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                                   ZÁPISNICA 

z XXIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo 27. 03. 2014 na Mestskom úrade 

v Rajeckých Tepliciach 
 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny.  

Ospravedlnení:  

Prof. Mária Rostášová, PhD,  p. Vladimír Brath, p. Peter Fajbík, 

Ing. Vladimír Dikant- meškal  

Prezenčná listina - príloha zápisnice 

 

PROGRAM:  

1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva 

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

13. februára 2014 

3. Záverečný účet mesta Rajecké Teplice za rok 2013 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k 

záverečnému účtu mesta Rajecké Teplice za rok 2013 

5. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Rajecké Teplice 

za rok 2013 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k 

hodnotiacej správe programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice 

za rok 2013 

7. Dodatok č.1, zmena č. 6 k VZN č. 61/2009 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území mesta Rajecké Teplice 

8. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do 

orgánov samosprávy mesta v roku 2014 

9. VZN mesta Rajecké Teplice č.1/2014 o vymedzení miest na 

vylepovanie volebných plagátov 

10. Informatívna správa o stretnutí Rady rodičov pri ZŠ, vedenia 
Základnej školy a mesta Rajecké Teplice vo veci financovania 

základnej školy 

11. Hodnotiaca správa o činnosti mestskej polície v Rajeckých 
Tepliciach za rok 2013 v zmysle zákona SNR č.564/1991 Zb. 

12. Správa o činnosti DHZ Rajecké Teplice za rok 2013 

13. Žiadosti občanov- stanoviská z odborných komisií 

14. Rôzne 

15.  Diskusia 

16. Záver 
 

Add 1/ Otvorenie XVIII. 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: p. Ladislava Šáleka a p. Ing. Alexandra Sopka 
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Za členov návrhovej Mgr. Branislava Babinca člen, p. Jozefa Knapca – 

člen. Predseda p. Emil Barčiak. Spýtal sa poslancov či súhlasia, 

alebo majú iný návrh. Nikto sa neprihlásil.  

Primátor dal hlasovať za schválenie členov 

 

ZA:5        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní: Prof. Mária Rostášová, PhD., p. Vladimír Brath,  

p. Peter Fajbík, Ing. Vladimír Dikant)  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie. Požiadal poslancov, 

aby pristúpili k bodu č.2 dnešného zasadnutia a to ku kontrole 

plnenia uznesení z XXII. zasadnutia MsZ, konaného 13. februára 2014 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

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

13. februára 2014 
primátor - mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach na svojom 

XXII. zasadnutí, ktoré sa konalo 13. februára 2014 uložilo MsÚ 

formou uznesení tieto úlohy:  

primátor -Uznesením č. 89/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach zobralo na vedomie žiadosť  Daniela Javorana, Poluvsie 

89, 013 13 Rajecké Teplice o odkúpenie časti  

pozemku p.č. KNE 898 v kat. úz. Poluvsie 

uložilo – MsÚ vyzvať žiadateľa 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 - v prílohe je GP pán Javoran, žiadosť o odkúpenie pozemku 

v k. ú. Poluvsie diel 3 výmera 8 m2. 

Vzhľadom na malú výmeru  by bolo potrebné požiadať zastupiteľstvo  o 

rozhodnutie či schváli zámer previesť diel 3 parcely E KN 898  

ostatná plocha k.ú. Poluvsie o výmere 8 m2 vytvorený geometrickým 

plánom overeným Okresným úradom v Žiline pod č. 40/2014 kúpnou 

zmluvou na  p. Daniela Javorana, Poluvsie 89, 013 13 Rajecké Teplice 

a to z dôvodu hodného  osobitného zreteľa.  Dôvodom  hodným 

osobitného zreteľa je to že uvedený diel 3 parcely E KN 898 je 

včlenený svojou polohou  do pozemku vo vlastníctve pána Daniela 

Javorana, čo je zrejmé z geometrického plánu a vzhľadom na minimálnu 

výmeru a jeho polohu  nemá žiadne využitie pre nikoho iného okrem p. 

Javorana, tento diel vybočuje z priebehu zvyšku parcely E KN 898. 

Kúpna cena bude určená znaleckým posudkom. 

Náklady na znalecký posudok bude znášať p. Javoran.  

Návrh na uznesenie  Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

zámer previesť diel 3 parcely E KN 898  ostatná plocha k.ú. Poluvsie 

o výmere 8 m2 vytvorený geometrickým plánom overeným Okresným úradom 

v Žiline pod č. 40/2014 kúpnou zmluvou na  p. Daniela Javorana, 

Poluvsie 89, 013 13 Rajecké Teplice a to z dôvodu hodného  

osobitného zreteľa.  Dôvodom  hodným osobitného zreteľa je to že 

uvedený diel 3 parcely E KN 898 je včlenený svojou polohou  do 

pozemku vo vlastníctve pána Daniela Javorana, čo je zrejmé z 

geometrického plánu a vzhľadom na minimálnu výmeru a jeho polohu  

nemá žiadne využitie pre nikoho iného okrem p. Javorana, tento diel 

vybočuje z priebehu zvyšku parcely E KN 898. Kúpna cena bude určená 

znaleckým posudkom. 

Náklady na znalecký posudok bude znášať p. Javoran. 
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primátor -Uznesením č.92/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach 

Prerokovalo a zobralo na vedomie žiadosť Jozefa Myšiaka, Suľovského 

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

jednotky a dvojgaráže + prípojky inžinierskych sieti“  

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 – nakoľko do dnešného dňa pán Jozef Myšiak nedodal 

potrebné doklady, konanie bolo zastavené 

Uznesením č.6/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo a žiadosti Základnej školy v Rajeckých Tepliciach 

a Materskej školy v Rajeckých Tepliciach o poskytnutie materiálu 

a vybavenia z CVČ. 

Schválilo rozdelenie majetku zrušeného centra voľného času podľa 

požiadaviek pre mesto a jeho rozpočtovú organizáciu 

MsZ odporúčilo Mestskému úradu  zriadiť komisiu a podľa požiadaviek  

mesta a jeho rozpočtovej organizácie majetok rozdeliť 

Komisia zasadala 05. 03. 2014. Členovia komisie prof. Rostášová, 

Ing. Sopko, Ing. Masaryk a p. Bohiníková sa zaoberali požiadavkami 

a rozdelili majetok CVČ zhruba podľa požiadaviek Základnej školy, 

Materskej školy v Rajeckých Tepliciach a mesta Rajecké Teplice. 

 

 

primátor -Uznesením č.13/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach 

prerokovalo  projekt „Revitalizácie mestskej zelene“,  ktorý 

vypracoval Ing. Anton Murčo, Floragarden, Rajecké Teplice 09-11/2013 

schválilo- projekt Revitalizácie mestskej zelene nasledovne:  

Plocha č.1  

- ponechať trávnatú plochu v celom rozsahu bez parkovacích miest, 

- v rámci realizácie projektu vybudovať  peší  chodník od vchodu 

popri  bytovke na cestu ku garážam 

Plocha č.2   

- počet parkovacích miest zachovať,  

- upraviť plochu pod smetnými nádobami a existujúcim parkovacím 

miestom,  

- betónový plot, ktorý sa nachádza v havarijnom stave, odstrániť 

a nahradiť ho živým plotom 

Plocha č.3  

- odsúhlasiť prepracovaný návrh podľa priloženej situácie 

Plocha č.4  

- prehodnotiť návrh parkovacích miest  

- revitalizácia zelene podľa predloženého návrhu 

Uložilo mestu Rajecké Teplice začať s realizáciou projektu 

„Revitalizácie mestskej zelene“  po etapách. 

V I. etape zrealizovať prípravné práce (nutný výrub v rámci celého 

projektu) a plochu č.1. Vyzvať vlastníka objektu Třinecké železiarne 

na zabezpečenie údržby zelene v objekte. 

prednosta- v 1. etape zrealizovať prípravné práce (nutný výrub 

v rámci celého projektu) a plochu č. 1., 

- vyzvať vlastníka objektu býv. Třineckých železiarní  na  

zabezpečenie údržby zelene v objekte. 
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prednosta - mesto začalo konanie vo veci výrubu drevín na ploche č. 

1 v zmysle schváleného projektu – jedná sa o výrub 6 ks brezy (č.8, 

10, 12, 14, 16, 18), 1 ks hrušky (č. 24), 2 ks borovice (č. 31, 

33)a 1 ks duglasky (č. 4).  

Na ploche č. 4 je v žiadosti o výrub zahrnutá breza pred bytovkou č. 

187 a smrek pri p. Mokošovej, u ktorého na základe dodatočného 

dendrologického posúdenia hrozí riziko pádu vzhľadom na druh dreviny 

a jeho súčasnú výšku – 20 m. 

Údržbu zelene v objekte býv. Třineckých železiarní , t. j. výrub 

náletových a prestarnutých drevín, zabezpečuje vlastník pozemku – 

SLK Rajecké Teplice, v zmysle právoplatného rozhodnutia.    

 

primátor - Uznesením č.18/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo  žiadosť poslanca P.Fajbíka o úpravu zelene v 

areáli KD Poluvsie 

uložilo   MsÚ spracovať návrh úpravy zelene v areáli KD Poluvsie 

prednosta- v rámci areálu KD Poluvsie bola predbežne určená plocha, 

na ktorej bude navrhnutá nová výsadba, jedná sa o svah za KD, ktorý 

je v súčasnosti zarastený, znečistený odpadkami a pod.  

