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      ZÁPISNICA 

z XXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva,  

ktoré sa konalo 12. 12. 2013 na Mestskom úrade 

v Rajeckých Tepliciach 

 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny.  

Ospravedlnený: meškal poslanec Ing. Vladimír Dikant- prišiel na 

začiatok rokovania bodu č.4 zasadnutia MsZ 

Prezenčná listina - príloha zápisnice 

 

PROGRAM:  

1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva 

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

07. novembra 2013 

3. Zmena č. 2 rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2013 

4. Programový rozpočet mesta Rajecké Teplice na roky 2014-2016 

5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy v Rajeckých Tepliciach za školský rok 2012/2013 

6. Prezentácia architektonickej štúdie vo veci prestavby objektu 

bývalej materskej školy Ul. Pri Bystričke na objekt zariadenia 

pre seniorov 

7. Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 

2014 

8. Žiadosti občanov- stanoviská  z odborných komisií 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 
 

 

Add 1/ Otvorenie XXI. zasadnutia mestského zastupiteľstva  

Otvorenie MsZ uskutočnil primátor RNDr. Peter Dobeš uvítaním 

poslancov a občanov. Z kontroly prezenčnej listiny zasadnutia MsZ 

bolo zistené, že zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina 

všetkých poslancov, čiže zasadnutie bolo uznášania schopné. Návrh 

programu predniesol RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta. Vedením 

zápisnice poveril p. Vladimíra Bratha a p. Ladislava Šáleka            

Za predsedu návrhovej komisie určil Ing. Alexandra Sopka, za člena 

p. Emila Barčiaka a p. Jozefa Knapca. 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 

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                          zdržal sa: 0 

meškal- ospravedlnený: p. Ing. Vladimír Dikant 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 
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Add 2/ Kontrola plnenia uznesení z XIX. zasadnutia MsZ, konaného 07. 

novembra 2013 

primátor - mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach na svojom 

XIX. zasadnutí, ktoré sa konalo 7. novembra 2013 uložilo MsÚ formou 

uznesení štyri úlohy:  

Uznesením č. 89/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

zobralo na vedomie žiadosť p. Daniela Javorana, Poluvsie 89, 013 13 

Rajecké Teplice o odkúpenie časti pozemku p.č. KNE 898 v kat. úz. 

Poluvsie a uložilo MsÚ vyzvať žiadateľa p. Daniela Javorana, 

Poluvsie 89, 013 13 Rajecké Teplice na predloženie geometrického 

plánu na oddelenie časti pozemku p. č. KNE 898 kat. úz. Poluvsie 

o kúpu ktorého má záujem 

prednosta – MsÚ vyzval žiadateľa p. Daniela Javorana, Poluvsie 89, 

013 13 Rajecké Teplice na predloženie geometrického plánu na 

oddelenie časti pozemku p. č. KNE 898 kat. úz. Poluvsie ale do 

dnešného dňa p. Javoran nepredložil GP 

Uznesením č. 92/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo a zobralo na vedomie žiadosť p. Jozefa Myšiaka,  

R. Suľovského č. 22/349, 013 13  Rajecké Teplice vo veci umiestnenia 

„ Bytovej jednotky a dvoj garáže + prípojky inžinierskych sieti“ a  

uložilo MsÚ vyzvať žiadateľa  vytýčiť hranicu  medzi ( komunikáciou) 

pozemkom p. č. 235/1 KNC a pozemkami žiadateľa p.č.  235/16, 235/15 

KNC. Uvedené vytýčenie bude slúžiť ako podklad k umiestneniu stavby. 

prednosta – MsÚ vyzval žiadateľa Jozefa Myšiaka, zatiaľ nebol 

doručený výsledok. Stavebná komisia bude bližšie informovať, keď 

bude hovoriť o rokovaní komisie 

Uznesením č. 93/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

schválilo kúpu traktora s príslušenstvom pre potreby zabezpečenia 

technických služieb v meste 

a uložilo MsÚ zabezpečiť proces verejného obstarávania na kúpu 

traktora s príslušenstvom pre potreby zabezpečenia technických 

služieb v meste 

prednosta – MsÚ zabezpečil proces verejného obstarávania, do súťaže 

sa prihlásil len jeden uchádzač 

primátor - dal hlasovať za návrh uznesenia č.101/2013 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje  

plnenie uznesení  z XIX.  zasadnutia MsZ, konaného 07. novembra 2013 

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: Ing. Vladimír Dikant 

 

Add 3/ Zmena č. 2 rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2013 

primátor – dostali ste v prílohe pozvánky materiály k zmene č. 2 

rozpočtu ako i dôvodovú správa k zmene č. 2 rozpočtu Mesta Rajecké 

Teplice na rok 2013. Poprosil o vstupnú informáciu prednostu úradu, 

následne predsedu finančnej komisie a kontrolórku mesta rajecké 

teplice, ktorá je povinná vyjadriť sa- vyjadriť stanovisko a preto 

ju oslovujem ako ju tiež oslovím pri viacročnom rozpočte. Po týchto 

vstupných informáciách otvorím diskusiu.  

prednosta - rozpočet mesta Rajecké Teplice – zmena č. 2.  

Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. 

Príjmová časť rozpočtu, bežné príjmy, daňové príjmy 

V daňových príjmoch upravujeme všetky položky podľa predpokladu 

napĺňania v roku 2013. 
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V položke 111003 – výnos  dane z príjmov poukázaný územnej 

samospráve zvyšujeme v porovnaní s plánovaným rozpočtom podľa 

predpokladaného odhadu do konca roka 2013 

V položke 121 – daň z nehnuteľnosti, rozpočet upravujeme podľa 

skutočnosti napĺňania v roku 2013 

V položke 133001 – daň za psa zvyšujeme o 543,- EUR podľa 

skutočnosti 

V položke 133006 – daň z ubytovania je zvýšená o 10000,- EUR podľa 

skutočnosti  a podľa predpokladaného odhadu do konca roka 2013 

V položke 133012 – daň za užívanie verejného priestranstva  

upravujeme podľa skutočnosti 

V položke 133013 – daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

upravujeme podľa skutočnosti a predpokladaného odhadu do konca roka 

2013. Odberateľské faktúry za komunálny odpad pre podnikateľov na 

území mesta a nedoplatky na komunálnom odpade fyzických osôb. 

Celkové daňové príjmy navyšujeme o 2,3% oproti pôvodnému rozpočtu. 

Nedaňové príjmy 

V položke 212002 – z prenajatých pozemkov, príjem z verejného 

priestranstva na letné slávnosti, príjem z prenajatých pozemkov. 

Položku navyšujeme o príjem z prenájmu pozemku na letných 

slávnostiach. 

V položke 212003 – príjmy z prenajatých budov, rozpočet je upravený 

v jednotlivých položkách podľa skutočnosti a výške ročného nájmu 

podľa zmlúv o nájme 

V položke 212004 – z prenajatých strojov, zariadení, náradia 

znižujeme podľa skutočnosti 

V položke 221004 – správne poplatky, rozpočet je upravený podľa 

skutočnosti a predpokladaných príjmov do konca roka 2013 

V položke 222003 – pokuty a penále znižujeme podľa skutočnosti  

V položke 223001- predaj výrobkov, tovarov a služieb zvyšujeme 

z dôvodu nárastu finančných prostriedkov organizovaním akordeónového 

festivalu  (štartovné účastníkov). Parkovné zvyšujeme podľa 

skutočnosti a predpokladaného príjmu do konca roka. Rozpočtujeme 

novú položku – réžia školskej jedálne, ktorá vzniká uhradením 

stravného (deti, dôchodci, iní). Nový spôsob účtovania podľa zákona 

o rozpočtových pravidlách 

V položke 223002 – za jasle, MŠ, upravujeme rozpočet podľa počtu 

detí a predpokladaného príjmu do konca roka. Poplatok neplatia deti, 

ktoré dovŕšili vek 5 rokov k 31.8. školského roku 

V položke 223003 – za stravné, rozpočet upravujeme podľa 

skutočnosti. Rozpočtujeme samostatne aj stravné zo školskej jedálne, 

ktoré sú aj vo výdavkovej  časti na nákup potravín 

V položke 229005 – za znečistenie ovzdušia, rozpočtujeme príjmy 

podľa skutočnosti 

V položke 242 – z vkladov, sumu upravujeme podľa predpokladanej 

skutočnosti 

V položke 292008 – z výťažkov, lotérií a iných podobných hier, 

rozpočtujeme príjmy podľa skutočnosti a predpokladaného príjmu do 

konca roka 

V položke 292012 – z dobropisov,  zahŕňa príjem za neuhradené 

odberateľské faktúry z roku 2012 

V položke 292017 – vratky, rozpočtujeme príjem z preplatku na 

zdravotnej poisťovni 

V položke 292027 – iné, rozpočtujeme príjem z tvorby sociálneho 

fondu 

Granty  
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V položke 311 – granty, príjmy rozpočtujeme podľa skutočnosti. 

V tejto položke sú zahrnuté príjmy za zmluvy o reklame, sponzor na 

akordeónový festival 

V položke 312001, 312012 – transfery v rámci verejnej správy, 

rozpočtujeme príjmy na prenesený výkon štátnej správy. Položky 

upravujeme podľa predpokladu napĺňania a získania finančných 

prostriedkov ústredných orgánov štátnej správy 

Kapitálové príjmy V položke 231 – príjem zahŕňa príjem finančných 

prostriedkov v táborisku Slnečné skaly. 

V položke 322001 – rozpočtujeme príjem na bikrosovú dráhu. Finančné 

prostriedky neboli poskytnuté v roku 2012, ale až v roku 2013. Je to 

50% zo žiadanej sumy. Druhú polovicu očakávame, že bude pripísaná na 

účet do konca roka alebo v roku 2014. Finančné prostriedky, ktoré 

boli pripísané na účet v roku 2013 sú rozpočtované na kapitálové 

výdavky vo výške 12567,- EUR. 

Príjmové finančné operácie V príjmových finančných operáciách 

rozpočtujeme prijatý bankový úver na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia vo výške 99 900,- EUR. 

Celkové príjmy rozpočtujeme vo výške 1 738 672,- EUR.  

