateľ uzavrel 

koncesnú zmluvu na uskutočnenie stavebných prác (ďalej len "koncesná 

zmluva na práce") alebo koncesnú zmluvu na poskytnutie služby podľa 

tohto zákona. Koncesionárom môže byť aj verejný obstarávateľ ( § 14 

ZoVO). 

Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako zákazka na 

poskytnutie služby s tým rozdielom, že protiplnením za služby, ktoré 

sa majú poskytnúť je buď len právo využívať poskytované služby na 

dohodnutý čas alebo toto právo spojené s peňažným plnením.   V 

koncesnej zmluve verejný obstarávateľ a koncesionár dohodnú rozsah 

využívania poskytovaných služieb, ktorého súčasťou môže byť aj 

poberanie úžitkov z nich, ako aj výšku a podmienky prípadného 

peňažného plnenia( § 15 ods. 2 ZoVO). 

Súťaž na udelenie koncesie 

Výhody      

 koncesná zmluva na dlhšie obdobie  (Dĺžka koncesnej lehoty závisí 

od predmetu koncesnej zmluvy, výšky peňažného plnenia za stavebné 

práce, ktoré sa majú uskutočniť alebo služby, ktorá sa má 

poskytovať, a odhadovaného primeraného výnosu koncesionára 

vyplývajúceho z práva užívať predmet koncesnej zmluvy alebo brať 

úžitky z predmetu koncesnej zmluvy počas koncesnej lehoty.) 
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 rozsah koncesie stanovuje obstarávateľ, nie je obmedzený 

 je umožnené poberanie úžitkov 

 vyhlásenie koncesie uverejnením oznámenia o koncesii, oznámenie 

o koncesii na služby sa zasiela len úradu  

 málo sa využíva v praxi, čo by malo znižovať riziko žiadostí 

o nápravu a námietok, a tým aj zasahovanie zo strany ÚVO. 

 

Nevýhody 

 nie je možné uzavrieť zmluvu na dobu neurčitú, 

 málo skúseností s vymedzením rozsahu koncesie a podmienok 

koncesnej zmluvy (nutnosť tímovej práce), 

 striktná interpretácia ustanovení zákona zo strany ÚVO, ktoré sa 

majú v súťaži o koncesiu použiť, najmä pri stanovení podmienok 

pre získanie koncesie - § 26 povinný pre všetkých,  § 27 a 28 

ZoVO môže byť problém, rovnako aj aplikácia ustanovení 

o opravných prostriedkov,   

 lehota na predloženie žiadostí o koncesiu nesmie byť kratšia ako 

45 dní odo dňa odoslania oznámenia o koncesii (postupy nie sú 

podrobne upravené, pri postupe VS, lehota na žiadosť o koncesiu 

bude zároveň lehotou aj na predloženie ponuky a pri postupe užšou 

súťažou bude treba brať do úvahy ďalších 40 dní) 

 uzatváranie dodatkov sťažené (§ 9 zákona)  

 

Klasická súťaž 

Výhody       

 zmluvy na poskytovanie opakujúcich sa služieb môžu byť aj na dobu 

neurčitú,  

 jedna súťaž môže byť aj na viaceré služby, členená na samostatné 

časti alebo viaceré súťaže podľa charakteru služieb 

 v prípade potreby realizácie stavebných prác – rekonštrukcia 

alebo obnova VO ako investícia, vyžaduje samostatnú zákazku, 

zadávanú samostatným postupom – spojenie zákaziek na stavebné 

práce (výstavba, rekonštrukcia a pod.) a služby (údržba  

a prevádzka VO) nie je obvyklé, nakoľko ide o dve rôzne zákazky 

a prakticky sa nedajú vyhlásiť v jednej súťaži  

 sú k dispozícii skúsenosti  

 príspevkové organizácie, ak sú zriadené, sa môžu zúčastniť, ak 

oblasť služieb zabezpečujú v rámci podnikateľskej činnosti a nie 

ako hlavnú činnosť, na ktorú dostávajú príspevok 

 

Nevýhody 

 zložitá a náročná príprava súťaže v prípade viacerých služieb, 

ktoré majú rôzne podmienky plnenia 

 nadlimitné zákazky – povinnosť zasielať oznámenia aj do Ú.v. EÚ  

 vysoké riziko uplatňovania opravných prostriedkov a zlá prax 

v rozhodovaní ÚVO  

 predlžovanie  celého procesu   

 uzatváranie dodatkov sťažené (§ 9 zákona)  
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Návrh: 

Pojem partnerstvo verejného a súkromného sektoru nie je právne 

definovaný. Týmto pojmom sa všeobecne označujú formy spolupráce 

medzi orgánmi verejnej správy a podnikateľským sektorom za účelom 

zabezpečenia financovania, výstavby, obnovy, správy či údržby 

verejnej infraštruktúry alebo poskytovania verejnej služby.   

Sú obvykle charakterizované relatívne dlhodobým trvaním vzťahu 

týkajúceho sa spolupráce medzi verejnoprávnym a súkromným partnerom, 

metódou financovania projektu – čiastočne súkromným sektorom a 

rozdelením rizík medzi verejnoprávneho partnera a súkromného 

partnera, na ktorého sú  prenesené riziká, ktoré  obvykle znáša  

verejný sektor.   

Pravidlá pre výber súkromného partnera sú v prvom rade odvodené  

vymedzením zmluvného vzťahu, ktorý strana so zadávateľom uzatvára.  

Podľa sekundárneho práva EÚ sú akékoľvek  zmluvy na peňažné plnenie 

uzavreté písomne medzi zadávateľom a prevádzkovateľom 

(zhotoviteľom), ktorých predmetom je realizácia stavebných prác, 

diela alebo poskytnutie služby, označené ako „verejná zákazka na 

stavebné práce príp. verejná služba“. Pojem „koncesia“ je vymedzený 

ako zmluva rovnakého typu ako verejná zákazka s tým rozdielom, že 

úhrada za realizované práce alebo poskytované služby sa skladá 

výlučne z práva vyberať zo stavby alebo služby poplatky (výnosy), 

príp. je toto právo naviac spojené s platbou.  

V procese výberu sa požaduje, aby každý záujemca/uchádzač 

o koncesiu preukázal ekonomickú silu (realizovateľnosť investícií, 

efektívnosť nákladov, udržateľnosť koncesie),  technické 

zabezpečenie a schopnosť tieto služby zabezpečiť.  

Kritériom hodnotenia ponúk / žiadostí o koncesiu bude 

ekonomicky najvýhodnejšej ponuka  a v rámci toho napr.: 

 výška ponúkaných a garantovaných investícii v časovom rozlíšení, 

 prevádzkové náklady a ich  efektívnosť, 

 kvalita poskytnutia služieb, 

 kalkulovaná cena služieb, 

 ponúkaná technická úroveň poskytovaných služieb. 

 

Súčasťou ponuky / žiadostí o koncesiu musí byť podrobný a 

realizovateľný podnikateľský plán (biznis plán). Pri zadávaní 

klasických zákaziek na podobné služby nie je možné toto vyžadovať. 

Koncesná zmluva  musí obsahovať  

 Podmienky cenotvorby spojenej s investíciami  v čase a rozsahu  

 Podrobné prílohy k jednotlivým činnostiam 

 Pokuty a penále v prípade nesplnenia záväzkov vyplývajúcich zo 

zmluvy 

 Možnosti zmeny rozsahu služby objednanej zo strany mesta  

 Vysporiadanie sa  s prípadom  zániku koncesionára. 