- výsadba by predbežne mohla byť realizovaná v rámci náhradnej  

výsadby za nepovolený výrub drevín, ktorý je v súčasnosti riešený na 

Okresnom úrade v Žiline  

 

primátor - Uznesením č.14/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo správu o financovaní OOCR Rajecká Dolina 

uložilo MsÚ uhradiť členský príspevok 500,- EUR – riadne členské za 

rok 2014, ako člena oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká 

dolina 

primátor - Uznesením č.14/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo správu o realizácii integrovaného 

informačného systému v meste 

uložilo MsÚ rokovať s fy.ARD o cenách za reklamné tabule 

prednosta - Ing. Rudolf Delinčák konateľ spoločnosti ARDSYSTÉM, 

s.r.o. a ARD, spol. s r.o., P. Mudroňa 5, 

010 01 Žilina nám poslal stručný opis informačného systému - výhody. 

Sme tu, aby sme Vám uľahčili život a pomohli zarobiť viac peňazí.  

Mesto Rajecké Teplice vybuduje pre domácich obyvateľov i 

zahraničných a slovenských návštevníkov mesta integrovaný informačný 

systém. Tento systém má za úlohu zviditeľniť toto kúpeľné mesto doma 

i vo svete, pritiahnuť do neho viac ľudí a peňazí, uľahčiť život 

podnikateľom a zlepšiť komunikáciu mesta s občanmi. Integrovaný 

informačný systém bude realizovaný výhradne na majetku mesta 

spoločnosťami ARDSYSTÉM, s.r.o. a ARD, spol. s r.o. podľa projektu 

schváleného mestom a v elektronickom priestore pod dohľadom mesta a 

bez nároku na financie mesta, ktorých je nedostatok. 

Mesto má záujem, aby Rajecké Teplice boli pekné, aby sa v nich ľuďom 

vrátane podnikateľov dobre žilo, aby mladá generácia, ktorá vyrastá 

aj tu, mala možnosť oboznámiť sa s najnovšími informačnými 

technológiami a vyskúšať si ich na vlastné oči a "ruky". Systém 

pozostáva z uličného tabuľkového informačného systému, ktorý je už 

inštalovaný, infoboxu s hovoriacou mapou, ktorá je takisto v 

prevádzke, systému QR kódov, ktoré sú tiež funkčné, komerčného 

tabuľkového navigačného systému, ktorého inštalácia prebehne v 

najbližších dňoch, mobilnej aplikácie APPK-y, ktorá je tiež k 

dispozícii na napĺňanie, ako aj ďalších projektovaných komponentov 

(značenie cyklotrás, informačný systém na cintoríne, propagácia 
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kultúry, športu, spoločenských podujatí, ai.), ktorá sa v podstate 

už tiež začala. 

Na základe požiadavky primátora mesta sa realizátor projektu IIS 

rozhodol poskytnúť v novom systéme všetkým podnikateľským subjektom 

podnikajúcich na území mesta bezplatne, teda zadarmo na skúšku až do 

01. 07. 2014 informačné firemné tabule s vyznačením sídla firmy 

(hotelov, penziónov, reštaurácií, autoservisov, kúpeľov, kaderníka, 

holiča, pošty, banky ap.), umiestnenie v mape mesta s QR kódmi 

prevádzky, umiestnenie v mobilnej aplikácii, pomoc pri vytvorení 

webu podnikateľa (pokiaľ ho nemá) a umiestnenie domény na našom 

serveri, plus ďalšie služby, na ktorých sa strany dohodnú. 

Ceny za prenájom komerčných informačných tabúľ po 1. 7. 2014 budú 

rovnaké, ako sú ceny v Turčianskych Tepliciach, t.j. od 15 do 25 € 

ročne bez DPH. Zaradenie v systéme QR kódov a mape  mesta i mobilnej 

aplikácii bude zadarmo až do konca roka 2014. Cena zariadenia zahŕňa 

pre zhotoviteľa (klient ju neplatí, je zahrnutá v nájme), správny 

poplatok, výroba tabule, jej zavesenie a zvesenie, polep tabule, 

grafické spracovanie, náhradu pri poškodení, resp. krádeži, 

čistenie, aktualizáciu údajov. 

Podmienkou spolupráce je nadviazanie kontaktu so spoločnosťami ARD 

alebo ARDSYSTÉM. 

primátor – poďakoval prednostovi, spýtal sa poslancov či majú otázky 

k plneniu uznesení. Nikto nemal nič. Požiadal ich o hlasovanie 

návrhu na Uznesenie č. 19/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo  a schválilo plnenie uznesení z XXII. 

zasadnutia MsZ, konaného 13. februára 2014 

 

Hlasovanie: 

ZA:5        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní: Prof. Mária Rostášová, PhD., p. Vladimír Brath,  

p. Peter Fajbík, Ing. Vladimír Dikant)  

 

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie. Požiadal poslancov, 

aby pristúpili k bodu č.3 dnešného zasadnutia. Body 3, 4, 5, a 6 

úzko súvisia.  

 

 

 

Add 3/ Záverečný účet mesta Rajecké Teplice za rok 2013 

primátor – v prílohy pozvánky alebo na usb kľúči ste dostali 

podrobný materiál. Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta 

bol rozpočet mesta na rok 2013. Základným nástrojom finančného 

hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2013. Mesto v roku 2012 

zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet 

mesta na rok 2013 bol zostavený po zmene č. 1 ako vyrovnaný.  

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 

2013.  Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 

13.12.2012 uznesením č.92/2012.  Bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena schválená dňa 12.9.2013 uznesením č. 69/2013 

- druhá zmena schválená dňa 12.12.2013 uznesením č. 102/2013 

Poprosil pána prednostu aby nás uviedol do tejto časti 

prednosta – po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 
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  Rozpočet mesta k 31. 12. 2013 v celých € 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 1 674 456 1 691 312 

z toho :   

Bežné príjmy 1 661 691 1 567 031 

Kapitálové príjmy          

465 

    13 381 

Finančné príjmy             

0 

    99 900 

Vlastné príjmy RO 

s právnou subjekt. 

   12 300     11 000 

Výdavky celkom 1 674 456      1 691 

312 

z toho :   

Bežné výdavky 969 247 1 032 347 

Kapitálové výdavky        465    114 024 

Finančné výdavky   61 596      61 589 

Celkové výdavky RO 

s právnou subjekt. 

643 148    483 352 

Rozpočet obce 0 0 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť 

k 31.12.2013 

% plnenia 

1 691 312 1 754 094,69 103,7 % 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť 

k 31.12.2013 

% plnenia 

898 256 910 615,98 101,4% 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 595 225,00  EUR z výnosu 

dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo 

výške 599 165,23 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,7 %. 

b) Daň z nehnuteľností 

Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 14 325,14 EUR, dane zo stavieb 

boli vo výške 111 602,11 EUR a dane z bytov vo výške 2 723,72 EUR. 

Z rozpočtovaných 129 000,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo 

výške 128 650,97 EUR, čo je 99,7 % plnenie. 

c) Daň za psa 2 169,03 EUR. Plnenie na 101,2%. 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 6 191,77 EUR.  Plnenie na 

99,9 %. 

e) Daň za ubytovanie 89 558,12 EUR. Plnenie na 111,9 %. 

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 84 880,86 

EUR. Plnenie na 99,1%. 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť 

k 31.12.2013 

% plnenia 

190 695 239 955,05 125,8 % 

 

a) Príjmy z vlastníctva majetku 

Ide o  príjem z prenajatých pozemkov vo výške 2 365,49 EUR,  príjem 

z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 100 161,06 EUR . 
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Z rozpočtovaných 107 033,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo 

výške 102 526,55 EUR, čo je 95,8%  plnenie. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky : 

Z rozpočtovaných 13 500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo 

výške 9 379,- EUR, čo je 69,5 % plnenie.  

c) Pokuty, penále a iné sankcie 

Z rozpočtovaných 2 080,- EUR bol skutočný príjem 1 835,- EUR čo 

predstavuje plnenie na 88,2 %. 

d) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 

V položke sú zahrnuté platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, 

parkovné, materská škola, stravné, znečistenie ovzdušia. 

Predpokladaný príjem bol rozpočtovaný na 68 082,- EUR a skutočné 

plnenie bolo vo výške 126 214,50 EUR čo predstavuje 185,4  %. Vyššie 

plnenie je na položkách 223001 – Školská jedáleň réžia, 223003 – 

Školská jedáleň stravné, 292027 – iné, tvorba sociálneho fondu, 

ktoré patria medzi nerozpočtované príjmy, vykazuje sa len 

skutočnosť, neudáva sa rozpočet.  

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť 

k 31.12.2013 

% plnenia 

478 080 482 869,47 101,0 % 

 

 úroky z vkladov, z výťažkov lotérií, z dobropisov, granty 

a transféry 

V kapitálových príjmoch boli rozpočtované finančné prostriedky  

13 381,- EUR. Plnenie k 31.12.2013 bolo 13 721,11 EUR. Sú to príjmy 

814,72 EUR ( príjem Slnečné skaly, kúpnopredajná zmluva – WW Polo), 

príjem z predaja pozemkov (kúpna zmluva č. 15/2013/M- Piala Pavol). 

a) Príjem z predaja kapitálových aktív : 

Z rozpočtovaných 814,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 

814,72 EUR, čo je  

100,1 % plnenie.  

b) Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 12 567,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 

v sume 12 566,39 EUR, čo predstavuje 100,0 % plnenie. 

 

V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery : 

P.č. Poskytovateľ 

dotácie 

Suma v € Investičná akcia 

1. Bikros – Mikropr. 

PL-SR, ŽSK dotácia 

12 566,39 Bikrosová dráha – areál ZŠ 
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5) Príjmové finančné operácie :  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť 

k 31.12.2013 

% plnenia 

99 900 99 900 100,0 % 

Prijatý bankový úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

Čerpanie úverov a zostatky k 31.12.2013 

Úver                                                             zostatok                                    druh úver 

Tržnica                                                               11 690,23   EUR                               dlhodobý 

Autobusové nástupište                                142 669,62   EUR                               dlhodobý  

Investičný splátkový úver                             176 759,98   EUR                              dlhodobý 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia             99 900,00 EUR                                dlhodobý 

Splátka leasing – Chevrolet                               1 252,57 EUR                                  leasing 
Spolu k 31.12.2013 zostatok dlhodobých úverov 431 019,83EUR 

a zostatok leasingu 1 252,57 EUR.     