V porovnaní s plánovaným rozpočtom znižujeme o 1,3%. 

Výdavková časť rozpočtu, bežné výdavky 

V oddieli 0.1 – všeobecné verejné služby 

V položke 0.1.1.1.6 – Výdavky verejnej správy 

Výdavky v tejto kapitole celkovo zvyšujeme o 5,3% v porovnaní 

s pôvodným rozpočtom. Zvýšenie je: 

V podpoložke 610 – 613 -  mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, 

zvýšenie mzdových finančných prostriedkov rozpočtujeme podľa 

skutočných výdavkov. 

V podpoložke 632 – energie, voda, komunikácie, zvyšujeme rozpočet 

podľa skutočných výdavkov a predpokladaných výdavkov do konca roka 

V podpoložke 633 – materiál, upravujeme finančné prostriedky podľa 

skutočnosti a predpokladaných výdavkov do konca roka 

V podpoložke 634 – dopravné, rozpočtujeme navýšenie finančných 

prostriedkov podľa predpokladaných výdavkov do konca roka 

V podpoložke 635 – rutinná a štandardná údržba, rozpočtujeme 

zvýšenie finančných prostriedkov na položke údržba výpočtovej 

techniky, údržba budov,  priestorov, objektov 

V podpoložke 636 – nájom, rozpočtujeme finančné prostriedky na 

prenájom traktora na mesiac december 

V podpoložke 637 – služby,  výdavky rozpočtujeme podľa skutočnosti. 

Rozpočtované boli výdavky na revízie komínov MsÚ, revízie elektriky 

regulačnej stanice MsÚ a odborné prehliadky plynových kotolní MsÚ, 

garáže a komunitné centrum.  

V podpoložke 642 – bežné transfery jednotlivcom a PO, rozpočtujeme 

zvýšené výdavky na vyplatenie nemocenské dávky, životné jubileum 

V položke 0.1.3.3 – matrika 

Finančné prostriedky zvyšujeme o 1,6 % v porovnaní s pôvodným 

plánom.  

V položke 0.1.6.0 – spoločný obecný úrad 

Finančné prostriedky upravujeme podľa schváleného rozpočtu pre 

spoločný obecný úrad. 

V oddieli 0.2 – Obrana 

Rozpočtujeme finančné prostriedky, ktoré boli použité na prevádzkové 

náklady v sklade CO. 

V oddieli 0.3 – verejný poriadok 

V položke 0.3.1.0  



 

5 

Výdavky v tejto kapitole navyšujeme oproti pôvodnému plánu o 8,6 %. 

Zvýšenie nastalo v podpoložkách 610 – mzdy, platy, ostatné osobné 

vyrovnania a 633 – materiál, pracovné odevy 

V položke 0.3.2.0 – požiarna ochrana 

Finančné prostriedky rozpočtujeme podľa pôvodného plánu. Podľa 

čerpania sú presunuté sumy medzi jednotlivými položkami 

V oddieli 0.4.- ekonomická oblasť 

V položke 0.4.5.1 – cestná doprava 

V podpoložkách bolo navýšenie finančných prostriedkov. Za účelom 

zjazdnosti miestnych komunikácií a chodníkov bol počas zimnej údržby 

použitý posypový materiál – dolomitné kamenivo frakcie 4/8 

v celkovom množstve 140 ton, pohonné hmoty nafta + benzín. Jarná 

údržba – zber posypového materiálu a zametanie. Čistením miestnych 

komunikácií sa zabezpečilo zníženie prašnosti, zatraktívnenie 

a bývanie občanov, návštevníkov a pacientov. Vo výdavkoch je 

zahrnutá aj dotácia, ktorá bola poskytnutá Ministerstvom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR na riešenie kritického stavu 

cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej 

prevádzke. 

V položke – 0.4.7.3 – cestovný ruch. 

Celkovo výdavky zvyšujeme. Na položke 635 – rutinná a štandardná 

údržba rozpočtujeme nákup vianočnej výzdoby a na položke 637 – 

služby rozpočtujeme zabezpečenie propagačného materiálu Mesta 

Rajecké Teplice .V podpoložke 642 – bežné transfery - rozpočtujeme 

členský príspevok OOCR 

V oddieli 0.5. – ochrana životného prostredia 

V položke 0.5.1.0 – nakladanie s odpadmi 

V podpoložke 633 – materiál, zvyšujeme finančné prostriedky podľa 

skutočnosti. Presunuli sme finančné prostriedky z podpoložky 637 – 

služby, nakoľko sme v priebehu roka vytendrovali nižšiu sumu na 

vývoz komunálneho odpadu v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

V podpoložke 642 – bežné transféry  - rozpočtujeme zvýšenie 

finančných prostriedkov, nakoľko bola zvýšená splátka združeniu 

Rajecká dolina – splácanie úveru a jednorázový príspevok na 

separovaný zber vo výške 0,50 EUR/občan 

V položke 0.5.2.0 – nakladanie s odpadovými vodami 

V podpoložke 635 – rutinná a štandardná údržba, v porovnaní 

s pôvodným plánom zvyšujeme o 11,7 % 

V oddieli 0.6 – bývanie a občianska vybavenosť 

V položke 0.6.2.0 – rozvoj obcí 

v položke 637 – služby,  

- zvyšujeme výdavky na dohodách o pracovnej činnosti. 

V položke 651 – splácanie úrokov v tuzemsku – znižujeme výdavky, 

nakoľko bola v priebehu nižšia úroková sadzba s pôvodným plánom. 

V položke 0.6.4.0 – verejné osvetlenie 

V položke 635 – rutinná a štandardná údržba, zvyšujeme výdavky podľa 

skutočnosti. Údržba verejného osvetlenia. 

- v rámci údržby verejného osvetlenia,  OTS zabezpečuje výmenu 

žiariviek z hliníkového rebríka. Až následne sa po nazbieraní 

viacerých porúch objednáva plošina, ktorá dodávateľsky odstráni 

poruchy na verejnom osvetlení. V roku 2013 sa uskutočnila 

rekonštrukcia verejného osvetlenia I.etapa ( Rajecká cesta 1/64, 

1/64A, ul. Školská, ul. Kuneradská, ul. Pionierska) 

V oddieli 0.7 – zdravotníctvo 

V položke 0.7.6.0 – zdravotníctvo inde neklasifikované, rozpočtujeme 

výdavky podľa skutočnosti. 
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V porovnaní s plánovaným rozpočtom zvyšujeme výdavky o 2% 

V oddieli 0.8 – rekreácie, kultúra, náboženstvo 

V položke 0.8.1.0 – rekreačné a športové služby, rozpočtujeme 

výdavky na prevádzkovanie MINIIHRISKA, poskytnutie dotácie 

z rozpočtu mesta pre zložky fungujúce na území mesta 

V položke 0.8.2.0.5 – knižnica 

Rozpočtujeme finančné prostriedky na nákup kníh. Zvýšenie je o 500,- 

EUR, ktoré boli hradené z dotácie Projekt „Knihy sú nádobami ducha 

a naši nemí učitelia“ 

V položke 0.8.2.0.9 – ostatné kultúrne služby 

Kultúrne služby upravujeme v podpoložke 637 – služby, kde zvyšujeme 

výdavky na akordeónový festival. Finančné prostriedky sú  

v príjmovej časti aj vo výdavkovej časti. 

V podpoložke 637 – služby,  v uvedenej položke sú zahrnuté výdavky 

na letné slávnosti, kultúrne leto, hody Poluvsie, hody RT, kultúrne 

podujatia počas roka, partnerské mestá, pranie prádla,  akordeónový 

festival, správcovstvo kultúrneho domu v Poluvsí. Časť výdakov bola 

krytá zo získaných finančných prostriedkov od sponzorov, stánkárov, 

reklamných partnerov, ktorí podporili menované kultúrne podujatia 

v tomto roku. 

V položke 0.8.3.0 – vysielacie a vydavateľské služby 

Rozpočtujeme výdavky podľa skutočnosti a predpokladaných nákladov do 

konca roka. 

V položke 0.8.4.0 – náboženské a iné spoločenské služby ( cintoríny, 

domy smútku) 

V podpoložke 637 – služby, výdavky zahŕňajú vývoz komunálneho odpadu 

z cintorínov a odborné prehliadky na domoch smútkov 

V položke 0.8.6.0 – rekreácia, kultúra, náboženstvo (Bohúňová) 

V podpoložke 632 – energie, chata Bohúňová je využívaná na rekreáciu  

V oddieli 0.9 - vzdelávanie 

Celkovo v kapitole 0.9 – vzdelávanie  znižujeme výdavky oproti 

pôvodnému plánu o 11,4 %. Zníženie je hlavne v položke 0.9.1.2.1 – 

základné vzdelanie, kde je rozpočet upravený podľa skutočnosti. 

V položke 0.9.1.1.1.- predškolská výchova 

Rozpočtujeme výdavky podľa skutočnosti a predpokladaných výdavkov do 

konca roka. 

V položke 0.9.1.2.1 – základné vzdelanie 

V podpoložke 641 – bežné transféry rozpočtujeme podľa schváleného 

rozpočtu ministerstva školstva 

V položke 0.9.5.0 – vzdelávanie nedef. podľa úrovne 

Rozpočtujeme výdavky na školenia, kurzy, semináre. 

V položke 0.9.5.0.1 – školský klub detí 

Výdavky zvyšujeme na základe žiadosti základnej školy o navýšenie 

finančných prostriedkov pre školský klub detí z dôvodu otvorenia 

ranného klubu a tým sa zvýšil aj pracovný úväzok vychovávateliek. 

Rozpočtujeme výdavky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže. Nakoľko 

ešte nie je stanovená výška dotácie na jedno dieťa pre rok 2014, 

rozpočtujeme vo výške platnej pre rok 2013 a to 62,- EUR/1dieťa. 

V položke 0.9.5.0.2 – centrá voľného času 

Finančné prostriedky upravujeme podľa skutočnosti.  