Je potrebné určiť rozsah činností, ktoré by mali byť 

zabezpečované pomocou súkromného partnera – náplň činností, resp. 

predmet koncesie, napr. predmetom koncesie môže byť: prevádzkovanie, 

oprava a údržba verejného osvetlenia, signalizačných zariadení, 

slávnostného osvetlenia, zabezpečenie verejnej výzdoby.   

Dôvodom navrhovaného postupu sú skutočnosti, ktoré poukazujú na 

nutnosť presunu zabezpečovania predmetných činností na ekonomicky aj 
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odborne silný subjekt v čo najkratšom termíne za účelom zabezpečenia 

vykonávania týchto činností a takisto za účelom ekonomického 

odbremenenia mesta (úspory finančných prostriedkov z potrebných 

investícií do majetku a technického vybavenia ako aj do ľudských 

zdrojov).  

Záver: Pre mesto sa javí v súčasnej dobe ekonomicky výhodnejšie 

zabezpečovanie správy a údržby verejného osvetlenia prostredníctvom 

udelenia koncesie súkromnému investorovi, ktorý bude viazaný 

v koncesnej zmluve spravovať a udržiavať majetok mesta – verejné 

osvetlenie tak, aby  náklady na prevádzku vrátane dodávky 

elektrickej energie nepresiahli plánované rozpočtované prostriedky. 

To znamená, že úhrada za poskytnuté služby bude realizovaná počas 

koncesnej doby prednostne z úspor za dodávku elektrickej energie, 

z ktorých by sa mali zároveň vytvárať aj zdroje pre prípadnú 

rekonštrukciu alebo rozširovanie verejného osvetlenia.  

Pre navrhovaný postup je potrebné zriadiť pracovnú skupinu pre 

prípravu  a realizáciu verejného obstarávania na výber koncesionára 

za účelom zabezpečenia  správy a údržby verejného osvetlenia. 

Vzhľadom na nedostatok vlastných kapacít so skúsenosťami s koncesným 

obstarávaním bude potrebné zabezpečiť externé služby nielen odborne 

spôsobilej osoby na verejné obstarávanie, ale aj právne a ekonomické 

služby. 

Ing Oľga Markovičová 11. 09. 2012 Ponuka služieb na prípravu 

a realizáciu zadávania koncesie na verejnoprospešné služby –  

zabezpečovanie správy a údržby verejného osvetlenia 
Návrh potrebných krokov / Aktivít: 

Predpokladané aktivity  
a. Stanovenie pracovnej skupiny po schválení návrhu systému 

financovania, realizácie investičnej akcie správy a údržby 

verejného osvetlenia mestom, prípadne ďalšími obcami (cestou 

obecných zastupiteľstiev) – zloženie a návrh časového plánu   

 Zloženie: zástupca mesta a odborného útvaru, právnik, 

ekonóm, OSO;  

 Uzavretie zmluvy o službách – na prípravu a realizáciu 

výberu koncesionára 

 

b. Príprava podmienok pre udelenie koncesie (verejné obstarávanie) 
/výber koncesionára – súkromný investor – súkromno-verejné 

partnerstvo 

 Harmonogram a SP pre súťaž v systéme EVO koncesia na 

služby  

 Podnikateľský plán na prevádzku (správa a údržba) 

 Tvorba pravidiel pre hodnotenie žiadostí o koncesiu – 

kritéria hodnotenia pre výber ekonomicky najvýhodnejšej  

ponuky 

 Predpokladaná  doba trvania koncesie najmenej 15 rokov 
 

c. Súťaž – udelenie koncesie – NLZ v systéme EVO 

 Zmluva – predpokladaný termín uzavretia zmluvy na základe 
súťaže: budúci rok 2013 
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 Predpokladaná hodnota koncesie: nad 200 000 bez DPH (NLZ)  
stanoví sa po spracovaní podnikateľského plánu a na 

základe analýzy predpokladaných nákladov      

Predpokladaný rozsah  v osobohodinách  do 800 hodín  (cca 4-5 členov 

pracovnej skupiny)    

Cena služby za 1 osobohodinu hod. odborného výkonu:33,00€ /hod. bez 

DPH / 39,60 € /hod. s DPH 

Osobitne /zákazky s nízkou hodnotou, každá do 10 tis. €:  

 služby OSO v osobohodinách cca od 100 – 250 hodín 

 služby právnika v osobohodinách cca od 100 – 250 hodín 

 služby ekonóma v osobohodinách cca od 150 – 300 hodín 

V prípade účasti viacerých obcí sa výdavky rozdelia podľa vopred 

stanoveného kľúča, podľa počtu obyvateľov /stav k poslednému 

sčítaniu/       

PPZ – podprahová zákazka 

NLZ – nadlimitná zákazka  

EVO – elektronické verejné obstarávanie 

OSO – osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie 

VO – verejné obstarávanie 

 

primátor – treba sa zaoberať VO, úsporné opatrenia 
Pagáč- mechanicky sa dali hodiny 
Rostášová – ospravedlňujem sa, ale mne to nie je jasné, ide o veľký 

biznis, chýbajú mi čísla 

Sopko- treba konkrétnejšie popisy teraz čo a koľko stojí a koľko by 

to stálo potom  

Fajbík - keď Pagáč vymení žiarovky za letky, keď zavolám firmu tak 

prerobím, keď si to sám vymením tak ušetrím 

Dikant – pochybujem, že niekto z poslancov zdvihne ruku na 30 rokov 

dopredu, je tam veľa rizík, náklady na zmluvu...  

Brath – treba spísať na papier všetky varianty, porovnania, 

konkrétne nie všeobecné 

primátor – diskutujeme ako keď nebrať úver, pripraviť návrh na úver 

čo ktorá banka ponúka, vyše hodiny sme sa bavili na pracovnom 

stretnutí poslancov, ktoré sa konalo 05. 09. 2012 len kvôli tejto 

záležitosti- vo veci prerokovania zabezpečovania správy a údržby 

verejného osvetlenia – verejnoprospešných služieb v meste Rajecké 

Teplice, sú to vysoké sumy pre naše mesto 

prednosta – jedná sa o to, že je nevyhovujúce vedenie, stĺpy VO 

treba vymeniť, nie je to len o výmene žiariviek 

Knapec – za 5 rokov možno nebudeme potrebovať kabeláž, cez deň sa 

nabijú a budú využité večer, 30 rokov nie je dobré – dlhá doba 

Dikant- nedávajme túto koncesiu hneď preč, treba tabuľky, aby sme 

mali obraz 

Sopko – po technickej stránke možno poďme na najhoršie úseky formou 

úveru. Potom uvidíme presne, čo je za koľko. 

primátor – investičná rozvojová banka dáva bonus ak mesto ušetrí, 

možno aj slovenská sporiteľňa má nejaký produkt voči mestám pre túto 

oblasť, ktorú chceme pokryť  

Fajbík – čo je havarijný stav, posledná veta v správe p. Pagáča 

verejné osvetlenie vedené zemnými káblami v Meste Rajecké Teplice je 

v havarijnom stave a potrebuje rekonštrukciu. 