 
Výdavkové finančné operácie- vo výdavkových finančných operáciách sú 

zahrnuté splátky úverov na tržnicu, autobusové nástupište, 

investičný splátkový úver.  

Hospodárenie Mesta Rajecké Teplice za rok 2013 

 

 Rozpočet po 

zmenách 

2013 

v celých € 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

v celých € 

Príjmy celkom 1 691 312 1 754 094,69 

z toho :   

Bežné príjmy 1 567 031 1 633 440,50 

Kapitálové príjmy 13 381 13 721,11 

Finančné príjmy 99 900 99 900 

Príjmy RO 11 000 7 033,08 

Výdavky celkom 1 691 312 1 713 913,89 

z toho :   

Bežné výdavky 1 032 347 1 067 459,28 

Kapitálové výdavky 114 024 104 723,30 

Finančné výdavky 61 589 61 589,04 

Výdavky RO 483 352 480 142,27 

Hospodárenie obce za rok 

2013  

0 40 180,80 

 

primátor – poďakoval prednostovi a požiadal Ing. Alexandra Sopku 

Ing. Alexander Sopko- komisia podrobne prejednala záverečný účet 

Mesta Rajecké Teplice. Zaoberala sa príjmami, výdavkami rozpočtu 

Mesta. Tvorba prebytku alebo schodku je tvorený bežnými príjmami, 

kapitálovými príjmami a bežnými výdavkami, kapitálovými výdavkami. 

V roku 2013 nám vznikol schodok vo výške 25 697,22 EUR, krytý 

vlastnými zdrojmi mesta. Komisia doporučuje záverečný účet schváliť. 
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Add 4/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k 

záverečnému účtu mesta Rajecké Teplice za rok 2013 

p. Anna Grupáčová, hlavný kontrolór mesta predložila správu 

z kontroly finančného hospodárenia k 31. 12. 2013 

Stav bankových účtov a pokladne k 01. 01. 2013 

VÚB                                               24 063,63 €                              

ČSOB  /Istrobanka /                      48 738,65 € 

Slov. Sporiteľňa                            18 038,37 € 

Pokladňa                                        2 057,64 € 

Ceniny /str. lístky/                              34,00 € 

Peniaze na ceste                             -  44,50  €                             

Spolu:                                         92 887,79  €   /2 798 337,56 Sk/ 

 

                                      Skutočnosť                 Rozpočet                                   % 

Príjmy                          1 754 094,69 €          1 691 312 €                           103,70 %                   

Výdavky                      1 713 913,89 €          1 691 312 €                           101,30  % 

 

Stav bankových účtov a pokladne k 31.12. 2013 

VUB                                                 35 293,74 € 

DEXIA /PKB/                                          - ,00  € 

ČSOB  /Istrobanka/                          45 782,55 €  

Slov. Sporiteľňa                               33 297,14 €  

Pokladňa                                             2 587,92 € 

Peniaze na ceste                                       46,25 € 

Ceniny /str. lístky/                                 659,60 € 

Spolu:                                            117 667,20  €     
Stanovisko k ročnej účtovnej závierke za rok 2013 - 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. 

Mesto sa riadilo  schváleným rozpočtom na  rok 2013  a to vo výške 

1 662 156 Eur. 

Tento rozpočet bol zmenený 12.9.2013 uznesením č. 69/2013 a druhá 

zmena bola schválená 12.12.2013 uznesením č. 102/2013a na sumu  

1 691 312 € ako vyrovnaný. 

Príjmy boli napĺňané podľa jednotlivých položiek v celkovom 

hodnotení:  

Daňové príjmy  rozpočet 898 256 €  skutočnosť   

910 615,98 €, čo je 101,40 %,  

Nedaňové príjmy  rozpočet 190 695 € skutočnosť  

239 955,05 € čo je 125,80 % 

Granty a transféry spolu  rozpočet  478 080 € skutočnosť  

482 869,47 €, čo je  101,10  %  

Bežné príjmy celkom  rozpočet 1 567 031 € skutočnosť   

1 633 440,50 €, čo je 104,20 % 

Kapitálové príjmy rozpočet  13 381 €  skutočnosť    

13721,11 €, čo je 102,50 % 

Príjmy  finančných operácií  rozpočet   

99 900,0 €  skutočnosť 99 900,0 €, čo je 100 % 
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Príjmy v celkovom hodnotení spolu rozpočet 1 691 312 € skutočnosť 

1 754 094,69 €, čo je103,70 %  

 

Výdavky rozpočtu mesta boli čerpané podľa jednotlivých položiek 

v celkovom hodnotení: 

Bežné výdavky spolu rozpočet 1 504 699 € skutočnosť  

1 540 568,47 €, čo je 102,40 % 

Kapitálové výdavky spolu rozpočet 114 024 €  skutočnosť  

104 723,30  €, čo je  91,80 %, 

Výdavkové finančné operácie rozpočet 61 589 € skutočnosť  

61 589,04 €, čo je 100 % 

Výdavky v celkovom hodnotení spolu rozpočet 1 691 312 € skutočnosť  

1 713 913,89 €, čo je 101,30 %             

K napĺňaniu a čerpaniu rozpočtu mesta  nemám pripomienky.  

 

Čerpanie úverov  a zostatky k 31.12.2013 

Úver Tržnica zostatok  11 690,23 €, úver splatný v 09/2014 

Úver Autobus. zástavka zostatok  142 669,62, ročná splátka  23 820,-

€ splatný v r. 2019 

Úver Investičný splátkový zostatok 176 759,98 € ročná splátka 

21 240,-€ splatný v r. 2022 

Úver rekonštrukcia verejného osvetlenia 99 900,-€ splatný v roku 

2023 

 

Spolu zostatok úverov k 31. 12. 2013   431 019,83 €, čo je  43,97 %  

z možného čerpania 

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2013 

Náklady celkom   1 448 530,07 € 

Výnosy celkom    1 286 571,88 € 

Hospodársky výsledok    - 161 958,19 € 

 

Majetok mesta  k 31. 12. 2013 

Z toho Dlhodobý hmotný majetok      5 270 191,56 € 

Dlhodobý finančný majetok             485 361,13 € 

/ akcie SVS a.s. Žilina, Dexia/ 

Finančný majetok                      117 551,22 € 

/bežný účet, pokladňa/Zásoby            3 354,95 € 

Pohľadávky                             12 648,73 € 

Z postavenia hlavného kontrolóra doporučujem Mestskému 

zastupiteľstvu ročnú účtovnú závierku s chváliť. 

 

Ďalej prečítala stanovisko k záverečnému účtu Mesta Rajecké Teplice 

Mesto Rajecké Teplice skončilo rok 2013 takto: 

Celkové príjmy po vylúčení finančných operácií a nevyčerpaných fin. 

prostriedkov účelovo viazaných – bikros. dráha, dar – pomník  

J. Gabčíka, a nerozpočtované príjmy   1 563 252,70 € 

Celkové výdavky  po vylúčení finančných operácií a nerozpočtovaných 

výdavkov                                                                                                                                           

1 588 949,92 € 

Rozdiel                                                                                                                               

25 697,22 €  

Podľa § 10 ods.9 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. sa prebytok 

alebo schodok vypočíta ako rozdiel medzi bežnými a kapitálovými 

príjmami rozpočtu a bežnými a kapitálovými výdavkami  rozpočtu obce 

vrátane príjmov a výdavkov  rozpočtových organizácií. 
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V zmysle § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách a o zmenách a doplnení neskorších predpisov sa pre účely 

tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 

§ 10 ods.3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku 

vylučujú: 

-Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo viazané na kapitálové výdavky 

poskytnuté v predchádzajúcom roku / 9 376,39 € bikros. dráha/ 

-Nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov  podľa ustanovenia 

§ 5 ods. 3 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách / 535,-€ 

pamätník J. Gabčíka/ 

-Nerozpočtované príjmy  v sume 81 030,60 € a nerozpočtované výdavky 

vo výške 63 374,93 € 

Rozdiel medzi príjmovými finančnými operáciami a výdavkovými 

finančnými operáciami je 38 310,96 € 

Rozdiel medzi vyčísleným schodkom 25 697,22 € a rozdielom  

finančných operácií 38 310,96 € v sume 12 613,74 € doporučujem 

schváliť na tvorbu rezervného fondu. 

Z postavenia hlavného kontrolóra doporučujem Mestskému 

zastupiteľstvu záverečný účet schváliť, ako aj vysporiadanie 

schodku. 

primátor – poďakoval kontrolórke za podrobnú analýzu, je povinnosť 

aj voči daňovému úradu. Je to celoročná bilancia príjmov a výdavkov. 

Poďakoval aj pracovníčkam finančného oddelenia  

primátor – požiadal poslancov za hlasovanie návrhu na Uznesenie č. 

20/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

záverečný účet Mesta Rajecké Teplice za rok 2013 

schvaľuje záverečný účet Mesta Rajecké Teplice za rok 2013 a súhlasí 

s celoročným hospodárením bez výhrad 

 

Hlasovanie: 

ZA:5        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní: Prof. Mária Rostášová, PhD., p. Vladimír Brath,  

p. Peter Fajbík, Ing. Vladimír Dikant)  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie. Požiadal poslancov za 

hlasovanie návrhu na Uznesenie  

č. 21/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo a berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta 

Rajecké Teplice k záverečnému účtu mesta Rajecké Teplice za rok 2013 

 

Hlasovanie: 

ZA:5        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní: Prof. Mária Rostášová, PhD., p. Vladimír Brath,  

p. Peter Fajbík, Ing. Vladimír Dikant)  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie. Požiadal poslancov, 

aby sa ešte vrátili k plneniu uznesení čo sa týka pána Javorana. 