V položke 0.9.6.0.1 – školské stravovanie 

Finančné prostriedky rozpočtujeme podľa skutočnosti 

a predpokladaných výdavkov do konca roka.  Navýšenie je v položke 

633 – materiál. Je to nákup potravín, ktorý je zahrnutý aj 

v príjmovej časti. Rozpočtujeme zakúpenie dvoch pracovných stolov do 

kuchyne. 
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V oddieli 10 – Sociálne zabezpečenie 

V položke 1.0.2.0.2 – ďalšie sociálne služby ( opatrovateľská 

služba), výdavky rozpočtujeme podľa skutočnosti a predpokladaných 

výdavkov do konca roka. 

V položke 1.0.7.0.1 – Dávky sociálnej pomoci 

Rozpočtujeme výdavky podľa skutočnosti (príspevok pri narodení 

dieťaťa, príspevok pri úmrtí občana, jednorázové sociálne výpomoci, 

štipendiá, strava pre deti v hmotnej núdzi, stravné dôchodcov). 

Kapitálové výdavky 

V oddieli 0.1 – všeobecné verejné služby 

V podpoložke 0.1.1.1.6 – výdavky verejnej správy, rozpočtujeme 

výdavky 

- Nákup pozemku (Miškolci Zdenko) 

- Nákup kosačky (Traktor XT 220 HD) 

- Nákup traktora, formou leasingu. Rozpočtujeme akontáciu. 

V oddieli 0.6 – bývanie, občianska vybavenosť 

V položke 0.6.4.0 – rozvoj obcí 

V podpoložke 717 002 – rozpočtujeme výdavky na rekonštrukciu 

verejného osvetlenia RT I. etapa 

V oddieli 0.9 – vzdelávanie 

V položke 0.9.1.2.1 – základné vzdelanie,  rozpočtujeme finančné 

prostriedky na dokúpenie kamier v základnej škole Rajecké Teplice. 

Výdavkové finančné operácie 

Vo výdavkových finančných operáciách rozpočtujeme splátky 

investičných úverov (Základná škola, Námestie, Modernizácia centra 

kultúry – investičný splátkový úver, tržnica, autobusové nástupište, 

leasing). 

Úver                                                           druh úver                 splatnosť 
Tržnica                                                       dlhodobý                     2014 
Autobusová zastávka                              dlhodobý                     2019 
Investičný splátkový úver                       dlhodobý                     2022 
Leasing – Chevrolet                                 leasing                         2014 
 

Celkové výdavky rozpočtujeme vo výške 1 738 672,- EUR. V porovnaní 

s plánovaným rozpočtom znižujeme o 1,3%. 

 Schválený 

rozpočet na rok 

2013 

Zmena č. 1 Zmena č. 2 

Príjmy celkom 1 662 156 1 762 056 1 738 672 

z toho :    

Bežné príjmy 1 661 691 1 661 691 1 625 391 

Kapitálové príjmy          465           465           13 381 

Finančné príjmy             0     99 900           99 900 

    

Výdavky celkom 1 662 156 1 762 056 1 738 672 
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z toho :    

Bežné výdavky 1 600 095 1 600 095 1 563 059 

Kapitálové výdavky          465  100 365         114 024 

Finančné výdavky     61 596    61 596           61 589 

    

Sopko- fin. komisia zasadala 27. novembra 2013. Komisia sa podrobne 

zaoberala zmenou rozpočtu č. 2 Mesta Rajecké Teplice. Jednotliví 

členovia sa konkrétne zaoberali niektorými položkami, bola otvorená 

diskusia a vysvetlili sme si položky, hlavne tie, ktoré boli 

navýšené o vyššiu sumu. Pokles príjmov za prenájom priestorov 

kultúrneho domu Poluvsie, prízemie mestského úradu a miniihrisko. 

U miniihriska je pokles z 1000 eur na 300 eur, KD Poluvsie aj tam je 

výrazný pokles. U bikrosovej dráhy, vieme že fin. prostriedky sa 

použili na kúpu traktora. Cestná doprava vzhľadom na vyššie stavy 

snehu, boli vyššie náklady, pre spokojnosť našich občanov. 

Predškolská výchova bol mierny nárast. Celkove komisia konštatuje že 

rozpočet je vyrovnaný a komisia doporučuje aby bola táto zmena 

schválená. Komisia sa zhodla na závere, že doporučuje zmenu č. 2 

schváliť. 

primátor – poďakoval predsedovi finančnej komisie a požiadal hlavnú 

kontrolórku mesta Rajecké Teplice p. Annu Grupáčovú o stanovisko 

k zmene č.2.  rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2013  

p. Grupáčová- predložila mestskému zastupiteľstvu stanovisko k zmene 

č.2.  rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2013  

Každý rok sa rozpočet po výsledkoch plnenia po III. Q upravuje . 

Umožňuje to aj Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 

583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Tak je to aj tento rok. 

Celkom rozpočet znižujeme o 23 384,- Eur, teda z 1 762 056,- Eur na 

1 738 672,- Eur v príjmovej časti, aj vo  výdavkovej časti. Celkový 

rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.   

V bežných príjmoch sa rozpočet upravuje  podľa skutočného  napĺňania 

k 30.9.2013 a predpokladu do konca roka 2013. Tu sa rozpočet znižuje 

z 1 661 691,-Eur na 1 625 391,-Eur teda o 36 300,- Eur, čo je o  

2,19 %.V daňových a nedaňových príjmoch je to zvýšenie, ale 

v položke transféry v rámci verejnej správy – základné školstvo sa 

rozpočet znižuje podľa predpokladu napĺňania a získania finančných 

prostriedkov ústredných orgánov štátnej správy. 

V kapitálových príjmoch sa rozpočet zvyšuje, pretože prišli dotácie 

– na bikros. Celkom sa zvyšuje zo 465,-€ur na  13 381,-€ur ,teda 

o 12 916,- Eur. Je to zatiaľ 50%. Do konca roka, alebo začiatkom 

budúceho by malo ešte prísť 12 567,-€ur 

Príjmové finančné operácie je úver na Rekonštrukciu verejného 

osvetlenia vo výške 99 900,-€ur. Vo výdavkovej časti je to  

V bežných výdavkoch celkom zníženie 10 892,- Eur na základe 

skutočného čerpania a predpokladaných výdavkov do konca roka. 

V čase pripomienkového konania k zmene rozpočtu č. 2 na rok 2013 

bola v kategórii 0.9.5.0.2 –Centrá voľného času v položke 642 

navrhnutá zmena, ale nakoľko sa predkladajú daňové výkazy za rok 

2013 aj za centrum voľného času táto položka musí ostať nezmenená 

teda 24 760,-, sumu, ktorá bola pôvodne navrhnutá je zapracovaná 
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v kategórii 9.0.6.0.1- školské stravovanie v položke 633 – materiál 

na sumu 63 318,-€ur. Ide o rozdiel 1 782,-€. Táto zmena nastala 

z toho dôvodu, že centrum voľného času už ukončilo činnosť a nie je 

možné v ich rozpočte robiť zmeny.  

  V kapitálových výdavkoch je to zvýšenie o 13 659,-€ur je to nákup 

traktora. Výdavkové finančné operácie sa znižujú o 7,-Eur, je to 

v splátkach na úver Tržnica. Na základe uvedených skutočností 

odporúčam mestskému zastupiteľstvu zmenu č.2. schváliť. 

primátor – poďakoval hlavnej kontrolórke mesta a otvoril diskusiu 

Mgr. Babinec- bikrosová dráha a traktor, neviem nájsť súvis 

Ing. Sopko- dostali sme za bikr. dráhu, tieto prostriedky sa využili 

na kúpu traktora možno by sme zarobili na hline, ktorú by sme 

odviezli. Navyšuje sa počet v jednotlivých triedach.  

primátor – pri tvorbe nového rozpočtu vychádzame z poznatku. Nikto 

ďalší nemal otázku, tak pristúpili k hlasovaniu za uznesenie. Dal 

hlasovať za návrh na uznesenie č. 102/2013 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje zmenu č.2 rozpočtu 

mesta Rajecké Teplice na rok 2013 

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: Ing. Vladimír Dikant 

 

primátor – poďakoval poslancom a požiadal poslancov, aby pristúpili 

k hlasovaniu za uznesenie 104/2013 MsZ prerokovalo a berie na 

vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k zmene 

č.2 rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2013 

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: Ing. Vladimír Dikant 

 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

Add 4/ Programový rozpočet mesta Rajecké Teplice na roky 2014-2016 

primátor – na úvod tak ako každý rok vážení poslanci pristupujeme 

k základnému dokumentu ako je viacročný rozpočet Mesta Rajecké 

Teplice na roky 2014-2016. Je základným nástrojom finančného 

hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi 

financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. 

Viacročný rozpočet mesta je súčasťou viacročného rozpočtu verejnej 

správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Viacročný 

rozpočet Mesta Rajecké Teplice  vyjadruje samostatnosť hospodárenia 

mesta.               

prednosta - viacročný rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v 

ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: 

- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim 

na území mesta,  

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

zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, z 

VZN mesta, ako aj zo zmlúv. 

Viacročný rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom 

miest a obcí : 

- podiely na daniach v správe štátu, 

- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,  

- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na 

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

organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným mestom.   

Vo viacročnom rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia 

v súlade s osobitným predpisom. 

     Návrh viacročného rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2014-

2016  bol zostavený v súlade s ustanovením § 9, § 10 a § 21 zákona 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

V zmysle týchto ustanovení je viacročný rozpočet strednodobý 

ekonomický nástroj finančnej politiky mesta , v ktorom sú v rámci 

jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov 

na tri rozpočtové roky.  

Viacročný rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a 

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

kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné 

operácie.  

Rozpočet na nasledujúci rok 2014 je záväzný. Rozpočty na roky 

2015-2016 majú orientačný charakter. 

Návrh rozpočtu na rok 2014 je zostavený ako vyrovnaný. 

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z doterajšej skutočnosti 

a predpokladaných príjmov a výdavkov . 

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 70 701,- 

EUR. Prebytok bežného rozpočtu bude použitý na splácanie úverov ( 

výdavkové finančné operácie) vo výške 68 166,- EUR a na kapitálové 

výdavky ( plánované ihrisko - Poluvsie vo výške 3 000,- EUR). 

Návrh rozpočtu na rok 2014 – záväzný. 