Pagáč – 6 bod napríklad uvedený v správe.  Ďalej osvetľujeme cestu 

I/64 pri kúpalisku po obchvat 
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Vráblová – prekladá sa vysoké napätie Hotela Skalky a pri tejto 

príležitosti by bolo vhodné ich osloviť, aby sme si tam dali 

kábel.... 

primátor – hľadať výzvy, cez úver dať verejné osvetlenie, čiže 

v nejakej kombinácií to riešiť 

Sopko – je to dostatočne spracované, alebo treba odborný posudok 

Pagáč- spracované to je dobré, lepšie sa to nespíše nikto 

Knapec- prečo to musí byť v zemi, je tam nejaká norma 

Sopko – čo banka môže v rámci projektu prefinancovať 

Grupačová – mi musíme vedieť čo to bude stáť 

Sopko – keď pôjdeme po etapách, tak to bude menej 

primátor – je tam miera opatrnosti, je tu snaha o rekonštrukciu 

prednosta – prečítal návrh na Uznesenie č. 53 /2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  informatívnu 

správu o možnosti financovania rekonštrukcie verejného osvetlenie 

formou koncesie,  berie na vedomie informatívnu správu o možnosti 

financovania rekonštrukcie verejného osvetlenie formou koncesie, 

ukladá spracovať postupnosť krokov rekonštrukcie VO podľa 

technického stavu  a rokovať s bankovými inštitúciami o možnostiach 

financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia 

 

ZA:7        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 1 (P. Fajbík)  

(neprítomný B. Babinec)  

primátor – poďakoval poslancom, spýtal sa p. Fajbíka prečo sa zdržal 

Fajbík – aby nebolo stále rovnaké hlasovanie 

primátor – je to tvoja vôľa, právo.  Prešli k ďalšiemu bodu  

 

Add 10/ Informatívna správa o podaní projektu "Oáza detskej radosti" 

na detské ihrisko 

primátor - prílohou materiálov na dnešné zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva bola aj informatívna správa k projektu: Oáza detskej 

radosti.  
prednosta – je to Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR 

Vyhlásená výzva na predkladanie mikroprojektov – stručné info: 

 Výzva bola vyhlásená 01. 06. 2012 

 Uzávierka predkladania žiadostí o NFP 31. 07. 2012  

 Žiadateľ Mesto Rajecké Teplice 

Názov projektu je “Oáza detskej radosti”, partnerom projektu je 

Gmina Wilamowice.   V projekte je riešená modernizácia detského 

ihriska na parcele p.č. 513/1 v katastrálnom území Rajecké Teplice 

(za Vilou Milica), kde by realizáciou projektu boli odstránené 

pôvodné prvky detského ihriska, vybudovalo by sa oplotenie ihriska, 

osadili sa nové prvky - preliezačky, hojdačky, pieskovisko, lavičky 

a pod nimi dopadové plochy spĺňajúce príslušné technické normy.  

Ďalej je v projekte naplánovaná organizácia dvoch stretnutí s 

partnerským mestom Wilamowice, otvorenie detského ihriska a vydanie 

propagačných materiálov zameraných na vzájomné spoznávanie 

cezhraničných partnerov. Materiály budú vhodné najmä pre deti 

(puzzle, pexeso, letáky).  

Realizácia projektu je naplánovaná na mesiace marec - november 2013. 

Financovanie projektu: 

Celkový rozpočet: 40 870,00 EUR 

NFP z ERDF:  34 739,50 EUR (85 %) 

Štátny rozpočet:       4 087,00 EUR (10 %) 

Vklad mesta:   2 043,50 EUR (5 %) 
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V súčasnosti je projekt vo fáze kontroly formálnych náležitostí. 

Zasadanie monitorovacieho podvýboru, ktorý hodnotí žiadosti 

a schvaľuje, resp. neschvaľuje na realizáciu je naplánované 

v októbri 2012, preto bolo odporúčané naplánovať realizáciu na jar 

roku 2013. 

primátor – máme informáciu, že prebieha kontrola týchto projektov, 

uvidíme, či bude úspešný aj tento.  

prednosta – informoval poslancov, že zajtra 14. 09. 2012 prebieha 

podpisová akcia Oriflamu, budú Oriflame poradkyne  zbierať podpisy 

do súťaže o výstavbu ihriska v našom meste. Svojim podpisom pomôžete 

svojmu mestu vyhrať ihrisko pre vaše deti. Víťazom súťaže sa stanú 3 

mestá, ktoré vo svojej kategórii vyzbierajú najviac podpisov v 

pomere k počtu obyvateľov. Vyzývame občanov Rajeckých Teplíc k 

účasti na tejto akcii a tým k získaniu detského ihriska pre naše 

mesto 

Rostášová – spýtala sa či sa robila propagácia, či to bolo vyhlásené 

v mestskom rozhlase, kde bude stáť tá osoba, alebo osoby 

primátor – áno, bolo to spropagované, aj zajtra bude vyhlásené 

v mestskom rozhlase  
Rostášová – kto je tá osoba, čo mám povedať ďalším ľudom kde majú 

ísť, aby sa podpísali 
prednosta – ráno v piatok sa má pani zastaviť na úrade a potom 

bližšie informácie budú aj vyhlásené 
Sopko- asi sa len pripomínajú. Poznamenal čo sa týka detského 

ihriska, niektorých členov komisie prekvapila vysoká suma, ale musí 

spĺňať normy 
primátor – požiadal Zafkovú o doplnenie 
Zafková – investície môžu činiť max. 60 %. Vklad mesta je 5 %- 

2 043,50 EUR  

prednosta – prečítal návrh na Uznesenie č. 54 /2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo informatívnu 

správu o podaní projektu "Oáza detskej radosti" na detské ihrisko 

a berie na vedomie informatívnu správu o podaní projektu "Oáza 

detskej radosti" na detské ihrisko 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný B. Babinec)  

primátor – poďakoval poslancom 

 

 

Add 11/ Informatívna správa „ Kultúrne leto „ 

primátor- v prílohe pozvánky ste dostali informatívnu správa 

o priebehu Kultúrneho leta 2012 v Rajeckých Tepliciach 
prednosta – v tomto roku bolo v období od 30. 06. 2012 – 02. 09. 

2012, počet akcií-25, počet súborov-56, počet vystupujúcich-678, 

počet organizátorov-8 (Mesto Rajecké Teplice, kúpele Aphrodite, 

Hotel Skalka, Hotel Encián, Farský úrad RT, Cyklopozitív Žilina, 

Cyklistický spolok Žilina, Slovenský zväz včelárov Rajec) 

Rozpočet: 19.749,64 EUR (výdaj na akcie mesta + OOCR) 

Z toho: KL 2012 – 3.120 EUR 

        LS 2012 – 2.631,64 EUR 

        LS 2012 – OOCR – 13.998 EUR 

Príjmy mesta: Stánky LS 2012: 5.937,39 EUR 

                       Sponzor: 300,00 EUR 

Kultúrne leto v Rajeckých Tepliciach sa organizačne začalo 

zabezpečovať v mesiaci máj, kedy mala byť aj uzávierka plagátu. Z 15 

oslovených subjektov v Rajeckých Tepliciach reagovali na ponuku, 
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organizovať kultúrnu akciu a následne je na jednom plagáte 

propagovať, len 3 subjekty (Hotel Skalka, Hotel Encián, SLK a.s.) 

Bohužiaľ po odchode p. Jakubskej (SLK) noví pracovníci neboli 

schopní dodať program, resp. verzie sa každý týždeň menili (mali sme 

k dispozícií asi 9 verzií) a preto plagát KL 2012 bol distribuovaný 

až 26. Júna 2012.  Neboli v ňom zahrnuté akcie v mesiaci jún (Hody 

RT, Váľanie mája, Fatranský cyklomarathón, Akcie SLK a.s.) čo je na 

škodu, pretože plagát mohol byť bohatší, ale aj napriek tomu sa nám 

podarilo dramaturgicky rozmanito naplniť letné mesiace programom. 

Z finančného hľadiska pomohlo mestu OOCR Rajecká dolina, ktorá 

finančne(13.998.- EUR) pokryla značnú časť nákladov na Letné 

slávnosti. 