Teda za hlasovanie návrhu na Uznesenie č. 33/2014 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach schvaľuje zámer previesť diel 

3 parcely E KN 898  ostatná plocha k.ú. Poluvsie o výmere 8 m2 

vytvorený geometrickým plánom overeným Okresným úradom v Žiline pod 

č. 40/2014 kúpnou zmluvou na  p. Daniela Javorana, Poluvsie 89, 013 

13 Rajecké Teplice a to z dôvodu hodného  osobitného zreteľa.  

Dôvodom  hodným osobitného zreteľa je to že uvedený diel 3 parcely E 

KN 898 je včlenený svojou polohou  do pozemku vo vlastníctve pána 

Daniela Javorana, čo je zrejmé z geometrického plánu a vzhľadom na 
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minimálnu výmeru a jeho polohu  nemá žiadne využitie pre nikoho 

iného okrem p. Javorana, tento diel vybočuje z priebehu zvyšku 

parcely E KN 898. Kúpna cena bude určená znaleckým posudkom. 

Náklady na znalecký posudok bude znášať p. Javoran. 

 

Hlasovanie: 

ZA:5        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní: Prof. Mária Rostášová, PhD., p. Vladimír Brath,  

p. Peter Fajbík, Ing. Vladimír Dikant)  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie.  

 

Add 5/ Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Rajecké 

Teplice za rok 2013 

Ing. Alexander Sopko – finančná komisia podrobne prehodnotila 

V priebehu druhého polroka došlo k zmene. Tak ako pán prednosta 

prečítal, to je záver celkového hodnotenia.   

12613,74 sa navrhuje na tvorbu rezervného fondu, je tu určitá 

zadlženosť- úvery. 431000 eur- potrebujeme ešte splácať. Komisia 

doporučuje aby sa záverečný účet schválil, tak ako povedal prednosta 

primátor- poďakoval Ing. Alexandrovi Sopkovi a požiadal hlavnú 

kontrolórku mesta p. Annu Grupáčovú 

 

 

Add 6/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k 

hodnotiacej správe programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice za 

rok 2013 

p. Anna Grupáčová, hlavný kontrol mesta rajecké teplice- prečítala    

hodnotiacu správu k programovému rozpočtu mesta Rajecké Teplice 

k 31.12.2013 

Programový rozpočet je systém plánovania, rozpočtovania 

a hodnotenia. 

Vyjadruje zámery, ciele a merateľné ukazovatele výkonnosti. 

Taktiež sa delí na príjmy a výdavky. 

Príjmy na daňová, nedaňové, granty a transféry, kapitálové prijmy, 

prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci. Programový 

rozpočet je vyčíslený  ako schválený, upravený a plnenie. 

Výdavková časť obsahuje programy: 

Plánovanie, manažment a kontrola, propagácia a marketing, interné 

služby, služby občanom, bezpečnosť, odpadové hospodárstvo, 

komunikácie, doprava, vzdelávanie, šport, kultúra, prostredie pre 

život, sociálne služby, administratíva. 

Tieto jednotlivé programy obsahujú podprogramy, ktoré obsahujú 

zámer, zodpovednosť a tiež položky rozpočet schválený, upravený 

a čerpanie. 

K jednotlivým položkám podprogramov programového rozpočtu nemám 

pripomienky a dopuručujem Mestskému zastupiteľstvu tento programový 

rozpočet schváliť. 

primátor – poďakoval hlavnej kontrolórke a požiadal poslancov 

o otázky. Nikto nemal dal hlasovať za uznesenie 

 

primátor – požiadal poslancov za hlasovanie návrhu na Uznesenie č. 

22/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a 

schvaľuje hodnotiacu správu k programovému rozpočtu Mesta Rajecké 

Teplice za rok 2013 
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Hlasovanie: 

ZA:5        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní: Prof. Mária Rostášová, PhD., p. Vladimír Brath,  

p. Peter Fajbík, Ing. Vladimír Dikant)  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie. Požiadal poslancov za 

hlasovanie návrhu na Uznesenie č. 23/2014 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo  a berie na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k hodnotiacej správe 

programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice za rok 2013 

 

Hlasovanie: 

ZA:5        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní: Prof. Mária Rostášová, PhD., p. Vladimír Brath,  

p. Peter Fajbík, Ing. Vladimír Dikant)  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie a prešli k ďalšiemu 

bodu zasadnutia 

 

Add 7/ Dodatok č.1, zmena č. 6 k VZN č. 61/2009 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území mesta Rajecké Teplice 

primátor –je to jednoduchý dodatok, vysvetlíme o čo ide. 

Riaditeľstvo ZŠ nás požiadalo 42 detí momentálne navštevuje klub. 

Položka školský klub detí- 42 detí, požadovaná suma na mesiac. 

Bol vyvesený 15 dní, v prípade ak bude dnes schválený opäť bude 

vysieť 15 dní a bude účinný 

Ing. Alexander Sopko- komisia sa zaoberala dodatkom č. 1, zmena č.6 

k VZN 61/2009, kde sa mení jedine dotácia na školský klub 

v základnej škole na výšku 480,- EUR, vzhľadom k tomu, že bolo 5%-né 

navýšenie miezd a otvorený ranný školský klub – zmena platových 

dekrétov. 

p. Anna Grupáčová – súhlasí 

primátor  keď príde poslanec Ing. Vladimír Dikant budeme hlasovať 

o tomto uznesení. Prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

Add 8/ Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby 

do orgánov samosprávy mesta v roku 2014 

primátor – komunikovali sme s právnym zástupcom mesta. v zásade sa 

nič nemení, je tu iba dôvod úpravy domov na rajeckej ceste. 

Vyhovujeme požiadavkám občanov. predkladáme to v predstihu, je to 

administratívna úprava. Mestské zastupiteľstvo v súlade s § 9 zákona 

SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov určuje volebné obvody a počet poslancov v nich 

pre voľby do orgánov samosprávy mesta nasledovne: 

Volebný obvod číslo 1: počet poslancov štyria 

ulice – 30. apríla, Farská, K. Kašjaka, Kuneradská cesta, Kúpeľný 

park, Kvetná, Lesná, Ľ. Štúra, Nám. SNP 1/29, Pionierska, Pri 

Bystričke, R. Súľovského, Slnečná, Školská, Veterná, Rajecká cesta 

rodinné domy so súpisným číslom: 1, 2, 4, 5, 7, 14, 132, 156, 170, 

179, 192, 281, 334, 338, 396, 397 

Volebný obvod číslo 2: počet poslancov traja 

ulice – 1. mája, Dielnice, Dolná, J. Gabčíka, Lúčky, Lúčna, M.R. 

Štefánika, Horná, Osloboditeľov, Partizánska cesta, Poľná,  Riečna, 

Stredná, Za Dielom, Zábrežná, Záhradnícka cesta, Zátočná, Žliabková 

dolina, Rajecká cesta rodinné domy so súpisným číslom: 231, 232, 

245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 

Volebný obvod číslo 3: počet poslancov  dvaja- miestna časť Poluvsie 
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primátor - návrh na uznesenie bol prerokovaný v komisiách pri MsZ, v 

Mestskej rade, nikto nemal otázky. Požiadal poslancov za hlasovanie 

návrhu na Uznesenie č. 27/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach 

v súlade s § 9 zákona  SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určuje volebné obvody a 

počet poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy mesta v roku 

2014 nasledovne: 

Volebný obvod číslo 1: počet poslancov štyria 

ulice – 30. apríla, Farská, Karola Kašjaka, Kuneradská cesta, 

Kúpeľný park, Kvetná, Lesná, Ľ. Štúra, Nám. SNP 1/29, Pionierska, 

Pri Bystričke, Rudolfa Súľovského, Slnečná, Školská, Veterná, 

Rajecká cesta rodinné domy so súpisným číslom: 1, 2, 4, 5, 7, 14, 

132, 156, 170, 179, 192, 281, 334, 338, 396, 397 

Volebný obvod číslo 2: počet poslancov traja 

ulice – 1. mája, Dielnice, Dolná, Jozefa Gabčíka, Lúčky, Lúčna, M.R. 

Štefánika, Horná, Osloboditeľov, Partizánska cesta, Poľná,  Riečna, 

Stredná, Za Dielom, Zábrežná,  Zahrádnícka cesta, Zátočná, Žliabková 

dolina, Rajecká cesta rodinné domy so súpisným číslom: 231, 232, 

245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 

 

Volebný obvod číslo 3: počet poslancov dvaja  

miestna časť Poluvsie 

 

Hlasovanie: 

ZA:5        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní: Prof. Mária Rostášová, PhD., p. Vladimír Brath,  

p. Peter Fajbík, Ing. Vladimír Dikant)  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie.  

 

Add 9/ VZN mesta Rajecké Teplice č.1/2014 o vymedzení miest na 

vylepovanie volebných plagátov 

primátor – opäť zo zákona je povinnosť určiť takéto miesta, preto 

predkladáme mestskému zastupiteľstvu tento materiál. Návrh na 

uznesenie bol prerokovaný v komisiách pri MsZ, v mestskej rade. Ku 

každým voľbám podľa zákona má mesto povinnosť určiť všeob. záväzným 

nariadením plochy pre vylepovanie volebných plagátov. Rajecké 

Teplice nemali doteraz  prijaté takéto VZN. Preto ho teraz 

predkladáme MsZ na schválenie.  Navrhované  VZN je univerzálne – 

platí pre všetky druhy konaných volieb.  

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Rajecké Teplice č.1/2014 o 

vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov. 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach v súlade s ustanovením 

§ 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 24 zákona č. 

333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR, úplné znenie, § 19 zákona č. 

331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu, § 27 zákona č. 