V členení:                                                Rozpočet 2014             
Bežné príjmy                                           1 729 390 EUR 
Kapitálové príjmy                                              465 EUR 
Príjmové finančné operácie                                 0 EUR 
Spolu príjmy                                            1 729 855 EUR 
_________________________________________________________________ 
Bežné výdavky                                        1 658 689 EUR 
Kapitálové výdavky                                        3 000 EUR 
Výdavkové finančné operácie                    68 166 EUR 
___________________________________________________________________________ 

Spolu výdavky                                        1 729 855 EU 

Rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky  2014-2016 

 Rozpočet  

2014 

Rozpočet  

2015  

Rozpočet  

2016  

Príjmy celkom 1 729 855 1 776 690 1 808 878 

z toho :    

Bežné príjmy 1 729 390 1 776 690 1 808 878 

Kapitálové príjmy 465 0 0 

Finančné príjmy 0 0 0 
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Výdavky celkom 1 729 855 1 776 690 1 808 878 

z toho :    

Bežné výdavky 1 658 689 1 709 839 1 734 067 

Kapitálové výdavky 3 000 11 087 19 047 

Finančné výdavky 68 166 55 764 55 764 

    

   Plánované investície, ktoré nie sú v rozpočte na rok 2014 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov: 
Doplnok k ÚPSÚ Rajecké Teplice – doplnok č.9 
Multifunkčné ihrisko – nový povrch                                

Základná škola – zastrešenie vchodov 

Detské ihrisko 

Rozšírenie splaškovej kanalizácie I. etapa 

Chodník Poluvsie 

primátor- poďakoval prednostovi 

Sopko- fin. komisia na svojom zasadnutí sa tak isto podrobne 

zaoberala návrhom rozpočtu na rok 2014. Rozpočet je v pripomienkovom 

konaní. Po prejednaní na mestskej rade a mestskom zastupiteľstve 

komisia doporučuje rozpočet na rok 2014 schváliť. 

Z celkových návrhov sme dostali len jeden dostali sme od 

poslanca p. Petra Fajbíka všeobecne sa hovorilo o 3000 eur, jeho 

požiadavka bola ale 16000 eur. Komisia zvažovala, myslím že nebráni 

tomu nič v ďalšom období, v rámci rozpočtu 2014 by sme mohli dotovať 

aj túto sumu. Momentálne nebolo možne až tak veľmi navýšiť túto 

položku.  

Podielové dane ako idú na rajecké teplice a na Poluvsie, nedá sa to 

porovnať s rajeckými ako takými. Komisia doporučuje aby sa schválil 

ako je navrhnutý 

primátor – podielové dane pre samosprávy pôvodne boli 70,3 percenta 

zo 60,4 %je prísľub navýšenie na 60..%. v takom prípade by bolo 

možné poskytnúť vyššiu sumu na ihrisko ako spomínal pán poslanec 

Ing. Sopko 

primátor – poďakoval predsedovi finančnej komisie a požiadal hlavnú 

kontrolórku mesta Rajecké Teplice p. Annu Grupáčovú o stanovisko 

k návrhu viacročného rozpočtu 

p. Grupáčová- stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu  Mesta 

Rajecké Teplice. Viacročný rozpočet Mesta Rajecké Teplice  na roky 

2014– 2016 ja v súlade s ustanovením Zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hlavne §9, § 10, a 

§ 21. V návrhu sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade 

s osobitným predpisom. 

Pri zostavovaní sa vychádzalo zo skutočnosti plnenie v roku 2013 

a predbežného výpočtu plnenia. Viacročný rozpočet mesta je základným 

nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, 

ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta. Je súčasťou 

viacročného rozpočtu verejnej správy a je zhodný s kalendárnym 

rokom. Viacročný rozpočet mesta na rok 2014 až 2016 bol zostavený 

ako vyrovnaný a člení sa na Bežné príjmy a bežné výdavky. Kapitálové 
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príjmy  a kapitálové výdavky a  finančné operácie. Na rok 2014 je 

rozpočet záväzný a roky 2015  a 2016  výhľadový. Viacročný rozpočet 

vyjadruje zámery rozvoja mesta a potrieb obyvateľov na tri 

rozpočtové roky. Na základe uvedeného možno konštatovať, že návrh 

rozpočtu Mesta Rajeckí Teplice na roky 2014 – 2016 je zostavený 

v súlade s ustanovením §9, §10 a §21 Zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bol na 

pripomienkovanie v súlade s §9 odst. 4 zákona č. 302/2001 Z.z. 

o zverejnení návrhu najmenej 15 dní pred jeho schválením, preto 

odporúčam Mestskému  zastupiteľstvu tento návrh schváliť.  

p. Fajbík – sponzori nám nechcú darovať tie dve položky, preto 

z 13000 eur som navýšil 16000 eur 

3000 eur som nikdy nepožadoval na ihrisko, to som len chcel presunúť 

3000 eur z domu smútku Poluvsie. Neostáva mi nič iné, iba že 

nesúhlasím, budem pri hlasovaní proti   

primátor – dal hlasovať za návrh na uznesenie 103/2013 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo programový 

rozpočet mesta Rajecké Teplice na roky 2014 – 2016, schvaľuje 

programový rozpočet mesta Rajecké Teplice na rok 2014  a berie na 

vedomie programový rozpočet mesta Rajecké Teplice na roky 2015-2016   

Hlasovanie: 

Za: 7        proti: 1                    zdržal sa:1  

                      p. Peter Fajbík              p. Vladimír Brath 

 

primátor – poďakoval poslancom a dal hlasovať za návrh na uznesenie 

105/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo 

a berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké 

Teplice k programového rozpočtu  mesta Rajecké Teplice na roky 2014 

– 2016 

Hlasovanie: 

Za: 9        proti: 0                    zdržal sa:0  

 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

Add 5/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti Základnej školy v Rajeckých Tepliciach za školský rok 

2012/2013 

primátor – na poslednom mestskom zastupiteľstve sme sa dohodli, že 

presunieme tento bod na dnešné zasadnutie. Na minulom sme sa 

zaoberali materskou školou. Škola má právnu subjektivitu, financie 

len idú cez mesto, úplne všetky peniaze dostávajú 

Mám k dispozícií ďalší materiál, ktorý hodnotí aktivity školy v š.r. 

2013/2014: krúžková činnosť zahájená od 1.10.2013 v 14 krúžkoch, z  

ktorých je 12 bezplatných a 2 tanečné sú čiastočne hradené rodičmi – 

tanečná škola Cieker. Krúžkovú činnosť vykonávajú učitelia školy. 

 Zaujímavá slovenčina v 9. ročníku –  20 žiakov 

 Chemický krúžok                                    22 žiakov 

 Futsal I.                                             15 žiakov 

 Futsal         16 žiakov 

 Novinársky krúžok                                   15 žiakov 

 Mediálny krúžok                                       16 žiakov 

 Relaxačný krúžok                                      14 žiakov 

 Športový krúžok – vybíjaná                     24 žiakov 

 Tvorivé dielne                                        15 žiakov 

 Tanečný krúžok I.                                     11 žiakov 
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 Tanečný krúžok II.                                     9 žiakov 

 Špec. oddel. prac.tech činnosti                17 žiakov 

 Špec. Klub. telov. oblasti                         21 žiakov 

 ZUŠ Žilina , elokované pracovisko    
Akcie vykonané od začiatku šk. roku : 

 Maľované na skle – divadelné predstavenie 

 KOMPARO 

 GVOBOJ – matematická súťaž – Žilina 

 iBobor – celoslovenská informatická súťaž 

 Deň otvorených dielní – súťaž technickej zručnosti – 1.miesto 

 Hallowenská party – pripravené žiakmi 9.ročníka a pedagógmi 

 Olympiády – slovenský jazyk, geografia 

 Výchovný koncert – 1 150.výročie príchodu Konštantína a Metoda 

 Návšteva družobnej školy vo Willamoviciach 

 Obnovenie vydávania školského časopisu SONDA 

Pripravujeme: 

 Olympiády z ďalších predmetov, príprava žiakov na obvodné kolá 

 Lyžiarsky kurz Donovaly pre žiakov 7.,8. a 9.ročníka 

 Plavecký výcvik v spolupráci s kúpeľmi v Raj. Tepliciach pre 

žiakov 3. a 4.ročníka 

 Regionálny deň – projektové vyučovanie 

 Testovanie 9/ 2014 

 Škola v prírode pre žiakov 1.stupňa 

 Deň otvorených dverí pre rodičov a priateľov školy 

 Mikulášske dopoludnie pre žiakov 1.stupňa 

www. Školarajecketeplice.edupage.or 

Prof. Rostášová – na komisii sme ju prebrali, komisia ju odporúča 

MsZ zobrať na vedomie. Príležitosti ak môžu niečo ovplyvniť treba 

ich využiť 

primátor – vyzval ďalších poslancov ak majú do diskusie niečo, nikto 

sa neprihlásil, tak dal hlasovať za Uznesenie č. 107/2013. Prečítal 

návrh na uznesenie č. 107 /2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie  správu o výsledkoch a 

podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy v 

Rajeckých Tepliciach za školský rok 2012/2013 

Hlasovanie: 

Za: 9        proti: 0                    zdržal sa:0  

 

primátor – poďakoval poslancom, konštatoval že všetci hlasovali za  

a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

Add 6/ Prezentácia architektonickej štúdie vo veci prestavby objektu 

bývalej materskej školy Ul. Pri Bystričke na objekt zariadenia pre 

seniorov 

primátor – viete že niekedy dávnejšie bolo prijaté uznesenie, aby sa 

bývalý objekt materskej školy stal domovom pre seniorov, vždy nastal 

nejaký problém, obmedzenia predovšetkým finančného charakteru sa 

stále objavovali, na mestskej rade sme prešli túto záležitosť 

Privítal Ing. arch Jaroslava Lalíka  

Ing. architekt Jaroslav Lalík- nechal kolovať poslancom štúdiu. Kus 

roboty ste urobili. Ing. Pagáč je člen tímu, my sme nadviazali na 

skutkový stav, naša štúdia prehĺbila prvú štúdiu. Je dobre 

pokračovať sociálnym programom, sociálnu základňa pre prestárlych 
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občanov. Umiestnenie rodičov niečo podobné ako materská škola. Domov 

dôchodcov by vyplnil funkciu, ktorú všetci očakávate. Maximálne 

využitie pozemku. Prístavba v severnej časti, welness alebo terapiu- 

bazén, telocvičňa, štúdia hovorí o možnostiach využitia plochy, bude 

mať aj komerčnú časť objektu- luxusnejšia časť- 3 a 4 poschodie. 