Rostášová – patrí veľké poďakovanie ľudom, ktorí to organizovali. 
Ušetrili sme 10000 EUR 

primátor – Oblastná organizácia cestovného ruchu nám pomohla 

Veselický- nechajme ich, zas ich vložíme do OO CR-10.000 EUR  
Sopko – pomerne slabá účasť je pri niektorých akciách, možno po 

rekonštrukcií SLK Rajecké Teplice, a.s. bude návštevnosť Rajeckých 

Teplíc väčšia 

primátor – spýtal sa, či má niekto do diskusie 

prednosta – prečítal návrh na Uznesenie č. 55 /2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie 

informatívnu správu ,,Kultúrne leto 2012“ 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný B. Babinec)  

primátor – poďakoval poslancom 

 

 

Add 12/ Informatívna správa o možnosti zakúpenia traktora pre Mesto  

   Rajecké Teplice 

prednosta – už minulý rok sme podali projekt, v súčasnosti ešte 

nevieme ako bol vyhodnotený. Nevieme ako dopadla táto výzva. Ak nie 

je schválený, tak tento rok sa zúčastníme ďalšej výzvy. 

primátor – zajtra by sme sa mali dozvedieť ako sme dopadli. Ak nám 

neschvália, tak 31. 10. 2012 končí ďalšia výzva. 

Sopko – my by sme sa podieľali 5% alebo 10% ? 

prednosta – 5 % 

primátor – náš traktor má 12 rokov, je opotrebovaný, je tu otázka na 

mieste, dávame do údržby a stále je starý 

Fajbík – takýto traktor je dokonalý, ide nepretržite- to je iba 

chyba, má životnosť naveky – treba silnejší, výkonnejší. Chodník 

v úzkej ceste býva v katastrofálnom stave.  Pripravme sa teraz pred 

zimou. 

Fajbík – využiteľnosť za 40000-ihrisko alebo traktor za 40000 

Knapec- dať príkaz autu SSC nech to odhŕňa k rieke 

primátor – prerokovať túto možnosť odhŕňania so SSC, dať im mapu, 

zakresliť im to 

Pagáč – schvaľovali ste smernici zimnej údržby, najprv sa odhŕňajú 

cesty, potom chodníky 

primátor –v poslednej dobe si občania neplnia povinnosť a nezametajú 

pred domom a v zime neodhŕňajú sneh pred domom 

Rostášová – niektorým zase vadí, keď zametá mesto, máme aj také 

vedomosti 

primátor – nikto ďalší nemá do diskusie, tak požiadal prednostu, aby 

prečítal návrh na uznesenie 56/2012 
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prednosta – prečítal návrh na Uznesenie č. 56 /2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie  

informatívnu správu o možnosti zakúpenia traktora pre Mesto Rajecké 

Teplice 

a v bode III. ukladá rokovať s SSC vo veci spôsobu zimnej údržby 

cesty III/ 518-009 od križovatky I/64 po odbočku do Stránskeho 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný B. Babinec)  

primátor – poďakoval poslancom 

 

 

Add 13/ Informatívna správa vo veci určenia trvalého zvislého 

dopravného značenia na ceste I/64 v Meste Rajecké Teplice 

 

prednosta – 09. 08. 2012 sa uskutočnilo na mestskom úrade 

v Rajeckých Tepliciach pracovné rokovanie vo veci umiestnenia 

zvislého dopravného značenia: ,,B31a“ (40 km/hod)na ceste I/64 

v Meste Rajecké Teplice 

    Na základe pozvánky Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné 

komunikácie Žilina (ďalej len KÚ CDPK Žilina) sa pracovného 

rokovania vo veci umiestnenia zvislého dopravného značenia „B31a“ 

(40km/hod) na ceste I/64 v meste Rajecké Teplice zúčastnil zástupca 

Mesta Rajecké Teplice KR PZ SR KDI Žilina, OR PZ SR ODI Žilina, 

SSC/VSC Žilina, Slovenských liečebných kúpeľov Rajecké Teplice, a. 

s. (viď prezenčná listina). 

    Na úvod rokovania boli zo strany prednostu KÚ CDPK Žilina 

zúčastnení oboznámení z dôvodov zvolaného rokovania a to umiestnenie 

zvislého dopravného značenia: „B31a“ (40km/hod) na ceste I/64 

v meste Rajecké Teplice, ktorú podali Slovenské liečebné kúpele 

Rajecké Teplice, a. s. a nesúhlasné stanovisko OR PZ SR ODI Žilina 

k umiestneniu predmetného zvislého dopravného značenia. Zástupca 

Mesta Rajecké Teplice ako aj zástupca Slovenských liečebných 

kúpeľov, a. s. apelovali na zníženie jazdnej rýchlosti motorových 

vozidiel z dôvodu, že ide o kúpeľné mesto s návštevnosťou osôb, 

ktorí si liečia predovšetkým pohybové ústrojenstvo a ich pohyb cez 

cestu I/64 je vzhľadom na absolvovanie procedúr časté. Zástupca 

Slovenských liečebných kúpeľov Rajecké Teplice, a. s. taktiež 

upozornil na umiestnené priechody pre chodcov, ktoré podľa neho 

nezodpovedajú skutočnému pohybu chodcov. Zástupca KR PZ SR KDI 

Žilina a OR PZ SR ODI Žilina uviedli, že nesúhlasné stanovisko 

k umiestneniu predmetného zvislého dopravného značenia bolo 

z dôvodu, že umiestnenie predmetného zvislého značenia, ktoré 

obmedzuje jazdnú rýchlosť na 40km/hod je len dielčie riešenie a celý 

prieťah mesto Rajecké Teplice je potrebné riešiť komplexne 

samostatnou projektovou dokumentáciou. KR PZ SR KDI Žilina súhlasí 

s umiestnenie zvislého dopravného značenia 40km/hod, ak je to pre 

zvýšenie bezpečnosti chodcov cez cestu I/64, ale upozornil na 

skutočnosť, že takéto obmedzenie má ďalej vplyv aj na miestne 

komunikácie v celom meste Rajecké Teplice. OR PZ SR ODI Žilina 

odporučil použitie tzv. zónového obmedzenia, ale odporučil komplexné 

riešenie nielen maximálnej jazdnej rýchlosti, ale aj priechodov pre 

chodcov spolu s ich nasvietením, tak ako to vyžaduje Vyhláška 9/2009 

Z. z,, ich prehodnotenie umiestnenia, zákazu vjazdu nákladných 

vozidiel okrem dopravnej obsluhy. Takéto komplexné riešenie si 

vyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie autorizovaným 
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stavebným inžinierom. Zástupca OR PZ SR ODI Žilina v tejto 

súvislosti uviedol, že požiadavku obmedzujúcej jazdnej rýchlosti na 

40km/hod podalo na OR PZ SR ODI Žilina aj Mesto Rajecké Teplice. 