303/2001 Z. z. voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení 

Občianskeho súdneho poriadku, § 30 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách 

do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 15 zákona 

č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní 

o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov sa uznieslo 

na tomto VZN. 
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Článok 1 

Základné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ vymedzuje miesta 

na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na 

území mesta Rajecké Teplice vrátane mestskej časti Poluvsie, počas 

volebnej kampane pre všetky druhy volieb, referend a hlasovaní 

/ďalej len voľby/. 

Článok 2 

Vymedzenie pojmov 

(1) Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto VZN rozumie kandidujúci 

politický subjekt (politická strana alebo hnutie alebo ich 

koalícia), petičný výbor zastupujúci kandidáta na funkciu prezidenta 

SR alebo kandidujúci jednotlivec. 

(2) Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo 

písané materiály aj letáky, oznamy, prospekty, samolepky alebo iné 

materiály, ktoré svojím obsahom propagujú vo voľbách kandidujúci 

subjekt. 

Článok 3 

Miesta na vylepovanie volebných plagátov 

1. Miestom na vylepovanie volebných plagátov sú dočasné betónové 

valcové plagátové plochy umiestnené : 

a, Autobusová stanica Rajecké Teplice 

b, Nám. SNP, Rajecké Teplice 

c, OD Coop Jednota Poluvsie 

d, KD Poluvsie 

2. Čas volebnej kampane na účely tohto VZN určí príslušný zákon 

podľa druhu volieb. 

3. Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách 

v meste  Rajecké Teplice nie je dovolené. V prípade porušenia tohto 

ustanovenia je kandidujúci subjekt povinný bezodkladne odstrániť 

volebný plagát na vlastné náklady.    

Článok 4 

Povinnosti kandidujúcich subjektov 

1. Umiestnenie volebných plagátov si počas volebnej kampane 

zabezpečuje kandidujúci subjekt  sám a na svoje náklady. Samotné 

poskytnutie plochy je počas volebnej kampane bezplatné. 

3.  Kandidujúci subjekt je povinný využiť len plochu vyčlenenú 

mestom v zmysle článku 3 ods.2 tohto nariadenia  

4.  Kandidujúci subjekt je povinný odstrániť volebné plagáty s 

plošných plagátových plôch určených v článku 3 ods.1 tohto 

nariadenia v lehote do 7 dní od skončenia volebnej kampane a to na 

vlastné náklady. Pri nedodržaní tejto podmienky bude kandidujúci 

subjekt mestom písomne vyzvaný na odstránenie volebného plagátu. 

Článok 5 

Sankcie 

Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa § 

46 a 47 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. 

Článok 6 

Kontrola 

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva mestská polícia. 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

Toto VZN bolo prerokované a schválené na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach dňa 27. 03. 2014 a nadobúda 

účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli.   
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Nikto nemal do diskusie, privítal poslanca Ing. Vladimíra Dikanta 

 

primátor – požiadal poslancov za hlasovanie návrhu na Uznesenie č. 

28/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo 

a schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta Rajecké Teplice 

č.1/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov. 

 

Hlasovanie: 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní: Prof. Mária Rostášová, PhD., p. Vladimír Brath,  

p. Peter Fajbík)  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie. Požiadal poslancov 

nakoľko je prítomný šiesty poslanec, aby sa vrátili sa k návrhu na 

uznesenie 26/2014 

Požiadal poslancov za hlasovanie návrhu na Uznesenie č. 26/2014 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

a schvaľuje Dodatok č.1, zmenu č.6 k  Všeobecnému záväznému 

nariadeniu č. 61/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 

Rajecké Teplice 

 

Hlasovanie: 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní: Prof. Mária Rostášová, PhD., p. Vladimír Brath,  

p. Peter Fajbík)  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie.  

                                                                   

Add 10/ Informatívna správa o stretnutí Rady rodičov pri ZŠ, vedenia 

Základnej školy a mesta Rajecké Teplice vo veci financovania 

základnej školy 

primátor – bolo potrebné takéto stretnutie, nakoľko nebolo dostatok 

informácií ako je financovaná základná škola. Predkladáme vám 

informatívnu správu o stretnutí  Rady rodičov, zástupcov Mesta 

Rajecké Teplice, predsedu finančnej komisie pri MsZ a vedenia 

Základnej školy  dňa 14. 03. 2014 na mestskom úrade v Rajeckých 

Tepliciach.    

prednosta - hlavnou témou stretnutia bolo financovanie základnej 

školy, tvorba rozpočtu školy, možnosti mesta financovať zastaralú 

elektroinštaláciu, podlahy tried, výmeny lavíc a stoličiek 

v triedach. Ďalším okruhom rokovania boli úspory energie po 

energetickej rekonštrukcii školy, využitie usporených financií 

a ďalšie otázky týkajúce sa finančného zabezpečenia základnej školy, 

zodpovedanie otázok položených radou rodičov. 

Na úvod boli prítomní oboznámení so zákonom č 597/2003 Z.z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, 

ktorý hovorí o použití mzdového a prevádzkového normatívu pre školy. 

Následne bola prítomným prezentovaná tabuľka týchto normatívov na 

roky 2013 a 2014 a tabuľka plnenia rozpočtu ZŠ za roky 2009-2013. 

Ďalej bola konštatovaná úspora energie po energetickej 

rekonštrukcii školy. Vďaka tejto rekonštrukcii klesla spotreba plynu 

školy takmer  o 50%, pričom takto ušetrené  financie opäť zostávajú 

škole.   Škola  dáva návrh rozpočtu nie podľa skutočnosti 

z predošlého roku, ale vyšší. Pre roky 2014 -2016 je toto navýšenie 

takmer o 150 000 EUR, pričom sa nepočíta takmer so žiadnymi 
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investíciami do školy, viď priložené tabuľky návrhu rozpočtov zo ZŠ. 

Zriaďovateľ rozpočet upravuje podľa tabuľky normatívov. 

Čo sa týka 900,00 EUR na výdavky pre ZŠ, plánoval sa posun 

vonkajších dverí do objektov školy, ale keďže sa jedná 

o udržateľnosť projektu (5 rokov), zatiaľ sa musí upustiť od tohto 

zámeru.  Rada rodičov informovala zástupcov mesta o použití  2% 

z daní na zakúpenie skriniek pre žiakov ZŠ, pričom požiadali mesto 

o spoluprácu pri využití týchto prostriedkov tak , aby mohli byť 

použité ešte v tomto školskom roku. 

Navrhujeme prijatie uznesenia MsZ, v ktorom sa ukladá 

riaditeľovi ZŠ dôsledne dodržiavať finančnú disciplínu pri 

normatívnom financovaní školy. Dodržiavať čerpanie mzdového 

normatívu a prevádzkový normatív v predpísanej  výške použiť na 

prevádzku školy a financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, tak 

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

presuny finančných prostriedkov medzi mzdovým a prevádzkovým 

normatívom musí schváliť zriaďovateľ. Riaditeľovi ZŠ ukladá  

štvrťročne predkladať zriaďovateľovi správu o čerpaní normatívnych 

financií v škole.   

V prípade nedodržiavania finančnej disciplíny,  MsZ ukladá  

mestu Rajecké Teplice ako zriaďovateľovi ZŠ  zadržať časť finančných 

prostriedkov, a následne ich  použiť  pre  potreby školy. 

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

o hospodárení školy predkladanú školou podľa § 7 zákona 

o financovaní škôl č.597/2003. 

V prílohách pozvánok ste mali ZŠ plnenie rozpočtu, požadovaný 

rozpočet školy na roky  2013-2015, šetrenie financií z energetických 

úspor, žiadosť a rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 

2013 

Ing. Alexander Sopko- len pár postrehov z tohto stretnutie, rodičia 

nemali vôbec prehľad ako je financovaná základná škola. Úsporu za 

energie nie sú na meste 

Niektoré veci ktoré požadujú, zastaralá elektroinštalácia, máme 

revízie tak podľa ich názoru nie je to v zlom stave. Potom napr. 

požiadavky plávajúcich podláh do tried. Nemyslím si že by to bolo 

vhodné, z lacných materiáloch by boli za rok zošúchané a na drahé 

nemáme. 

primátor – stretnutie bolo veľmi prospešné, v zmysle revíznych správ 

máme všetko, možno výhľadovo musíme myslieť na tieto veci. V blízkej 

dobe chceme opäť zvolať takéto stretnutie, aby sa predišlo 

nejasnostiam 

Mgr. Branislav Babinec- z tohto celého my vychádza ZŠ je právny 

subjekt, riaditeľ má všetky právomoci financovať. Primátor tvoja 

sestra a p. manželka prednostu že by nevedeli ako je to financované. 

Riaditeľ školy musí vyplatiť mzdy svojich zamestnancov a traja 

štyria mu sa dostanú do vyššej tarifnej triedy a zníži sa počet 

žiakov, tak riaditeľ školy neviem čo spraví. Nevie čo my s tým 

chceme povedať. Viem aké fin. náklady na to treba. Plávajúca podlaha 

je potrebná, je to tam na zaplakanie, lacnú dlážku by sme tam mohli 

položiť. Pri dobrej vôli sa toho dá veľa urobiť. Myslím že išlo 

o vynovenie učební, nové stoly a stoličky. Mne sa to uznesenie 

nepáči a ja budem hlasovať proti, budem hlasovať proti uznesenie, 

pretože sa mi nepáči 

Sopko- prečo niečo lacné, iný materiál, nie lacné plávajúce podlahy. 

Neboli včas predložené požiadavky, budeme sa zaoberať požiadavky , 

ktoré nám boli medzi časom doručené. 
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Mgr. Branislav Babinec- riaditeľ základnej školy v roku 2013 bol vo 

funkcii 2 mesiace.  

primátor- predseda rady školy nemá dostatočné informácie, 

predovšetkým členovia rady školy nemali informácie, preto bolo 

prospešné toto sedenie. Išlo nám o zavedenie určitých pravidiel, 

samospráve môžete rozkázať iba v zmysle zákona. Nemyslíme si, že 

škola má tak málo peňazí ako sa hovorí. Nechávame všetky peniaze 

škole. Je to o nájdení dobrej vôle. 