Ekologická kotolňa. Sme v kopcoch, doporučil by som nejaký minibus – 

ako pohotovostný taxík. 

Výdajňa stravy a jedáleň, nie kuchyňa. Výťahová veža ako bonus 

navyše, všetky izby sú riešené na dvojposteľové, každá izba má 

kúpeľňu, terasa aby človek mal balkónik- vonkajšie prostredie. Ľudia 

sú ochotní zaplatiť, dožitie v domove dôchodcov, cudzinci sa tlačia 

k nám. Vy budete diktovať podmienky. Komerčný bonus- to sú tie 

nadstavby. Dnes prezentujeme prvú štúdiu, pozemok má veľký 

potenciál, mal by byť efektívne využitý. Všetko stojí na vybavení 

stavebného povolenia, som rád že sme stihli ešte pred Vianocami vám 

to odprezentovať.   

Ing. architekt Jaroslav Lalík – predložil dôvodovú správu 

k investičnému zámeru : Prestavba existujúceho objektu  bývalej 

materskej škôlky na ulici   na objekt Domovu dôchodcov. 

Identifikačné údaje  

Objekt    : bývalá materská škôlka 

Vlastník objektu : mesto Rajecké Teplice 

Lokalita    : Ulica  pri Bystričke  pozemok p.č.226/6,226/1                    

                   KNC v k.ú. Rajecké Teplice 

Stav objektu   : opustený dlhodobo nevyužívaný objekt  

Zámer    : prestavba na Dom dôchodcov 

Dôvodová správa - investičný zámer: 

Prestavby existujúceho objektu bývalej materskej škôlky na ulici Pri 

Bystričke  na Dom dôchodcov. V súčasnosti mesto Rajecké Teplice  

nedisponuje a neprevádzkuje žiadny objekt s charakterom sociálnych 

služieb pre občanov v dôchodkovom veku. Táto služba je v plnom 

rozsahu suplovaná súkromným sektorom. Resp. občania Rajeckých Teplíc 

sú odkázaný riešiť problém starostlivosti o svojich prestárlych 

príbuzných individuálne, resp. platenou službou sociálnych sestier 

v podmienkach objektov rodinných domov, ktoré nie sú na to 

uspôsobené/chýbajúca bezbariérovosť, komplexná sociálna a hygienická  

starostlivosť/. 

Investičný zámer Prestavby MŠ na domov dôchodcov rieši v plnom 

rozsahu Komplexné sociálne zabezpečenie s odbornou starostlivosťou, 

s bonusom vybudovania kultúrneho prostredia v príjemnom prostredí. 

Potenciál lokality a existujúceho objektu predstavuje možnosti 

vybudovania objektu Sociálnych služieb pre prestárlych občanov 

Rajeckých Teplíc na odpovedajúcom stupni v súčasnosti realizovaných 

podobných objektov na Slovensku. 

Analýza stavu pripravenosti pre realizáciu investičného zámeru:   

1/spracovaná architektonická štúdia 1. varianta / autor - Ing. Pagáč 

2/ prevod objektu materskej škôlky na mesto Rajecké  Teplice 

3/ z posúdenia spracovanej architektonickej štúdie vyplynula možnosť 

efektívnejšieho využitia predmetného objektu /nadstavba ďalšieho 

poschodia/, preriešenie dispozičného členenia jednotlivých poschodí 

v záujme zabezpečenia hygienického a plošného štandardu jednotlivých 

izieb a doplnenie požadovaného technicko-hygienického štandardu.   

V tomto rozsahu je spracovávaná nová architektonická štúdia 

v súčinnosti s Ing. Pagáčom  ateliérom PRO-ARCH. Vedenom Ing. arch 

Jaroslavom Lalíkom.   
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Táto štúdia bude predstavená a od prezentovaná 12. decembra 2013 na 

mestskom zastupiteľstve v Rajeckých Tepliciach.  

4/ Finančné zabezpečenie investičného zámeru bude od prezentované na 

spomínanom zastupiteľstve. V súčasnosti sa preverujú možnosti krytia 

pomocou sociálnych projektov EU cez ministerské komisie SR- 

Stojí to na dobré pripravovaných projektov. Treba vedieť obhájiť 

projekt. Tento projekt by dostal zelenú. Vytvárate potenciál služby 

ktorá zvýši štandart kúpeľného mesta. Peniaze budú samozrejme 

sledované ako budú použité. Dohoda o spravovaní a využívaní tohto 

objektu. Po Vianociach vám pripravím čo musíte spracovať 

a pripraviť. Vylepšíme to, momentálne je to objemová štúdia.  

primátor – poďakoval Ing. arch. Jaroslavovi Lalíkovi a celému tímu 

a otvoril diskusiu. uznesenie kedysi dávnejšie schválené stále 

platí, že z tohto objektu by sa mal stať domov sociálnych služieb   

Prof. Rostášová – mali by sme si ujasniť o aký typ zariadenia by 

išlo. Mal by to byť denný stacionár, ráno príde a večer odíde. Alebo 

24 hodinové celoročné bývanie. Neviem v akej pozícii ste to 

postavil. Úhrada určitej časti nákladov, veľa otázok 

Ing. Lalík- VÚC hradí pobyt občana, je to o tom ako sa dohodnete. 

Máme pocit že to prízemie by bol stacionár. Denný stacionár, aj 24 

hodinový servis. Možno 40 percent to bude denný stacionár. Dôchodca 

si môže vybrať- zábavno herná miestnosť, dielne.  Plochy sa môžu 

spočítať. Parametre by boli splnené. My sme hodne narástli.  

Prof. Rostášová – vo väzbe na štandard  

Ing. Lalík- vy máte svoju predstavu, viete čo vaši občania očakávajú 

Prof. Rostášová – vo financovaní- aké podmienky si kladú investori 

Ing. Lalík- je tu developer, ktorý vstúpi do tohto projektu, bude 

mať napr. zmluvu, že bude mať napr. izbu napr. pre svojho otca. 

Tento človek sa stane akcionár. Nadstavba môže fungovať komerčne 

Prof. Rostášová – máme jedáleň v základnej škole, tá by mohla 

slúžiť, nie reštaurácie.  

Ing. Lalík- je to prvá vstupná informácia 

primátor – máme 311 občanov nad 70 rokov, je tu potreba zriadenia 

tohto zariadenia, máme vytvorenú komisiu, bolo by vhodné aby sa 

stretla, aby bola prítomná aj pani právnička aby nás niečo 

nedobehlo. Čo najviac prediskutovať 

p. Brath- percentuálny nárast 

Ing. Lalík- dvojnásobok 

p. Brath- pôjdeme do veľmi veľkých peňazí, približný nástrel, koľko 

sme schopní my dať, koľko z fondov . objemová cena 

p. Kanpec- vonku mi schody vadia 

Ing. Lalík- je to jestvujúci stav, prvá úloha je bezbariérová rampa, 

zábradlie sú tam 

Ing. Vráblová- do 15. januára 2014 by sa malo uskutočniť takéto 

stretnutie 

Prof. Rostášová – my potrebuje vytvoriť priestor aj pre sociálne 

prípady, čo nemajú peniaze. Nepoznám prípad, že tí z vyššieho 

štandardu budú platiť tým chudobným 

Ing. Sopko – navrhol vzhľadom na uznesenie, je tu veľa otázok, 

komisia pozbiera informácie a na MsZ vo februári sa budeme zaoberať 

Prof. Rostášová – skôr sa mal komisia stretnúť 

Ing. Lalík- štúdia je na maily, prednosta ju má a vám ju prepošle, 

po víkende budú tri strany otázok.  

primátor - stavebný úrad potrebuje jasný pokyn aby mohlo pokračovať, 

požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie 

Ing. Sopko – prečítal 
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primátor  dal hlasovať za návrh na Uznesenie č. 113/2013 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach oboznámilo sa s prezentáciou 

vo veci prestavby objektu bývalej materskej školy ul. Pri Bystričke 

na objekt zariadenia pre seniorov 

berie na vedomie -návrh riešenia uvedenej prestavby (architektonická 

štúdia), ukladá zabezpečiť stretnutie komisie, ktorá bola pre tento 

účel zriadená pri Mestskom zastupiteľstve a prehodnotiť ďalší postup 

uvedeného riešenia ešte v roku 2013 

Hlasovanie: 

Za: 9        proti: 0                    zdržal sa:0  

 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

Add 7/ Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 

rok 2014 

primátor- predkladáme vám termíny Mestskej rady a Mestského 

zastupiteľstva na rok 2014. Mali ste ich v prílohe pozvánky, teda 

priestor pozrieť sa či vyhovuje návrh.  30. 01. 2014  MR, 13. 02. 

2014 MsZ, 20. 03. 2014 MR, 27. 03. 2014  MsZ, 22. 05. 2014 MR, 

12. 06. 2014 MsZ, 04. 09. 2014 MR, 11. 09. 2014 MsZ, 23. 10. 2014 

MR, 06. 11. 2014 MsZ, 27. 11. 2014 MR, 11. 12. 2014 MsZ 

primátor –  a dal hlasovať za návrh na uznesenie 106/2013 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie 

plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva mesta 
Rajecké Teplice na rok 2014  
Hlasovanie: 

Za: 9        proti: 0                    zdržal sa:0  

 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

 

Add 8/ Žiadosti občanov- stanoviská  z odborných komisií 

primátor - máme štyri komisie mestského zastupiteľstva Mesta Rajecké 

Teplice. Tri sa stretávajú pravidelne.  