Zástupca Mesta Rajecké Teplice požiadal, aby bola aj zvýšená 

kontrola zo strany PZ SR na dodržiavanie dovolenej jazdnej 

rýchlosti. Zástupca KR PZ SR KDI Žilina uviedol možnosti kontrol na 

dodržiavanie dovolenej jazdnej rýchlosti, predovšetkým miesta na 

odstavovanie motorových vozidiel. Zástupca Slovenských liečebných 

kúpeľov, a. s. aj v minulosti žiadal primátora mesta Rajecké 

Teplice, aby cesta I/64 bola pešou zónou, aby sa zamedzilo dopravným 

nehodám, upozorňoval na nevhodné umiestnené prechody pre chodcov, 

taktiež upozornil, že aj keď je zakázané odbočenie autobusom, tak 

naďalej centrom mesta Rajecké Teplice prechádzajú autobusy 

a predmetné obmedzenia dodržiavajú len autobusy SAD. Zástupkyňa 

Slovenskej správy ciest, investičná výstavba a správa ciest Žilina 

(SSC IVSC Žilina) uviedla, že SSC IVSC Žilina vydalo stanovisko 

k umiestneniu predmetného dopravného značenia a za riešenie by bolo 

odovzdanie cesty I/64 cez mesto Rajecké Teplice, nakoľko je 

vybudovaná preložka cesty I/64. Odovzdanie však je zdĺhavým 

procesom, vzhľadom na skutočnosť, že akékoľvek preklasifikovanie 

cesty 1. Triedy musí byť majetkovo-právne vysporiadané, čo v prípade 

cesty I/64 nie je, existuje ešte pár nevysporiadaných pozemkov, 

avšak intenzívne SSC IVSC Žilina komunikuje s MDVRR, VÚC ŽSK 

a mestom Rajecké Teplice. Aj zástupca KR PZ SR KDI Žilina a OR PZ SR 

ODI Žilina súhlasia s preklasifikovaním cesty I/64 na miestnu 

komunikáciu.   

Sopko - na komisii finančnej, podnikateľskej a cestovného ruchu sme 

hovorili o komplexnom riešení mesta Rajecké Teplice ohľadom 

rýchlosti v meste. Prednosta informoval o stretnutí ohľadom 

rýchlosti 40 v meste na vybraných uliciach. Ďalšie stretnutie sa 

uskutočnilo v stredu 12. 09. 2012 

primátor – požiadal poslancov o diskusiu 

Fajbík- 50 nie je veľká rýchlosť, len keby bola dodržiavaná, preto 

žiadame 40. Cesta I/64 chodník pre peších do potravín, bude sa 

musieť dopr. značka posunúť.  

primátor – bude sa musieť urobiť obchôdzka. Od Kuneradu autá idú 

veľmi rýchlo, veríme, že rokovanie bude prospešné 

Knapec- mne sa páči, keď je tabuľa, ktorá bliká- svieti  že radar 

a odmera radar rýchlosť. Vodič vie akou rýchlosťou prešiel daný úsek 

Zafková- pred podaním žiadosti je potrebné urobiť niektoré kroky, je 

potrebná nejaká vzdialenosť 

Primátor - informatívnu správu  vo veci určenia trvalého zvislého 

dopravného značenia na ceste I/64 v Meste Rajecké Teplice môžete 

zobrať na vedomie 

prednosta – prečítal návrh na Uznesenie č. 57 /2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie 

informatívnu správu  vo veci určenia trvalého zvislého dopravného 

značenia na ceste I/64 v Meste Rajecké Teplice 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný B. Babinec)  

primátor – poďakoval poslancom 
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Add 14/ 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  04. septembra 2012 

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

Šálek, Drahoslava Pagáčová, Janka Bohiníková, Ing. Vladimír Dikant, 

Ing. Pavol Hucík. Prizvali sme a boli prítomní: Anna Grupáčová 

hlavná kontrolórka mesta, Ing. Igor Masaryk prednosta MsÚ.  
Všetko sme viac menej prerokovali v priebehu programu. 

Prerokovali sme: monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 

06. 2012 , VZN č. 70 o poplatkoch, rekonštrukcia verejného 

osvetlenia, modernizácia detského ihriska – ul. Školská, 

informatívna správa o kultúrnom lete, informatívna správa o možnosti 

zakúpenia traktora, krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné 

komunikácie.  Komisia bola informovaná o plnení a čerpaní rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice k 30. 06. 2012. p. Grupáčová informovala 

o nenapĺňaní položky dane z ubytovania, kde daň za ubytovanie 

neplatí SLK, a.s. K tomuto bola diskusia členov komisie. Komisia 

berie správu na vedomie a odporúča mestskej rade a následne 

mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie. 

p. prednosta informoval o doplnení VZN 70 – o poplatkoch.  

Na 05. 09. 2012 bolo naplánované stretnutie ohľadom  

rekonštrukcie verejného osvetlenia.  

Možnosti podania mikroprojektu na modernizáciu detského  

ihriska. Hovorili sme o zrealizovaných akciách kultúrneho leta. 

Prednosta informoval o možnosti podania projektu z fondov  

na zakúpenie traktora. Hovorili sme  o komplexnom riešení mesta 

Rajecké Teplice ohľadom rýchlosti v meste. Prednosta informoval o 

stretnutí ohľadom rýchlosti 40 v meste na vybraných uliciach. Tiež 

bolo naplánované stretnutie na stredu 12. 09. 2012 

primátor - poďakoval predsedovi komisie finančnej, podnikateľskej 

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

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

prostredia zasadala 05. 09. 2012. Žiadateľ Irena Slamková, 

Kuneradská cesta 41/11, 013 13 Rajecké Teplice. Žiadosť o zmenu 

územného plánu v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou  na pozemkoch p. č. 

228/1, 153   KN-E Na uvedených pozemkoch je zakreslené detské 

ihrisko. Požadujem uvedené pozemky zakresliť do zóny rodinných 

domov. Doporučujeme  schváliť žiadosť pani Ireny Slamkovej, bytom 

Kuneradská cesta 41/11, 013 13  Rajecké Teplice  zmenu územného 

plánu v časti detské ihrisko v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou, na 

pozemkoch p. č. 228/1, 153   KN-E a zaradiť do zóny rodinných domov.  

Ukladá MsÚ evidovať žiadosť pani Slamkovej Ireny požiadavku na zmenu 
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ÚPN SÚ R. Teplice a zaradiť ju do nasledujúceho Doplnku ÚPN SÚ R. 

Teplice na pozemkoch p. č. 228/1, 153  KN-E. 

prednosta – prečítal návrh na Uznesenie č. 64 /2012 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo žiadosť p. 

Ireny Slamkovej, bytom Kuneradská cesta 41/11, 013 13 Rajecké 

Teplice vo veci zmeny územného plánu v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou  

na pozemkoch p. č. 228/1, 153   KN-E ,  schvaľuje 

žiadosť p. Ireny Slamkovej, bytom Kuneradská cesta 41/11, 013 13 

Rajecké Teplice vo veci zmeny územného plánu v k. ú. Poluvsie nad 

Rajčankou  v časti detské ihrisko v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou, na 

pozemkoch p. č. 228/1, 153   KN-E a zaradiť do zóny rodinných domov  

a ukladá  MsÚ evidovať žiadosť p. Ireny Slamkovej -požiadavku na 

zmenu ÚPN SÚ Rajecké Teplice a zaradiť ju do nasledujúceho Doplnku 

ÚPN SÚ Rajecké Teplice na pozemkoch p. č. 228/1, 153   KN-E 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný B. Babinec)  

primátor – poďakoval poslancom a 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 – komisia /sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, 

športu, mládeže  a verejného poriadku/zasadala 03. 09. 2012, na 

zasadnutí boli prítomní: p. Emil Barčiak, p. Mária Grochalová, p. 