Ing. Alexander Sopko – platí pre pani riaditeľa čo sa týka normatív 

primátor – je to zo zákona 

Ing. Alexander Sopko- ak škola prekročí financie na mzdy, 

zriaďovateľ by mohol schváliť prefinancovanie- navýšenie na mzdy 

Neboli ďalšie otázky, táto informatívna správa bola prerokovaná aj 

na mestskej rade 

Ing. Vladimír Dikant- hlavom a šéfom je zriaďovateľ. Bola inventúra 

po ukončení riaditeľovania p. Ing. Martina Guttena a začiatok nového 

riaditeľa Mgr. Petra Knoteka 

prednosta - my len nastavujeme podmienky fungovania školy, nič 

nehádžeme na pána riaditeľa. My nezadržujeme finančné prostriedky 

primátor –aby škola predkladala tieto správy v zmysle uznesenia.  

Prečítal návrh na uznesenie, ktoré bolo 2-krát prečítané 

primátor – požiadal poslancov za hlasovanie návrhu na Uznesenie č. 

30/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

a  berie na vedomie informatívnu správu o stretnutí Rady rodičov pri 

ZŠ, vedenia Základnej školy a mesta Rajecké Teplice vo veci 

financovania základnej školy 

ukladá - Riaditeľovi ZŠ dôsledne dodržiavať finančnú disciplínu pri 

normatívnom financovaní školy. Dodržiavať čerpanie mzdového 

normatívu a prevádzkový normatív v predpísanej  výške použiť na 

prevádzku školy a financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, tak 

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

presuny finančných prostriedkov medzi mzdovým a prevádzkovým 

normatívom musí schváliť zriaďovateľ 

- Riaditeľovi  ZŠ  štvrťročne predkladať zriaďovateľovi správu o 

čerpaní normatívnych financií v škole   

- Mestu Rajecké Teplice ako zriaďovateľovi ZŠ, v prípade 

nedodržiavania finančnej disciplíny v ZŠ, zadržať časť finančných 

prostriedkov, a následne ich  použiť  pre  potreby školy. 

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

o hospodárení ZŠ  predkladanú školou podľa § 7 zákona o financovaní 

škôl č.597/2003 Z.z. 

 

Hlasovanie: 

ZA:5        PROTI: 1 (Mgr. Branislav Babinec)       ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní: Prof. Mária Rostášová, PhD., p. Vladimír Brath,  

p. Peter Fajbík)  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie.  

 

 

Add 11/ Hodnotiaca správa o činnosti mestskej polície v Rajeckých 

Tepliciach za rok 2013 v zmysle zákona SNR č.564/1991 Zb. 

primátor – náčelník mestskej polície Ing. Ján Valúch predkladá  

správy o činnosti mestskej polície. 

Mestská  polícia v Rajeckých Tepliciach pôsobí v zmysle zákona 

č.564/1991 Zb. o obecnej polícii deviaty kalendárny rok vo výkone 

ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí 
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verejného poriadku, ochrany životného prostredia na území mesta 

Rajecké Teplice. Ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za 

priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti 

plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím 

zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými 

značkami alebo dopravnými zariadeniami a plní úlohy vyplývajúce zo 

všeobecne záväzných nariadení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí 

primátora mesta. 

    V hodnotiacom roku 2013 pracovali na mestskej polícii štyria 

príslušníci, (vrátane náčelníka), čím bol naplnený stav. Chod 

mestskej polície bol zabezpečovaný v plnom rozsahu v dvoch 

pracovných zmenách. Organizácia a systém práce Mestskej polície 

počas celého hodnotiaceho obdobia bola vykonávaná v súlade so 

zákonom SNR č. 564/1991 zb. o obecnej polícii v platnom znení. 

Všetci príslušníci mestskej polície vykonávajúci výkon činnosti 

mestského policajta boli držiteľmi osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti, podľa § 25, zákona SNR č. 564/1991zb. o obecnej 

polícii v platnom znení. 

 

Organizačná štruktúra MsP v Rajeckých Tepliciach  - zoznam 

príslušníkov MsP 

 

Meno a priezvisko 

príslušníka 

Mestskej polície 

Rodné číslo 

príslušníka 

Mestskej polície 

Číslo osvedčenia   

o odbornej 

spôsobilosti 

Dátum vydania osved. 

 odbornej 

spôsobilosti 

 

Ing. Ján Valúch -náčelník 
   

 

Jozef Dubeň – zástupca 
   

 

Marián Machut – m.p. 
   

 

Ivan Rybárik – m.p. 

   

 

Riadiaco -  administratívna zložka : je zameraná na zabezpečenie 

a riadenie chodu mestskej polície. Do nej spadá náčelník a zástupca 

náčelníka. Administratívne veci sa vykonávajú v kancelárii náčelníka 

mestskej polície, ktorá sa nachádza v budove mestského úradu Nám. 

SNP 1/29. Služba prijíma a vybavuje podnety, oznámenia, sťažnosti od 

občanov a organizácii. Ďalšou činnosťou je evidencia agendy pre 

mestskú políciu, vydávanie parkovacích kariet a spracovanie 

služobných záznamov. 

Výkonná zložka : je zameraná na pochôdzkovú a hliadkovú činnosť. 

Túto činnosť vykonávajú všetci štyria príslušníci mestskej polície. 

Osobitou časťou hliadkovej činnosti je motohliadka, ktorá je 

využívaná najmä pri kontrole odľahlejších častí ako sú chatové 

oblasti a taktiež pri riešení dopravných priestupkov. Príslušníci 

mestskej polície používajú k svojmu výkonu služobné motorové vozidlo 

zn. Chevrolet Aveo , ktoré bolo zakúpene v roku 2011 a plne spĺňa 

požiadavky pre výkon práce mestskej polície. 

Na úseku ochrany  verejného poriadku  

- vykonávajú sa tri krát za pracovnú zmenu pešie hliadky v okolí 

materskej školy, základnej školy, lipovej aleje a cintorína , vo 

večerných hodinách sa vykonáva kontrola železničnej stanice, 

a autobusových zastávok. Pravidelne sa kontroluje verejný poriadok 

v centre mesta, na autobusovom nástupišti, mestskej tržnici  

v kúpeľnom parku a v zdravotnom stredisku. Vykonávame dozor, 
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hliadkovú službu po uliciach, verejných priestranstvách, miestnych 

komunikáciách a ostatných verejne prístupných miestach. Veľkým 

prínosom pre útvar Mestskej polície v Rajeckých Tepliciach je aj 

kamerový systém, ktorý bol nainštalovaný v mesiaci júl roka 2012. 

V súčasnosti sú pokryté najproblémovejšie úseky mesta a taktiež ZŠ 

s počtom kamier 16. V prípade možnosti získania ďalších dotácii 

z projektov Európskej únie je záujem tento kamerový systém naďalej 

rozširovať do ostatných lokalít mesta Rajecké Teplice, za účelom 

zvýšenia ochrany majetku, života a zdravia občanov. Veľký neporiadok 

v meste nám robia tkz. psíčkari, ktorí svojich štvornohých kamarátov 

venčia priamo na chodníkoch, trávnikoch a v školskom areáli. 

Výchovne pôsobíme na občanov, aby dodržiavali verejný poriadok 

a zásady občianskeho spolunažívania. Výkon služby mestskej polície 

je riadený a organizovaný na základe výsledkov, poznatkov, 

požiadaviek a podnetov primátora mesta, poslancov mestského 

zastupiteľstva, občanov a organizácii pôsobiacich na území mesta. 

V priebehu hodnotiaceho roku 2013 sa vyskytlo viac prípadov, keď sme 

boli občanmi upozornení na osoby, ktoré v podnapitom stave 

obťažovali občanov a to hlavne žobraním, ležali na verejných 

priestranstvách, alebo v pivničných priestoroch bytových domov. 

V tomto smere bolo zo strany mestskej polície vykonaných spoločne so 

štátnou políciou veľa opatrení avšak bez výsledku. Na takýchto 

občanov v našom štáte pokiaľ nespravia trestný čin neplatí zákon. 

Najmä v letnom období najradšej trávili čas vysedávaním na 

lavičkách, ktoré sú v kúpeľnom parku a na zrekonštruovanom námestí. 

Táto ich prítomnosť  a zanedbaný vzhľad vyvoláva averziu u občanov 

a návštevníkov kúpeľov. V roku 2013 poslanci mestského 

zastupiteľstva schválili VZN o úprave podmienok predaja, podávania 

a požívania alkoholických nápojov na území mesta Rajecké Teplice. 

Mestská polícia však mohla pôsobiť len zvýšeným dohľadom a len 

v prípade preukázania priestupku, napr.: za znečisťovanie verejného 

priestranstva alebo verejné pohoršenie, mohla tieto osoby 

z priestoru vykázať. Nezriedka musela niektorých z priestoru 

odviesť, keď v podnapitosti ostali ležať na námestí, alebo inom 

exponovanom mieste. Vymožiteľnosť dodržiavania zákona v týchto 

prípadoch je pre ich nemajetnosť veľmi obtiažna. 

Životné prostredie – vykonávali sa kontroly na vypaľovanie suchej 

trávy , odpadu zo záhrad , kontroly na vytváranie čiernych skládok ( 

Sedliská, k.ú. Stránske, okolie Rajčianky). 

Nedostatky sa zaznamenávali aj s fotodokumentáciou do záznamovej 

knihy. Taktiež sa vykonávali kontroly na znečisťovanie brehov 

v okolí riečky Kunerádka a Porubský potok. Dobrá spolupráca je aj 

s OÚ životného prostredia najmä pri nelegálnych výruboch drevín. 

Na úseku vykonávania kontroly VZN mesta  MsP vykonávala  kontrolu 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Rajecké Teplice č. 46/2008 

o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta a v 

neposlednom rade VZN č.14 o chove a držaní psov na území mesta. 