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 p. Vladimír Brath 

primátor – požiadal predsedu komisie finančnej, podnikateľskej 

a cestovného ruchu Ing. Alexandra Sopku, aby povedal o žiadostiach 

a podnetoch riešených v ich komisii 

Ing. Alexander Sopko -zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej 

a cestovného ruchu sa konalo 27. 11. 2013. Prítomní:  Ing. Alexander 

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

Pagáčová – ospravedlnená, p. Janka Bohiníková, Ing. Vladimír Dikant, 

Ing. Pavol Hucík. Prizvaní: p. Anna Grupáčová, Ing. Igor Masaryk,  

p. Iveta Smolková                      

- VZN č. 5/2013 o miestnych daniach na kalendárny rok 2014 

- Zmena č. 2 rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2013 

- Programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2014-2016 

- Žiadosť o dobudovanie cestnej komunikácie v chatovej oblasti 

Medzihorská Rajecké Teplice – Poluvsie 
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- Poslanecký návrh – p. Peter Fajbík. Zapracovanie sumy do 

rozpočtu na rok 2014 – výstavba ihriska pri KD Poluvsie 

- Žiadosť p. riaditeľky MŠ RT o materiálne vybavenie CVC 

1. p. Smolková podrobne informovala komisiu o predloženom VZN č. 

5/2013 o miestnych daniach na kalendárny rok 2014. Bola podaná 

informácia o proteste prokuratúra k tomuto VZN v niektorých bodoch. 

Komisia navrhla prepočítať po nejakých čiastkach zníženie 

podnikateľov a zvýšenie fyzických osôb a porovnať aký rozdiel by 

toto spôsobilo v rozpočte. 

Najbližšia zmena VZN by bola až od roku 2015, ale prepočet je dobré 

pripraviť kvôli prehľadu. 

2.  Komisia sa podrobne zaoberala zmenou rozpočtu č. 2 Mesta Rajecké 

Teplice. Jednotliví členovia sa konkrétne zaoberali niektorými 

položkami, bola otvorená diskusia a vysvetlili sme si položky, 

hlavne tie, ktoré boli navýšené o vyššiu sumu. Komisia sa zhodla na 

závere, že doporučuje zmenu č. 2 schváliť. 

3. Komisia sa zaoberala návrhom rozpočtu na rok 2014. Rozpočet je 

v pripomienkovom konaní. Po prejednaní na mestskej rade a mestskom 

zastupiteľstve komisia doporučuje rozpočet na rok 2014 schváliť. 

4. Komisia sa zaoberala poslaneckým návrhom od p. Fajbíka 

o zapracovanie finančných prostriedkov do rozpočtu na rok 2014 na 

ihrisko pri KD Poluvsie. Komisia sa touto žiadosťou zaoberala, 

nebolo to jednoznačné. Padli aj návrhy, aby bola žiadosť doplnená aj 

o príjmovú časť. 

5. Komisia prejednala žiadosť p. riaditeľky MŠ p. Chvojkovej 

o prevedenie materiálneho vybavenie z CVC do materskej školy. 

Komisia sa zhodla na tom, že počkáme do konca roka a v ďalšom roku 

sa o tomto rozhodne. 

6. Komisia sa zaoberala žiadosťou Mgr. Miroslavy Kubalíkovej 

o dobudovanie komunikácie v chatovej oblasti Medzihorská Rajecké 

Teplice Poluvsie. Nakoľko táto cestná komunikácia nie je v majetku 

mesta, doporučuje túto žiadosť zamietnuť. Nie je to majetok mesta, 

finančné prostriedky ktoré by na to išli nemôžeme použiť  

primátor – poďakoval predsedovi komisie Ing. Sopkovi a požiadal  

p. Vladimíra Bratha predsedu komisie výstavby, územného plánu 

a ochrany životného prostredia  

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

prostredia  zasadala 28. novembra 2013 

VEC:  Profi- NETWORK Slovakia, a.s., Bratislavská 117/48, 911 05 

Trenčín  

1. VEC:   Žiadosť o umiestnenie kábla vedľa zdravotného strediska, 

meter od oplotenia ďalších objektov na ulici lesná . Doporučuje :  

Schváliť za podmienky osadenie kábla 1,0 m od hranice  parcele s p. 

č.  522/1 KNC, 524, KNC a okrajom miestnej komunikácie na ul. Lesná 

p. č. 525/5 KNC Rajecké Teplice  .  

2. VEC: Žiadosť  o územnoplánovaciu informáciu na p.č. 523/1, 524 s 

možnosťou využitia objektu pre žiadateľa BDa, s.r.o,   V. Tvrdého 

793/21,  010 01 Žilina, ide len o informáciu 

 Komisia berie na vedomie žiadosť, pretože žiadateľ chce iba 

informáciu. Odpovieme mu, že v zmysle UPN SÚRT a doplnku č. 7. , je 

možné na uvedenej parcele po zbúraní existujúcej nehnuteľnosti 

postaviť polyfunkčný dom. Základná funkcia je obytná a obslužná. 

Spôsob zástavby v zmysle regulatív, samostatne stojací polyfunkčný  

dom, v zóne občianskej vybavenosti. 
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Poznámka: treba zrealizovať splaškovú kanalizáciu DN 300 (v uvedenej 

komunikácií, ul. Lesná, sa splašková kanalizácia nenachádza – vetva 

,,K,,. Bolo vydané vodoprávne stavebné povolenie, vodoprávne. 

Bez kanalizácie nie je možné stavbu povoliť – zrealizovať. 

3. VEC: Žiadosť odstránenie stavby betónového oplotenia  z  pozemku 

p. č. 944  KN C, v k.ú. Rajecké Teplice  

Žiadateľ- p. Anna Mikundová, Porúbka 155, 013 11 Žilina 

Berie na vedomie a ukladá MÚ vyzvať žiadateľa o vytýčenie hranice 

pozemku p. č. 944  KNC a pozemku s p.č. 937/4 KNC,  v k. ú. Rajecké 

Teplice. Uvedené vytýčenie ukáže, či tvrdenie žiadateľa je podložené 

skutočnostiam. Na odstránenie drobnej stavby netreba rozhodnutie 

stačí ohlásenie stavebnému úradu kedy  stavbu  budete   odstraňovať 

v zmysle  § 88 ods. 4) stavebného zákona. 

4. VEC: Žiadosť o umiestnenie „ Bytovej jednotky a dvoj - garáže + 

prípojky inžinierskych sieti“ . Žiadosť p. Jozefa Myšiaka,  

R. Suľovského č. 22/349, 013 13  Rajecké Teplice. V ukladacej časti 

dnešného zasadnutia sme hovorili. žiadateľ bol vyzvaný na základe 

Uznesenia MZ č. 92/2013, zo dňa 07.11.2013 o vytýčenie hranice 

(dôkaz – prevzatá doručenka žiadateľom zo dňa 20.11.2013 ,,Vytýčiť 

hranicu  medzi (komunikáciou) pozemkom p. č. 235/1 KNC a pozemkami 

žiadateľa p. č.  235/16, KNC ,  235/15 KNC,,).Vytýčenie malo slúžiť 

ako podklad k umiestneniu stavby. Podmienka nebola splnená: - 

hranica pozemku p. Mišiakovej a komunikácie MÚ nebola vytýčená. 

Navrhnutá stavba ,,Bytová  jednotka a dvojgaráže,, siaha na hranicu 

komunikácie. Nad stavbou prechádza NN napätie. Z uvedeného dôvodu 

nie je možné stavbu povoliť – zrealizovať. 

5. Schvaľuje PD na stavbu: ,,Príjazdová komunikácia v miestnej časti 

Poluvsie, lokalita ,,Záhumnie,,´´ Poluvsie nad kaplnkou,  

len nebola zatiaľ riešená prístupová komunikácia. Rieši novostavbu 

miestnej prístupovej komunikácie pre budúcu zástavbu rodinných 

domov. Napojenie je na existujúcu spevnenú cestu.Na parcele 1248/2, 

1076/26 KNC, v k.ú. Poluvsie nad Rajčiankou PD vypracoval: PROMA, 

s.r.o.  

primátor – poďakoval predsedovi komisie p. Brathovi a požiadal  

Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD., predsedkyňu komisie sociálnych 

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

Prof. Rostášová- zasadnutie komisie sociálnej, kultúry, športu 

a vzdelávania pri MsZ v Rajeckých Tepliciach sa uskutočnilo 26. 

novembra 2013, prítomný: podľa prezenčnej listiny, hostia:  

J. Verešová (ÁNO PRE ŽIVOT), J. Plevová (MC KOŠÍK) 

PROGRAM ZASADNUTIA: - soc. oblasť :   

1.Knapcová Katarína, Poluvsie 113, 4 deti (vek: 7, 3, 2x19) – má 

zvýšené výdavky na lieky, návštevy u lekára s nemocným dieťaťom 

a zimné oblečenie, manžel nízky príjem  

návrh : 165,-EUR 

2.Anna Pialová, Poluvsie 142, na zakúpenie tuhého paliva -  zvýšené 

náklady. (Osamelá vdova, žijúca sama – deti žijúce mimo Poluvsia), 

návrh : 100,-EUR 

3.Iveta Racová, Rajecké Teplice, Školská 151. (druh zomrel ,  

4 deti) – zistí sa výška nedoplatkov a tie sa prioritne zaplatia, 

nie peniaze v hotovosti. 

Dotácie PO a FO- budú prebraté na nasledujúcej komisii, pretože 

žiadosti môžu prísť do konca novembra 2013. Záverečný výrok je 

komisia odporúča jej dať 140,- eur- to sú posledné financie, ktoré 

sme mohli ako komisia pričleniť 
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- vzdelávanie: 

1.Mgr. Babinec nás informoval, že ZŠ je pripravená zrealizovať:  

- posunutie dverí pri vchode 

- výmena nábytku do tried 

- približne 12 krúžkov (pracuje) 

Komisia prejednala záležitosti, ktoré sa vzťahovali k bývalému CVČ. 

Odporúča sa s majetkom zatiaľ počkať. 

 

 

- športová oblasť: bikrosová dráha – odváža sa zemina. požadujeme 

správu o využívaní bikrosovej dráhy. Zisťovalo sa a zistilo, že to 

nie ej zemina z bikrosovej dráhy. Projekt sa musí udržať, verím, že 

je to vhodné pre deti.- kultúrna oblasť: dostali sme informácie 

o pripravovaných aktivitách, niektoré k dnešnému dňu už prebehli 

06. 12. 2013 – trhy Vianočné, príchod Mikuláša 

12. 12. 2013 – yamaha koncert 

20. 12. 2013 – Vianočná besiedka (ZŠ) R.T. 