Jana Hudeková, p. Zuzana Bieliková, p. Mária Rostášová. Všetky 

záležitosti sme tiež už spomínali v priebehu dnešného zasadnutia 

ostáva nám sociálna oblasť. 
p. Agneša Vagaiová, ul. Lúčky, RT- osamelá matka, prispela na cestu 

a ubytovanie syna, ktorý išiel pracovať do zahraničia a má dlh 

v sociálnej poisťovni. Komisia navrhuje prispieť:110,- EUR. 

p. Alena Hauerová, ul. Osloboditeľov, RT- úplná rodina, 5 detí, 

zvýšené finančné náklady pri zač. školského roku, potrebujú aj 

ortopedickú obuv, má však nedoplatok na strave. Spýtala sa, či vie 

niekto, či nedoplatok vyrovnala. P. Knapcová potvrdila, že preverila 

stav a ešte nedoplatok v ŠJ nedoplatila. Dohodli sa ako ho uhradí do 

14. 09. 2012 tak jej bude poskytnutá fin. výpomoc 165,- EUR 

Z oblasti športu bikrosová dráha je v zlom stave, je spustnutá, 

neorganizujú sa tam žiadne aktivity 

primátor - poďakoval Prof. Ing. Márii Rostášovej, PhD. a požiadal 

prednostu, aby informoval o stave bikrosovej dráhy, nakoľko bol na 

obhliadke 

prednosta – v pondelok som tam bol, tráva bola vykosená. Dosť dlho 

sme hľadali správcu, teraz myslím, že je to dobré, možno by to mohlo 

byť aj lepšie, ale súčasný stav hodnotím, že je dobrý 
 

 

Add 15/ Rôzne 

Rostášová- mám ústne podanie p. Grochalová nás žiada, či by sa 

nedalo poriešiť s p. Jasenovskou, neskutočne obťažuje susedov, páli 

slamu, susedia sa sťažujú 

Valúch – p. Jasenovská už nemá ovce, minulý rok sa vyskytol oheň, 

teraz by to malo byť v poriadku 

Rostášová – p. Grochalová si isto nevymýšľa 

Ďalší podnet na ul. Školskej vedľa telocvične parkujú cudzie 

kamióny. Nech sa im dá výnimka a nech platia. p. Jasenovský vraj 

parkuje na ceste ktorá je jeho vlastníctvom  
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Valúch – p. Matejov tam už neparkuje, druhý kamión, keď tam bol, tak 

mal v ňom vraj veľmi drahý tovar a chce ho má na očiach 

Barčiak- potvrdil, že p. Matejov tam už neparkuje kamión. 

Poznamenal, že to je starosť vodiča či tam má drahý tovar, ale čo 

tam má. Nemôže to byť dôvod na parkovanie pred domom 

Valúch- sú tu autobusy p. Szaniewsky, p. Dolník , majú povolenie so 

SAD, že môžu parkovať doma, lebo majú prvé ranné spoje 

Rostášová- stoličky v kultúrnom dome Poluvsie sú nevhodné, do 

návlekov ťažko potiahnuteľné, vyčleniť cca 1000 EUR na zakúpenie 

nových. Ďalší podnet z ul. Osloboditeľov odstránený strom pri 

kúpalisku, mesto písalo v spravodajcovi - bolo napísané, že bude 

vysadený strom, sústreďovanie detí na školskom dvore -užívanie drog 

a alkoholu, mestská polícia nech zintenzívni hliadky. 

Valúch – zvýšime intenzitu hliadok, včera pri pošte vďaka kamerám sa 

nám podarilo zaistiť mladistvých, ktorí požívali omamné látky pri 

vchode na poštu. Ďalej – komu patrí cesta na cintorín, kedy sa dá do 

poriadku. Ďalej – intenzívnejšie kontroly na ul. J. Gabčíka- týka sa 

prejazdu áut. Ďalej vlastný podnet zároveň podnet občanov ul. Lúčky 

–tichá, meditačná zóna je síce omnoho menšia ako námestie, ale ľudia 

tam veľmi radi chodia, ale bolo by vhodné, aby tam boli upevnené dve 

lavičky s možnosťou opretia sa, aby aj mesto pomohlo 

primátor – podporujem, od jazera ku cintorínu je zničená tá cesta 

v septembri by mali asfaltovať, vyhodnotiť  

 

 

Add 16/ Diskusia 

primátor – informoval o vzniku Materského centra KOŠÍK Rajecké 

Teplice – história, poslanie a súčasné aktivity. Myšlienku pre vznik 

materského centra v Rajeckých Tepliciach iniciovala skupina mamičiek 

už v roku 2009. Ako neformálna skupina občanov Rajeckých Teplíc 

podali rodičia v roku 2009 v rámci programu „Šanca pre váš región“ 

Nadácie Orange projekt na rekonštrukciu detského ihriska (za 

poštou), v roku 2010 zase projekt na vznik materského centra. 

Projekty, bohužiaľ, neboli schválené. V roku 2011 sa začala 

stretávať skupinka mladých matiek v tzv. „Klube mamičiek“ 

v základnej škole v Rajeckých Tepliciach. Avšak priestory pre 

aktivity detí boli značne obmedzené. Nezisková organizácia Áno pre 

život vypracovala v roku 2010 projekt s názvom Nový systém podpory 

ženám s rodinnými povinnosťami v Rajeckom regióne pomocou zriadenia 

„FEMKUBÁTORA“, ktorý bol podporený Európskym sociálnym fondom 

prostredníctvom operačného programu Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia. Jedným zo špecifických cieľov projektu je aj zriadenie, 

vybavenie a prevádzkovanie materského centra v Rajeckých Tepliciach. 

Realizácia projektu začína v septembri 2012 a končí v novembri 2013. 

Najvhodnejší priestor pre činnosť materského centra sme našli 

v Domčeku na Rajeckej ceste (Komunitné centrum), ktorý v súčasnosti 

využíva aj OZ Kultúra. V prevádzkovaní materského centra máme záujem 

aj po skončení projektu.  

Poslaním nášho materského centra je podporovať ideu materstva a 

rodičovstva. Rozvíjať vzťah medzi deťmi a ich rodičmi, ale aj medzi 

deťmi navzájom. Pomáhať pri rozširovaní profesie a záujmov ženám na 

materskej a rodičovskej dovolenke. Otvárať matkám a deťom najmä do 

veku troch rokov možnosť prvých kontaktov, poskytnúť zázemie 

mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty. Poskytovať 

profesionálne poradenstvo z rôznych oblastí (výživa, zdravie, 

psychológia, právo a pod.), ktoré súvisia s rodičovstvom. V centre 
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chceme poskytovať v rámci neformálnych sociálnych služieb celý 

komplex podpory pri riešení mnohých situácií a problémov spojených 

nielen s materstvom, ale aj s rodinou ako takou, zdravotnou 

starostlivosťou, pedagogikou, rozvíjaním si kvalifikácie, zručností 

a v neposlednom rade ponúknuť aj priestor na hranie, dojčenie, 

kŕmenie či prebalenie tých najmenších. Máme záujem vyplniť medzeru v 

našej spoločnosti, ktorá tu existuje. Naša stále početnejšia skupina 

matiek na materskej dovolenke a detí do troch rokov nemá možnosť 

a priestor spoločne sa stretávať a tvoriť. Svoje miesto v materskom 

centre nájdu aj oteckovia, starší súrodenci, či starí rodičia. 

Činnosť materského centra budú tvoriť aktivity pre matky s deťmi, 

budúce matky, ale aj matky chystajúce sa na návrat do pracovného 

procesu.  

V mesiacoch júl – september 2012 sme zorganizovali spolu 

rodičmi- dobrovoľníkmi viacero brigád v areáli Domčeka – čistenie 

a úprava vonkajšieho okolia (kosenie, úprava kríkov, zber kameňov 

a pod.); hĺbenie jám a maľovanie preliezok. Vďaka Mestu Rajecké 

Teplice môžeme využívať preliezky z bývalej materskej školy SLK, 

ktoré zabezpečilo ich prevoz a montáž. Pracovníci OTS Mesta Rajecké 

Teplice tiež upravili prístrešok pre kočíky. Vďaka p. Jánovi 

Súkeníkovi a Mestu Rajecké Teplice sme mohli namontovať pri vstupe 

do záhrady domčeka plot zabraňujúci pádu detí. V najbližších dňoch 

plánujeme omaľovať a vybaviť interiér materského centra (detský 

nábytok, didaktické hračky, pracovné zázemie, kuchynské zariadenie). 