Ďalšie úlohy, ktoré sa priebežne plnili v roku 2013  

  -  spolupráca pri osadení spomaľovacích  prahov.( jar, jeseň) 

- memoriál Jozefa Gabčíka – pomoc pri organizačnom zabezpečení, 

riadenie dopravy pri Poluvsianskej ihle 

- súčinnosť so štátnou políciou Rajec – predvedenie osôb, ktoré 

boli pod vplyvom alkoholu – použité donucovacie prostriedky. 

- súčinnosť so štátnou políciou Rajec pri organizovaní 8.ročníka 

Fatranského cyklomaratónu 
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- pomoc pri organizačnom zabezpečení Letných slávností 2013 

- pomoc pri osadení nových dopravných značiek a dopravných 

zrkadiel 

- riadenie dopravy na Rajeckej ceste pri dopravných nehodách 

- pomoc pri organizačnom zabezpečení mesiaca úcty k starším 

- pomoc pri organizačnom zabezpečení Mikuláša a vianočných trhov 

Na úseku porušovania dopravných predpisov a nesprávneho parkovania – 

To čo bola v meste Rajecké Teplice pri vzniku MsP priorita č.1 – 

dostať pod kontrolu dopravu a to hlavne porušovanie zákazových a 

príkazových dopravných značiek a nesprávne parkovanie , sa nám 

podarilo zvládnuť. Medzi najhorší časový úsek patria soboty a 

nedele, keď nie vždy príslušníci mestskej polície pracujú a autá 

parkujú pri obchodnom dome COOP Jednota ,  pri tržnici, na ul. 

Osloboditeľov pri jazere, na ul. Farská. Za hodnotiaci rok 2013 

mestská polícia buď vlastnou činnosťou, alebo oznámením občanov 

riešila 156 priestupkov proti plynulosti a bezpečnosti cestnej 

premávky. Z toho v blokovom konaní 125 priestupkov . Celková výška 

finančnej hotovosti za pokuty uložené na mieste činí 1775 €.  Je to 

oproti minulému roku pokles vo výške pokút. Je nutné zdôrazniť , že 

kúpele si pre svojich návštevníkov vybudovali svoje parkovisko za 

hotelom Veľká Fatra. Za rok 2013 sa predalo pre obyvateľov mesta 66 

parkovacích kariet a ostatný vodiči si kupujú parkovacie lístky.  

Na úseku spolupráce s príslušným útvarom polície a ostatnými orgánmi 

štátnej správy 

Spolupráca mestskej polície s inými orgánmi a organizáciami je 

vymedzená v § 24 zákona č.564/1991 zb. o obecnej polícii a vychádza 

zo skutočných požiadaviek a podmienok praxe. 

Úzko spolupracujeme s OO PZ Rajec a to najmä : pri lustrácii 

motorových vozidiel, vypomáhame tiež pri zabezpečení miest 

dopravných nehôd a regulovaní dopravy na týchto miestach, vykonávaní 

spoločných akcii a kontrol. Spoluprácu s OO PZ Rajec hodnotím ako 

dobrú a užitočnú pre obidve zložky polície k čomu prispieva aj tá 

realita , že náčelník MsP a riaditeľ OO PZ sa často stretávajú buď 

osobne alebo telefonicky koordinujú činnosť pri zabezpečení výkonu 

služby a odovzdávania si aktuálnych informácii v oblasti ochrany 

verejného poriadku. Taktiež úzko spolupracujeme so železničnou 

políciou SR, nakoľko v meste Rajecké Teplice sa nachádza železničná 

stanica, kde najmä vo večerných hodinách dochádza k rôznym 

výtržnostiam a páchaniu trestnej činnosti. 

Na požiadanie podávame písomné informácie o evidencii priestupkov na 

osoby, ktoré vstupujú do pracovného pomeru v bezpečnostných zložkách 

štátu.    

Spolupráca s občanmi mesta - je na dobrej úrovni. Na základe ich 

podnetov príslušníci MsP riešili veľa priestupkov, ktoré by vlastnou 

činnosťou nebolo možné zistiť, ( či už sa jedná o túlavých psov, 

vypaľovanie suchej trávy, priestupky proti občianskemu 

spolunažívaniu,  upozornenie na podnapitých občanov ktorí vzbudzujú 

verejné pohoršenie a v neposlednom rade aj dopravné priestupky, kde 

nás občania upozorňujú na zle zaparkované vozidlá). 

Spolupráca s poslancami MsZ. 

Spolupráca s poslancami MsZ bola v priebehu hodnotiaceho obdobia 

roku 2013 na dobrej úrovni. Príslušníci MsP sa snažili v rámci 

legislatívnych možností vybavovať požiadavky poslancov a taktiež im 

boli vysvetlené jednotlivé otázky, ktoré vzišli ako nezodpovedané 

z jednotlivých komisii. 
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Spolupráca s pracovníkmi MsÚ. 

Príslušníci MsP pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo zákona 

o obecnej polícii dennodenne spolupracujú s pracovníkmi mestského 

úradu a to hlavne na úseku správy majetku, stavebným úradom, 

technickými službami, kultúrou a sociálnym oddelením. 

ZÁVER:V závere predloženej hodnotiacej správy za rok 2013 

konštatujem, že na úseku verejného poriadku, ochrany životného 

prostredia, ochrany života a zdravia občanov ako aj ich majetku 

a riešenia dopravných priestupkov, bol vykonaný kus práce. Táto 

skutočnosť sa odrazila aj v poklese dopravných priestupkov 

a v čistote mesta Rajecké Teplice. V tomto trende budeme pokračovať 

i v roku 2014 ako poriadkový útvar mesta Rajecké Teplice, ktorého 

prioritou bude naďalej zabezpečovať bezpečnosť a ochranu obyvateľov 

mesta, taktiež kúpeľných hostí a turistov, ktorí prídu do kúpeľného 

mesta načerpať nových síl.   

 

primátor – požiadal poslancov za hlasovanie návrhu na Uznesenie č. 

24/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

a schvaľuje hodnotiacu správu o činnosti mestskej polície 

v Rajeckých Tepliciach za rok 2013 

 

Hlasovanie: 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní: Prof. Mária Rostášová, PhD., p. Vladimír Brath,  

p. Peter Fajbík)  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie.  

 

Add 12/ Správa o činnosti DHZ Rajecké Teplice za rok 2013 

primátor – prečítal správu o činnosti DHZ Rajecké Teplice za  

rok 2014 

primátor-  prečítal správu o činnosti DHZ Rajecké Teplice za rok 

2013. Už niekoľko rokov sa stretávame približne v tomto období, aby 

sme objektívne vyhodnotili našu činnosť za uplynulý rok – rok 2013. 

Zároveň si stanovíme nové ciele na rok 2014, ktorý nebude z nášho 

hľadiska vôbec jednoduchý, ale bude náročný na čas a financie.  

Rok 2013 sme začali brigádami na sociálnom zariadení, ktoré 

bolo dokončené a odovzdané koncom marca. Poďakovanie patrí jednak 

Mestskému úradu za financovanie a taktiež p. Ľubovi Kypusovi, ktorý 

vykonal obkladačské práce.  

V mesiaci marec sa konala aj brigáda na požiarnej technike 

a v klubovni DHZ. Posledný marcový týždeň sa dvaja naši členovia, 

menovite Ján Hudec a Peter Kucko, zúčastnili školenia výjazdovej 

jednotky.  

20. 04. pri príležitosti Dňa Zeme, členovia hasičského zboru 

vyčistili vodný tok Rajčianka, a to od mosta až po koniec 

záhradníctva. A bolo veru čo zbierať. Vyzbieralo sa celkovo 12 

veľkých vriec odpadu.  

27. 04. sa uskutočnil zber starého železa, čím sme sa snažili 

vylepšiť finančnú situáciu na činnosť DHZ. 

Koncom apríla členovia DHZ pripravili a zrezali žrďku na 

stavanie „mája“, ktorý sme slávnostne postavili dňa 30.4. o 19:30 

hod. Osobne som rád, že tento symbol zdobil naše námestie celý 

mesiac máj. Výška tohtoročného „mája“ bola 23,6 metrov.  

V máji sme sa zúčastnili slávnostného podsvietenia altánku 

a studničky lásky v Stránskom. Prebehli nácviky na súťaž, ktorá sa 

konala v Zbyňove. Na tejto súťaži sme sa umiestnili  
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na peknom 11. mieste, čo je zlepšenie o 5 miest oproti minulému 

roku. Ďakujem týmto celému súťažnému družstvu za dôstojné 

reprezentovanie Rajeckých Teplíc.  

Čo sme si postavili, to sme si museli aj zvaliť, a tak 31.5., 

opäť slávnostne, sme náš „máj“ zvalili.  

V mesiaci jún sme uskutočnili tri akcie. Okrsok, MTC 

v Materskej škôlke, ktoré dopadlo veľmi dobre, a 9.6. sa v našom 

kostole konala slávnostná hodová svätá omša, ktorej sa zúčastnili aj 

hasiči zo Stránskeho a Poluvsia. Na pozvanie týchto obcí sme sa aj 

my zúčastnili hodových slávností v Poluvsí a potom aj v Stránskom.  

V rámci spolupráce miest, sme sa dňa 13.7. zúčastnili zájazdu 

do Poľskej republiky. Pre lepšie a efektívnejšie využitie autobusu 

sme sa rozhodli na tento zájazd pozvať aj hasičov zo susedného 

Stránskeho. Myslím si, že každý jeden z nás mal zo zájazdu peknú 

spomienku, videli sme požiarnu techniku, vybavenie požiarnej stanice 

a navzájom sme sa bližšie spoznali.  

20. 07. sa konali Teplické slávnosti. S poľutovaním musím 

konštatovať, že mesto nemalo záujem o naše služby, iba o hasičské 

vesty. Aj napriek tomu sme mali zvýšenú pohotovosť.  