Neformálna skupina ,,Basta fidli,,  

- zóna bez peňazí , - bartlový výmenný obchod s vecami, ktoré už 

ľudia nepotrebujú,  pred Vianocami reklama pre mesto, potreba 

priestoru na sústredenie vecí (napríklad dolný priestor + rozhlas), 

veci sa budú triediť. 

30. 11. 2013 celopoška – nestihneme, v apríly 2014 bude už 

spoločne.- verejné poriadky: chyby v novom smerovaní  (p. Murčová 

upresní) 

- ostatné: prečo sa nerobí uvítanie do života. 

P. Verešová, p. Plevová, ako hostia informovali o činnosti 

Materského centra  v Rajci, R. T. cez ktorý projekt fungoval končí. 

Treba ho zachovať v zmysle projektu 5 rokov. Žiadajú o príspevok na 

nájom a energie, čo činí 960,-EUR ročne. 

Dať návrh na úpravu VZN o prenájme v prípade takýchto verejno-

prospešných aktivít, všeobecno-prospešných služieb.  

Vznik komunikačného centra bolo na podnet mesta. 

Zdroje CVČ by mali byť použité ???? 

V rámci projektu boli vlastné finančné prostriedky... už navrhnuté. 

Žiadosti ktoré sme riešili v rámci dotácií, aby boli odtiaľ 

vyčlenení. aby neplatili z dotácie za prenájom.  Sú to sociálne 

prípady, verím že podporíte aj tento návrh.  

primátor – nech sa ohlási p. Bieliková a prejednáme 

Veselický- neformálna skupina sa ohlásila na 17. 12. 2013- zóna bez 

peňazí vo vstupnej hale MsÚ, novinár sme bude propagovať mesto 

p. Verešová – povedala, že sú spokojní so spoluprácou s mestom 

Rajecké Teplice. Informovala o fungovaní obchodu v R.T. Od 01.05.203 

je novelizovaný zákon o zamestnanosti s platnosťou k 01.09.2013 je 

dávaný príspevok invalidom (polovičné pre polovičných invalidov).  

Obchod je iba public relions. ,,Znelka na trhovisko,, 

- odporúčame schváliť VZN, ktoré sa daní. Bola zobraná na vedomie 

správa o činnosti ZŠ R.T. za rok 2013. SWOT analýza vytyčuje úlohy 

na najbližšie obdobie – potreba konzultovania ako to naplnili v bud. 

roku. 

primátor – poďakoval Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD., predsedkyni 

komisie sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu, mládeže  

a verejného poriadku. Požiadal poslancov, aby  vrátili k uzneseniam 

z výstupov jednotlivých komisií 
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Uznesenie č. 108/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo žiadosť Profi- NETWORK Slovakia, a.s., Bratislavská 

117/48, 911 05 Trenčín vo veci umiestnenia kábla a schvaľuje 

žiadosť Profi- NETWORK Slovakia, a.s., Bratislavská 117/48, 911 05 

Trenčín vo veci umiestnenia kábla, za podmienky osadenie kábla 1,0 m 

od hranice  parcele s p. č.  522/1 KNC, 524, KNC a okrajom miestnej 

komunikácie na ul. Lesná p. č. 525/5 KNC Rajecké Teplice.  

Hlasovanie: 

Za: 9        proti: 0                    zdržal sa:0  

primátor – poďakoval poslancom a prešli k hlasovaniu ďalšieho návrhu 

na uznesenie 

 

Uznesenie č. 109/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo žiadosť BDal, s.r.o,   V. Tvrdého 793/21,  010 01 Žilina 

vo veci územnoplánovacej informácie na p.č. 523/1, 524 s možnosťou 

využitia objektu pre polyfunkčný dom,  berie na vedomie žiadosť 

BDal, s.r.o,   V. Tvrdého 793/21,  010 01 Žilina. V zmysle UPN SÚRT 

a doplnku č. 7. , je možné na uvedenej parcele po zbúraní 

existujúcej nehnuteľnosti postaviť polyfunkčný dom. Základná funkcia 

je obytná a obslužná. Spôsob zástavby v zmysle regulatív, samostatne 

stojací polyfunkčný  dom, v zóne občianskej vybavenosti. 

Poznámka: treba zrealizovať splaškovú kanalizáciu DN 300 (v uvedenej 

komunikácií, ul. Lesná, sa splašková kanalizácia nenachádza – vetva 

,,K,,. Bolo vydané vodoprávne stavebné povolenie, vodoprávne. 

Bez kanalizácie nie je možné stavbu povoliť – zrealizovať. 

Hlasovanie: 

Za: 9        proti: 0                    zdržal sa:0  

primátor – poďakoval poslancom a prešli k hlasovaniu ďalšieho návrhu 

na uznesenie 

 

Uznesenie č. 110/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo žiadosť p. Anny Mikundovej, Porúbka 155, 013 11 Žilina 

vo veci odstránenia stavby betónového oplotenia  z  pozemku p. č. 

944  KN C, v k.ú. Rajecké Teplice, berie na vedomie žiadosť p. Anny 

Mikundovej, Porúbka 155, 013 11 Žilina vo veci odstránenia stavby 

betónového oplotenia  z  pozemku p. č. 944  KN C, v k.ú. Rajecké 

Teplice a ukladá MsÚ vyzvať žiadateľa o vytýčenie hranice pozemku p. 

č. 944  KNC a pozemku s p.č. 937/4 KNC,  v k. ú. Rajecké Teplice. 

Uvedené vytýčenie ukáže, či tvrdenie žiadateľa je podložené 

skutočnostiam. Na odstránenie drobnej stavby netreba rozhodnutie 

stačí ohlásenie stavebnému úradu kedy  stavbu  budete   odstraňovať 

v zmysle  § 88 ods. 4) stavebného zákona. 

Hlasovanie: 

Za: 9        proti: 0                    zdržal sa:0  

primátor – poďakoval poslancom a prešli k hlasovaniu ďalšieho návrhu 

na uznesenie 

 

Uznesenie č. 111/2013 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo žiadosť p. 

Jozefa Myšiaka, R. Súľovského č. 22/349, 013 13  Rajecké Teplice vo 

veci umiestnenia „ Bytovej jednotky a dvoj - garáže + prípojky 

inžinierskych sieti“ , zamieta žiadosť p. Jozefa Myšiaka, R. 

Súľovského č. 22/349, 013 13  Rajecké Teplice vo veci umiestnenia „ 

Bytovej jednotky a dvoj - garáže + prípojky inžinierskych sieti“  

Hlasovanie: 

Za: 9        proti: 0                    zdržal sa:0  
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primátor – poďakoval poslancom a prešli k hlasovaniu ďalšieho návrhu 

na uznesenie 

 

Uznesenie č. 112/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo a schvaľuje PD na stavbu: ,,Príjazdová komunikácia 

v miestnej časti Poluvsie, lokalita ,,Záhumnie,,´´ 

Hlasovanie: 

Za: 9        proti: 0                    zdržal sa:0  

primátor – poďakoval poslancom a prešli k hlasovaniu ďalšieho bodu 

zasadnutia 

 

 

Add 9/ Rôzne 

primátor- MUDr. Vaňová kožná ambulancia dnes oznámila, že končí 

k 01. 01. 2014 

primátor – informoval, že zajtra začínajú Vianoce v Prahe, kde sa 

zúčastní Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina 

– informoval, že miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady pre rok 2014 ostáva na úrovni roka 2013 a to 16,24 

Eur/os./rok, 0,0445 Eur na osobu a deň. VZN č. 73/2013 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ostáva 

v platnosti aj pre rok 2014 v nezmenenej forme. 

– informoval, že nám bol do podateľne doručený návrh APHRODITE 

Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice s.r.o.  

na započítanie pohľadávok. Navštívili ma p. Miškolci aj predseda 

predstavenstva. V liste píšu, že z dôvodu zrekonštruovania 

v priestoroch Veľká Fatra plochu tvoriacu chodník pre chodcov tak, 

aby tento ako po stavebnej tak i estetickej stránke zodpovedal 

svojmu účelu. Ide o plochu pozemku patriaceho vlastnícky mestu 

Rajecké teplice, pričom náklady na jej rekonštrukciu predstavujú 

sumu 3998,06 EUR. Navrhujú započítať nimi vynaložené náklady 3998,06 

EUR oproti pohľadávkam mesta z titulu daní z nehnuteľností vo 

vlastníctve ich obchodnej spoločnosti uzavretím Dohody o započítaní 

pohľadávok. Očakávajú ústretovosť s navrhovaným riešením, v záujme 

spoločného zveľaďovania mesta Rajecké Teplice. 

Poslanci jednoznačne nesúhlasili, mali sa opýtať pred vykonaním prác 

či má mesto záujem.  

– informoval o poslancov vo veci prešetreniu poškodenia 13 stromov 

pred hotelom Veľká Fatra a v areáli kúpeľov Aphrodite. Dňa 28. 

novembra 2013 bolo mestu doručené uznesenie Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru v Žiline, ktorým bolo prerušené trestné stíhanie 

vo veci prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 

ods. 1 písm. c) a ods. 4 písm. c) Trestného zákona, lebo sa 

nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie 

voči určitej osobe. K prípadu bol spracovaný plán spoločného 

postupu, v rámci ktorého boli uložené úlohy pracovníkom Odboru 

kriminálnej polície Okresného riaditeľstva policajného zboru Žilina, 

Obvodného oddelenia Rajec. Vypočutí boli splnomocnení zástupcovia 

poškodených ku skutku a k spôsobenej škode. Za účelom zistenia 

páchateľa boli určené ďalšie úlohy pracovníkom Odboru kriminálnej 

polície OR PZ Žilina. 

V prípade pominutia dôvodov prerušenia, teda v prípade zistenia 

páchateľa sa bude v trestnom stíhaní pokračovať.  