Z dôvodu administratívnej náročnosti projektu je oficiálne otvorenie 

materského centra plánované od októbra 2012. V súčasnosti 

pripravujeme program centra, otváracie hodiny budú prispôsobené 

potrebám matiek. Informácie o aktivitách materského centra sú 

dostupné na www.facebook.com/MaterskécentrumKošíkRajeckéTeplice.  

primátor – informoval o pracovnom rokovaní vo veci stavby: 

„Kanalizačný zberač I. etapa“ - DN 600 mm v k. ú.  Poluvsie   cesta  

I / 64 -  Rajecká cesta Sevak, ktoré sa uskutočnilo 11. septembra 

2012  na mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach za prítomnosti: 

SEVAK, a.s.: Ing. Marián Martinček – výrobný riaditeľ, pán Peter 

Kubalik - vedúci správy kanalizácií, Mesto Rajecké Teplice:   

RNDr. Peter Dobeš – primátor mesta, e-mail: primator@rajecke-

teplice.sk, Ing. Igor Masaryk– prednosta úradu, e-mail: 

prednosta@rajecke-teplice.sk, Štefan Pagáč , e-mail: ots@rajecke-

teplice.sk, Ing. Danka Vráblová , e-mail: vystavba@rajecke-

teplice.sk, občan mesta Rajecké Teplice: Piala Tibor, Poluvsie č. d. 

139, 013 13 Rajecké Teplice, poslanci za stavebnú  komisiu Rajecké 

Teplice: Jozef Knapec, Ing. Milan Krasňan 

Mesto informovalo, že neboli finančné zdroje na kanalizačný zberač. 

Prítomní sa uzniesli na nasledovnom postupe: 

1/ Zrealizovaný Kanalizačný zberač objekt:  „SO  3 - 6 Stoková sieť“   

skolauduje Mesto a odovzdá SEVAKu a.s. Žilina.   

2/ Kolaudáciu  kanalizačného zberača  zabezpečí  investor. Zabezpečí 

aj podklady zo svojej budovanej časti kanalizácie a predloží ich na 

ObÚŽP v Žiline.  KU žiadosti na kolaudáciu predloží - PD skutočného 

vyhotovenia stavby, geodetické zameranie, tlakové skúšky,  

prehliadku kanalizácie kamerou a atesty materiálov (použité rúry - s 

akou kvalitou).  

3/ Zabezpečí zmenu účelu stavby: z jednotnej kanalizácie na 

kanalizáciu splaškovú. 

4/ Po vydaní kolaudačného rozhodnutia ObÚŽP v Žiline – na časť 

kanalizácie v k.ú.    Poluvsie, Mesto Rajecké Teplice   zmluvne 

http://www.facebook.com/Materské
mailto:prednosta@rajecke-teplice.sk
mailto:ots@rajecke-teplice.sk
mailto:ots@rajecke-teplice.sk
mailto:vystavba@rajecke-teplice.sk
mailto:vystavba@rajecke-teplice.sk
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odovzdá SEVAKu, a.s. Žilina kanalizačný zberač DN 600 mm od Š 9 po Š 

25 v k. ú.  Poluvsie. 

Úlohy pre Mesto Rajecké Teplice, ktoré vyplynuli z tohto rokovania  

1/ Vyčistenie a vyčerpanie kanalizačného zberača DN 600 mm. 

2/ Kontrola kanalizácie kamerovým systémom za účelom detekcie 

prípojok (monitoring).  

3/ Geodetické zameranie jestvujúcej trasy kan. zberača DN 600 mm a 

odbočení. 

Ak do kanalizačného zberača DN 600 mm nebudú vtekať balastné a 

dažďové vody: 

1/ Vydanie záväzného stanoviska  

2/ Zmenu účelu kanalizácie jednotnej na splaškovú kan.  DN 600 mm 

pre ObÚ ŽP v Žiline. 

3/ Zmenu stavby pred dokončením na splaškovú kan. DN 600  mm 

s prepojením na kanalizačný zberač DN 300 mm pre ObÚ ŽP v Žiline. 

Ak do kanalizačného zberača DN 600 mm budú vtekať balastné a dažďové 

vody: 

1/ Treba zabezpečiť rekonštrukciu kanalizačného zberača DN 600 mm 

Úlohy pre SEVAK a.s. Žilina, ktoré vyplynuli z rokovania  

1/ Po kontrole kamerovým systémom (ktorú uhradí Mesto Rajecké 

Teplice) SEVAK a.s. Žilina určí písomne (a podľa toho zaústenie 

kanalizácie DN 600 mm zakreslí projektant), v ktorej časti sa 

prepojí kanalizačný zberač mesta DN 600 mm do kanalizačného zberača 

DN 300 mm budovaného v rámci projektu ISPA Žilina.  

2/ SEVAK, a.s. Žilina vydá písomný súhlas  pre Mesto Rajecké Teplice 

aj pre ObÚ ŽP v Žiline na prepojenie kan. zberača mesta DN 600 mm do 

kanalizačného zberača DN 300 mm budovaného v  rámci ISPA. 

3/ Po podpísaní zmluvy medzi Mestom Rajecké Teplice a  SEVAKom, a.s. 

Žilina o prevode kanaliz. zberača(do užívania alebo do majetku) 

SEVAK, a.s. Žilina vyzve občanov  na pripojenie do kanalizačného  

zberača  v k. ú. Poluvsie pri ceste I/64.  

prednosta – prečítal pripravený návrh na Uznesenie č. 62 /2012 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na 

vedomie postup na rozšírenie splaškovej kanalizácie v k.ú. Poluvsie 

popri štátnej ceste I/64  

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný B. Babinec)  

primátor – poďakoval poslancom a ďalej informoval, že sa konalo  

1. kolo výberového konania – otváranie obálok žiadateľov:  

05. septembra 2012 sa uskutočnilo otváranie obálok žiadateľov. 

Prítomní za zriaďovateľa: RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta Rajecké 

Teplice, Ing. Igor Masaryk, prednosta MsÚ, za radu školy pri  

Základnej škole Rajecké Teplice Mgr. Jančová -  predseda Rady školy 

RT, Ing. Katarína Kráľová, predseda rady rodičov, Mgr. Branislav 

Babinec, člen Rady školy, za mesto RT a poslancov MsZ. Výberové 

konanie na miesto ,, riaditeľa Základnej školy v Rajeckých 

Tepliciach“ vyhlásilo Mesto Rajecké Teplice prostredníctvom 

najrozšírenejšieho regionálneho týždenníka Žilinský večerník a My 

žilinské noviny, na internetovej stránke mesta Rajecké Teplice, KŠÚ 

a inzerát bol vyvesený na úradnej tabuli mesta R. Teplice a v časti 

Poluvsie. Záujemcovia o pozíciu mali  stanovené podmienky podľa 

vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 

Z.z.. Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky, 

požadované doklady…  Prihlášku a požadované doklady bolo potrebné 

doručiť na sekretariát primátora mesta Rajecké Teplice v obálke 
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s označením „ Výberové konanie – riaditeľ ZŠ - neotvárať „ 

s uvedením odosielateľa do 12,00 hod.,  31. augusta 2012.  

Prítomní otvorili obálky a zistili, že do výberového konania boli 

doručené prihlášky nasledovných uchádzačov: 

Mgr. Nora Zapletajová, Mgr. Peter Knotek, Juraj Čorej, Mgr. 

Magdaléna Tóthová, Mgr. Róbert Augustín, Ing. Andrea Mojžišová, 

Miroslav Jiriček. Zástupcovia rady školy a zriaďovateľa 

skontrolovali priložené doklady jednotlivých uchádzačov výberového 

konania. V zápisnici je všetko podrobne napísané. Riešime 

kvalifikačné predpoklady jednej z uchádzačov, zatiaľ nemáme 

stanovisko MŠ SR, jeden uchádzač bol vyradený hneď 05. 09. 2012, 

nakoľko mal fotokópie dokladov.  

Na budúcom MsZ vás budem informovať o výsledku výberového konania. 

Ďalej podal informáciu aktivitu p. Jakuba Kostolného. Preverím 

osobne, ťažko sa k tomu vyjadruje tak narýchlo. Nerozumiem presne, 

zástavu Slovenskej republiky by chceli umiestniť na skalu... Je to 

na osobné stretnutie 

primátor – do 15. septembra vyhodnotíme počty prihlásených detí na 

jednotlivé krúžky 

Dikant- osvetlenie miniihriska, dni sa skracujú, je nevyužiteľné 

Zafková- máme schválené ešte neprišli  

primátor – navrhol dočasné prefinacovanie, prekrytie pokiaľ prídu 

Knapec- žiadosť deti rodičov materskej školy Poluvsie, breza 

znečisťuje prostredie materskej školy, deti majú alergiu na brezu 

primátor – sú tu podpisy rodičov, nie je tu ani jedno vyjadrenie 

lekára, ak to treba tak môžeme urobiť náhradnú výsadbu 

Knapec- rodičia jedného dieťaťa zvažujú odhlásiť dieťa z materskej 

školy práve z tohto dôvodu 

Fajbík – svah sa zosúva, nech rodičia zasadia 10 napríklad borovíc 

a potom zrežeme tu brezu, samy nech urobia výsadbu, samy nech zrežu 

prípadne za pomoci hasičov 

primátor – lipu by privítali občania ul. Osloboditeľov namiesto 

topoľa, ktorý bol zrezaný na ul. Osloboditeľov- pri zastávke 

prednosta – požiadal od poslancov fotky a budú zverejnené v rubrike 

web stránky rajecké-teplice- poslanci MsZ 

prednosta – dal poslancom na zváženie, či by súhlasili, že by 

materiály na rokovanie dostávali na usb kľúči. Zatiaľ to ostáva 

nezmenené 

občan - p. Mária Jankechová- bolo by vhodné zvážiť, keď niekto niečo 

nájde, kde by sa to zverejnilo- straty a nálezy- nie je to vždy 

vhodné dať vyhlásiť do mestského rozhlasu, keď je to nejaká 

maličkosť. Konkrétne miesto pre také maličkosti, ale pre toho kto 

ich stratí a nájdu sa je to potešenie 

Fajbík – páči sa mi ako mesto vyriešilo chodník pri kúpalisku, to 

isté piesková rovinka 

primátor – tým, že sa nič nebetónuje, nič neporušujeme 

Fajbík – dom smútku je v stave v akom je, chcem chrániť existujúci 

stav, nič nové. Najnutnejšie opravy, aby sa zachránilo čo sa dá 

Pagáč – treba odviesť vodu, zvod, aby to nešlo na fasádu 

Fajbík- zo skotne je na ceste dosť veľa piesku,  

Pagáč- stavby sa ukončujú, po ukončení stavieb sa cesta musí 

vyasfaltovať 

Fajbík – máme nového správcu kultúrneho domu v Poluvsí, býva blízko 

kultúrneho domu Poluvsie, potrebujeme vymeniť v prvom rade správcu 

KD Poluvsie, tento rok nebola žiadna hasičská akcia. To ma až tak 

netrápi, nikdy som nechcel byť hasičom  
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Knapec- jedna jediná pani Jankechová prišla, poďakujme jej 

Fajbík – dvaja o ktorých viem, že by určite prišli, sú v Kežmarku 

Ďalej ihrisko pri KD Poluvsie- dal do pozornosti návrh, posunutie 

rúr k domom a zväčšenie ihriska. Ďalej zdravotná preriezka konárov, 

ďalej zachráňme most, ukázal fotodokumentáciu terajšieho stavu 

Šálek – chodník od kúpalisko po zastávku bol dobrý, ale už myslím 

vydrží len do jari, treba čím skôr doviezť piesok, prisypať, dosky 

odhnijú a bude po chodníku 

primátor – poďakoval za podnety a prešli k hlasovaniu návrhov na 

uznesenia, ktoré sme vynechali. Poslanci súhlasili, aby prednosta 

prečítal a naraz budú hlasovať. Ak by náhodou bol niekto proti alebo 

sa zdržal, tak osobitne 

prednosta – návrh na Uznesenie č. 58 /2012 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo  a berie na vedomie správu 

o činnosti OZ Kultúra za obdobie január až august 2012 v súlade 

s Uznesením č. 4/2009 schváleným MsZ 02. 07. 2009 

Návrh na Uznesenie č. 59 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie informatívnu správu 

o vytvorení materského centra KOŠÍK Rajecké Teplice 

Návrh na Uznesenie č. 60 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach ukladá predložiť riaditeľovi Základnej školy Rajecké 

Teplice Správu o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 

2011/2012  

Návrh na Uznesenie č. 61 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach ukladá predložiť riaditeľke  Materskej školy Rajecké 

Teplice Správu o úrovni výchovy a vzdelávania za školský rok  2011-

2012 

Návrh na Uznesenie č. 62 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie postup na rozšírenie 

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

Návrh na Uznesenie  č. 63 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo informatívnu správu o priebehu výberového 

konania na funkciu riaditeľa ZŠ  Rajecké Teplice 

Návrh na Uznesenie  Uznesenie č. 64 /2012 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo žiadosť p. Ireny Slamkovej, bytom 

Kuneradská cesta 41/11, 013 13 Rajecké Teplice vo veci zmeny 

územného plánu v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou  na pozemkoch p. č. 

228/1, 153   KN-E, schvaľuje žiadosť p. Ireny Slamkovej, bytom 

Kuneradská cesta 41/11, 013 13 Rajecké Teplice 

vo veci zmeny územného plánu v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou  v časti 

detské ihrisko v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou, na pozemkoch p. č. 

228/1, 153   KN-E a zaradiť do zóny rodinných domov, ukladá 

MsÚ evidovať žiadosť p. Ireny Slamkovej -požiadavku na zmenu ÚPN SÚ 

Rajecké Teplice a zaradiť ju do nasledujúceho Doplnku ÚPN SÚ Rajecké 

Teplice na pozemkoch p. č. 228/1, 153   KN-E 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný B. Babinec)  

primátor – poďakoval poslancom  
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Add 17/ Záver 

primátor – myslím, že sme jednotlivé uznesenia priebežne čítali 

a hlasovali za všetky. Ing. Alexander Sopko ako predseda návrhovej 

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

ktoré sa hlasovalo. 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 XI. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

 

V Rajeckých Tepliciach 13. 09. 2012 

 

 

 

___________________       ___________________ 

Ing. Igor Masaryk       RNDr. Dobeš Peter 

prednosta MsÚ        primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.      __________________      

                                      13. 09. 2012 

 

 

 

Ladislav Šálek          ___________________    

          13. 09. 2012 
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