– informoval o projektovej dokumentácii  „ Revitalizácia mestskej 

zelene – Rajecké Teplice 2013“. Mesto Rajecké Teplice zvolalo 
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v dňoch 02- 03. Decembra 2013 verejné prerokovanie projektovej 

dokumentácie revitalizácie mestskej zelene v  Rajecké Teplice. 

Rozdelenie územia, ktoré zahŕňal projekt, bolo nasledovné: 

Plocha č. 1 – Územie pri Vila Milica, detské ihrisko, bytovka č. 36 

Plocha č. 2 – Územie okolo bytovky č.34 

Plocha č. 3 – Územie medzi ulicou Školská, bytovkou – lesnícka, MsÚ 

Plocha č. 4 – Územie medzi ulicami Školská a Pionierska 

Na verejnom prerokovaní sa zúčastnilo vedenie mesta, pracovníci 

referátu životného prostredia, spracovateľ projektu, Ing. Anton 

Murčo, poslanci mestského zastupiteľstva - Ing. Vladimír Dikant,  

p. Emil Barčiak a obyvatelia dotknutých území. 

V rámci prerokovania jednotlivých územných častí najviac 

pripomienkovanou časťou bola Plocha  č.4, kde vyvstal dlhotrvajúci 

a zásadný problém – parkovanie. Prítomní občania nesúhlasili 

s návrhom parkovania tak, ako to bolo uvedené v prejednávanom 

projekte a podávali individuálne návrhy. Pripomienky  boli vznesené 

aj k plochám č. 1 a 3.    

Všetky pripomienky budú posúdené a  zapracované do projektovej 

dokumentácie. 

Prepracovaná projektová dokumentácia bude zverejnená vo vestibule 

mestského úradu a na stránkach mesta. Občania budú mať možnosť sa 

k nej vyjadriť a svoje pripomienky odovzdať na referáte životného 

prostredia MsÚ v Rajeckých Tepliciach do konca roka 2013.  

Začiatkom roka 2014 sa so spracovateľom projektovej dokumentácie 

všetky pripomienky prehodnotia a vypracuje sa výsledný návrh, ktorý 

bude predložený do stavebnej komisie na posúdenie a následne sa 

predloží na schválenie do Mestského zastupiteľstva. 

- informoval o podávaných projektoch k 29. 11. 2013 tri projekty: 

1) Rozšírenie kamerového systému Rajecké Teplice – žiadosť o dotáciu 

z výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality na rok 2014. V projekte 

sa jedná o rozšírenie existujúceho kamerového systému o 4 nové 

kamery, ktoré budú umiestnené v týchto miestach: ul. Farská – 

železničná stanica, križovatka Farská/Rajecká cesta, križovatka 

Školská/Rajecká cesta(pri Lekárni) a križovatka 

Osloboditeľov/Rajecká cesta (pri penzióne Daniela). K tomuto 

projektu bolo potrebné priložiť aj súhlasné stanovisko z Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, ktoré sme promptne 

zabezpečili, aby bola žiadosť o dotáciu kompletná a nebola vyradená 

po kontrole formálnych náležitostí. 

Celkový rozpočet:19 674,60 €. Žiadaná dotácia:16 395,50 € (80 %) 

Spolufinancovanie: 3 279,10 € (20 %) 

2)Moderná knižnica – žiadosť o dotáciu z dotačného systému 

Ministerstva kultúry SR na rok 2014 na nákup regálov, kresiel 

a políc do knižnice na zabezpečenie postupnej obnovy zariadenia 

knižnice a skvalitnenie služieb poskytovaný ch v knižnici. Celkový 

rozpočet: 790,- €. Žiadaná dotácia: 750,50 € (95 %). 

Spolufinancovanie: 39,50 € (5 %) 

3) Kniha – najlepší priateľ človeka - žiadosť o dotáciu z dotačného 

systému Ministerstva kultúry SR na rok 2014 na nákup kníh do 

knižnice – rozšírenie knižničného fondu mestskej knižnice. Po 

pozitívnych ohlasoch na zrealizovaný projekt v tomto roku sme sa 

rozhodli opätovne podať žiadosť o dotáciu. Nové moderné knihy 

v knižnici mali veľký úspech aj u čitateľov.  

Celkový rozpočet: 1000,- €. Žiadaná dotácia: 950,-€(95%). 

Spolufinancovanie: 50,- € (5 %) 
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- informoval o ocenení mesta Rajecké Teplice v súťaži Samospráva 

a Slovensko bez bariér. Mesto Rajecké Teplice sa podaním prihlášky 

k 30. 09. 2013 zapojilo do VII. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko 

bez bariér 2010-2013“. V prihláške sme uviedli nie len samostatné 

aktivity mesta na odbúravanie bariér (šikmá schodisková plošina na 

zdravotnom stredisku, bezbariérové vstupy do školy, debarierizácia 

námestia, WC pre hendikepovaných na prízemí MsÚ, bezbarierový 

prístup k lekárni), ale aj spoluprácu mesta s neziskovou 

organizáciou Áno pre život, n.o., ktorá taktiež napomáha odbúravaniu 

bariér – zdravotných i sociálnych. V rámci spolupráce týchto dvoch 

subjektov je realizovaný projekt obchodíku Darčeky@káva, ktorý sa 

nachádza v budove MsÚ oproti tržnici, kde boli vytvorené 3 pracovné 

miesta pre zdravotne znevýhodnených, ktorí si zaradenie do 

pracovného procesu chvália. Ďalšou aktivitou je Poradenské centrum, 

kde je poskytované poradenstvo právnika, psychológa, sociálneho 

poradcu a špeciálneho pedagóga. Zaslali sme doplňujúce materiály 

k jednotlivým aktivitám – podrobnejšie popisy a fotodokumentáciu.  

Marian Minarovič generálny sekretár Únie miest Slovenska nás listom 

informoval, že porota VII. etapy súťaže Samospráva a Slovensko bez 

bariér ocenila náš projekt v rámci kategórie „mestá a obce“. V mene 

členov Správnej rady „Účtu Slovensko bez bariér“ i v mene svojom 

tlmočil srdečné pozvanie na Galavečer, ktorého som sa zúčastnil 

a bolo nám slávnostne odovzdané ocenenia v rámci jednotlivých 

kategórií súťaže. Galavečer sa uskutočnil z príležitosti 

„Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých“ 03.12.2013 vo veľkej 

sále Domu kultúry Ružinov 

Add 10/ Diskusia 

Ing. Sopko- okrskové volebné komisie pre voľby, na mestskej rade sme 

sa riešili Rajeckú cestu. OVK máme delené podľa ulíc. Niekoľko domov 

na Rajeckej ceste by malo byť začlenených v OVK č. 1.  

primátor- je to v rukách rozhodnutia mestského zastupiteľstva. 

Rajeckú cestu môžeme rozdeliť. Navrhol pripraviť podklady na budúce 

mestské zastupiteľstvo. Formou uznesenia by sme sa tým vysporiadali. 

Ing. Sopko- niekedy v minulosti sme hovorili o rozšírení priestorov 

Átria pre kultúrne akcie. Bolo by potrebné urobiť prepočet nákladov 

na jednoduchú štúdiu, zjednodušenú štúdiu na prestrešenie.  

primátor- autor už nemá do toho čo hovoriť, vyhodnotíme tento návrh  

Ing. Sopko – na budúci rok nám končí úver na mestskú tržnicu 

Prof. Rostášová – členovia komisie súhlasia s vyhovením žiadosti p. 

Verešovej ÁNO PRE ŽIVOT. Žiadajú znížiť nájom o polovicu, 

poskytnutie väčších priestorov. Zamestnávajú mesto R.T. – teda 

požaduje zníženie nájmu na 0,-EUR. Pomohla by zmena VZN.  

Ing. Sopko- nie zmena VZN, navrhol, aby primátor sa s tým 

vysporiadal 

primátor – nechcú dotáciu na činnosť, ale príspevok chcú mať formou 

nájmu. Všeobecná zhoda poslancov bola, aby sa primátor s tým 

vysporiadal 

Ing. Dikant- mali sme veľa sedení vo veci fungovania centra voľného 

času. Pani riaditeľku sme dosť kritizovali za nesplnenie niektorých 

záležitosti. Dostal sa mi list a na základe neho, chcem vedieť, či 

bol podaný na mestský úrad písomný návrh opatrení, nakoľko tu nebol 

nikdy spomenutý. Na budúcom zastupiteľstve chce, aby bolo podané 

vysvetlenie.  

p. Fajbík- p. Emília Pialová je dôchodkyňa so zdrav. problémami, 

požiadala ma, či by nebolo možné traktorom odhŕňať sneh z uličky kde 
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býva. Navyše aj keď si odhrnie jej suseda- švagriná jej zas sneh 

nahrnie. Žiada o lepšiu údržbu uličky a dohovorenie p. Pialovej, aby 

to nerobila 

p. Barčiak – poďakoval p. Pagáčovi, že hneď po žiadosti vo veci Vo, 

hneď to bolo opravené   

p. Brath – p. pagáč je veľmi ochotný, pružný, snaží sa veľmi 

p. Fajbík- tiež pochválil, keď minule zavolal že treba posypať 

cestu, hneď prišiel a cesta bola posypaná 

Ing. Dikant – spýtal sa na proces verejného obstarávania traktora 

prednosta- vysvetlil postup, nutnosť dodržiavania termínov... 

 

 

Add 11/ Záver 

primátor – jednotlivé uznesenia sme priebežne čítali a hlasovali za 

všetky. Predseda návrhovej komisie súhlasil, v diskusii sme sa 

venovali všetkým návrhom, ktoré boli schválené. Konštatoval, že 

všetky uznesenia boli preschválené 

Návrh uznesení je prílohou zápisnice a je podpísaný originálnymi 

podpismi členov návrhovej komisie. Uznesenia zo zasadnutia MsZ budú 

zaslané poslancom MsZ. 

Primátor poďakoval poslancom za aktívnu účasť a ukončil XXI. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

V Rajeckých Tepliciach 12. 12. 2013 

 

 

 

 

___________________    ___________________ 

Ing. Igor Masaryk    RNDr. Dobeš Peter 

prednosta MsÚ     primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

p. Vladimír Brath     _____________________      

   12. 12. 2013 

 

 

p. Ladislav Šálek     _____________________    

     12. 12. 2013 
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