Koncom septembra alebo začiatkom októbra sa konalo okrskové 

taktické cvičenie, ktorého sme sa nezúčastnili.  

12. 10. sa konal okrskový guláš v Poluvsí, na ktorý boli pozvaní 

členovia výboru ako aj členovia DHZ. Žiaľ, tejto akcie sa zúčastnili 

z výboru iba dvaja členovia, pravdepodobne asi nikomu už guláš 

nechutí. Sám za seba ale môžem povedať, že bol vynikajúci.  

09. 11. sa konali preventívne prehliadky na uliciach Lúčky 

a Kuneradská, celkovo 109 domácností. Žiaľ musím aj tu byť čiastočne 

sklamaný, nakoľko niektorý členovia čo sľúbili svoju účasť, tak 

neprišli.  

27. 11. sa konal v klubovni DHZ prvý ročník „Milanovského posedenia 

pri kapustnici“, ktoré dopadlo veľmi dobre.  

20. 12. sa konala brigáda v garážach, upratovanie a oprava Tatry 

815, preštartovanie vozidiel, dotankovanie. Bol zakúpený kompresor 

a batérie pre Tatru 815. Na záver poďakoval všetkým za prácu 

v dobrovoľnom zbore. 

primátor – požiadal poslancov za hlasovanie návrhu na Uznesenie č. 

25/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

a berie na vedomie informatívnu správu o výročnej členskej schôdzi 

DHZ Rajecké Teplice 

 

Hlasovanie: 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní: Prof. Mária Rostášová, PhD., p. Vladimír Brath,  

p. Peter Fajbík)  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie.  

 

Add 13/ 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 
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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 dňa 19.marca 2014 

Prítomní boli JUDr. Štefan Stehlík, Ladislav Šálek – ospravedlnený, 

Drahoslava Pagáčová  - ospravedlnená, Janka Bohiníková, Ing. 

Vladimír Dikant, Ing. Pavol Hucík. Prizvaní: Anna Grupáčová, Ing. 

Igor Masaryk 

1. Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice za rok 2013 

2. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2013 

3. Dodatok č. 1, zmena č.6 k VZN č.61/2009 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so 

sídlom na území Mesta Rajecké Teplice 

4. Zbierka na pamätník J. Gabčíka 

 

1. Komisia podrobne prejednala záverečný účet Mesta Rajecké Teplice. 

Zaoberala sa príjmami, výdavkami rozpočtu Mesta. Tvorba prebytku 

alebo schodku je tvorený bežnými príjmami, kapitálovými príjmami 

a bežnými výdavkami, kapitálovými výdavkami. V roku 2013 nám vznikol 

schodok vo výške 25 697,22 EUR, krytý vlastnými zdrojmi mesta. 

Komisia doporučuje záverečný účet schváliť. 

2. Komisia sa zaoberala dodatkom č. 1, zmena č.6 k VZN 61/2009, kde 

sa mení jedine dotácia na školský klub v základnej škole na výšku 

480,- EUR, vzhľadom k tomu, že bolo 5%-né navýšenie miezd a otvorený 

ranný školský klub – zmena platových dekrétov. 

3. Komisia sa zaoberala VZN č. 1/2014 o vymedzení miest na 

vylepovanie volebných plagátov. 

4. Komisia bola oboznámená o zbierke na pamätník J. Gabčíka. 

Komisia sa zaoberala aj finančnými prostriedkami pre zložky mesta 

a doporučuje prehodnocovať správy zložiek v priebehu roka. 

Zaoberala sa využívaním telocvične ( hlavne čo sa týka teplej vody – 

využívanie sprchy). 

Ďalej sa komisia zaoberala informáciou o vzniku novej skládky medzi 

Slnečným pavilónom a domom p. Miškolciho (konáre a iný odpad). 

prednosta nás informoval o stretnutí Rady rodičov, zástupcov mesta,  

p. riaditeľa ZŠ Rajeckých Teplíc. Informoval o tom, že sme rodičom 

vysvetlili systém financovania podľa predpisu normatívov nariadený 

ministerstvom školstva. 

primátor – informoval, že v utorok som bol na stretnutí na 

veľvyslanectve českej republiky od fyzickej osoby spolupracujúca 

s týmto veľvyslanectvom-5700 eur- pán z Prahy. Pán pelikán 

spracuváva návrh 

Ing. Sopko- ešte nemáme aj tak dostatok finančných prostriedkov, 

výzva je do 31. 03. 2014, na odliatok a nákup materiálu máme. Máme 

na nevyhnutné náklady 

primátor – informoval o projekte výstavby pamätníka plk. i.m. Jozefa 

Gabčíka. Mesto Rajecké Teplice vyhlásilo podľa  § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na 

základe uznesenia č.  45/2013 mestského zastupiteľstva konaného dňa 

17.4.2013 dobrovoľnú zbierku na financovanie pamätníka plk. i.m. 

Jozefa Gabčíka. Čas konania zbierky je od 18. 04. 2013 do 18. 04. 

2014. V súčasnosti je na účte zbierky vyzbieraná suma 710,76 €. 

 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky koncom januára 

vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie. Jednou z 

možností dofinancovania stavby pamätníku je aj podanie projektovej 
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žiadosti do spomínanej výzvy podľa zákona č. 435/2010 o poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, 

konkrétne § 2 písmeno c)  ochrana a rozvoj historického a kultúrneho 

dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. Podmienky výzvy: 

Ukončenie prijímania žiadostí: 31. 03. 2014 

Vyhodnotenie žiadostí: máj – jún 2014 

Dofinancovanie: 10 % z iných zdrojov ako zo zdrojov samosprávy (na 

tento účel uvažujeme použiť prostriedky zo zbierky). 

V súčasnosti prebieha príprava projektovej žiadosti, aby bola 

pripravená na podanie k uvedenému dátumu uzávierky prijímania 

žiadostí. Pracujeme aj na zozname organizácií, ktoré by sme chceli 

osloviť, aby na dobrovoľnú zbierku prispeli a tým podporili výstavbu 

pamätníka významnému rodákovi z Poluvsia. 

primátor – požiadal poslancov za hlasovanie návrhu na Uznesenie  

č. 29/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

a berie na vedomie informatívnu správu o projekte výstavby pamätníka 

plk. i.m. Jozefa Gabčíka 

ukladá  - mestu Rajecké Teplice zabezpečiť predĺženie zbierky na 

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

 

Hlasovanie: 

ZA:5        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní: Prof. Mária Rostášová, PhD., p. Vladimír Brath,  

p. Peter Fajbík, Ing. Vladimír Dikant)  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie.  

Ing. Vráblová – komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného 

prostredia zasadala 20. 03. 2014 

Zaoberali sme sa žiadosťou Stredoslovenskej energetiky - D, a.s. 

Žilina, Rajčanke 2927/8, 010 47  Žilina o stanovisko k projektovej 

dokumentácií na stavbu:  „ TN – 8257- Rajecké  Teplice – Bohuňová - 

Zahustenie TS Bohúňov“. Komisia doporučuje žiadosť schváliť 

Projektovú dokumentáciu na stavbu:  „ TN – 8257- Rajecké  Teplice – 

Bohuňová- Zahustenie TS Bohúňov“. Za podmienky kladných záväzných 

stanovísk dotknutých organov štátnej správy a správcov sieti. 

primátor-  poďakoval Ing. Vráblovej a spýtal sa či to bolo všetko  

z komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia.  

Nakoľko bola ospravedlnená pani Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD. 

predsedkyňa komisie sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu, 

mládeže  a verejného poriadku referoval p. prednosta 

prednosta - komisia sociálnej, kultúry, športy a vzdelávania 

sa konala 18. marca 2014, 17
30 
h. Miesto konania: Rajecké Teplice 

Program zasadnutia: Sociálna oblasť- žiadosť p. Ireny Slamkovej, 

Rajecké Teplice, Kuneradská cesta 41/11 

Dôvod: vysoké náklady na lieky, osamelo žijúca dôchodkyňa 

Návrh: 60€ (dostala aj v minulom roku) 

Kultúrna oblasť 

08. 02. Ples mládeže, Valentínska kvapka krvi,  

02. 03. Divadlo z Konskej, 11. a 12.3. spolupráca so školou – 

čitateľské maratóny,  

03. 03. návšteva knižnice 

Permanentne pozývať p. Veselického na našu komisiu. 

Medzinárodná konferencia „Vyber si život“. Príprava dňa matiek. 

Rôzne 

Bola podaná informácia o pamätníku Jozefa Gabčíka a jeho ďalšom 

financovaní.  

- informácia o správe mestskej polície, odporúčame prepísať 



26 

 

neopravené dátumy (objavuje sa rok 2008) 

K rozpočtu: otázky: 

- vysoké čerpanie pri školskom stravovaní 

- kde pôjdu usporené čiastky za zimnú údržbu 

Bola podaná informácia o rozdelení majetku CVČ 

Otázka na radu: Čo je so stolnotenisovým turnajom (memoriál)  

a krúžkom, kde sú stoly? 

Odpoveď: ZŠ dostala všetky stoly (podala informáciu p. Bohiníková) 

Návrh: Vyzvať školu, aby zachovala tradíciu memoriálu p. Šupku. 

 

Pán Mgr. Branislav Babinec ospravedlnený - odišiel 

 

primátor – požiadal poslancov za hlasovanie návrhu na Uznesenie č. 

31/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

žiadosť Stredoslovenská energetika - D, a.s. Žilina, Rajčanke 

2927/8, 010 47  Žilina o stanovisko k projektovej dokumentácií na 

stavbu:  „ TN – 8257- Rajecké  Teplice – Bohuňová - Zahustenie TS 

Bohúňov“. Schvaľuje Projektovú dokumentáciu na stavbu:  „ TN – 8257- 

Rajecké  Teplice – Bohuňová- Zahustenie TS Bohúňov“. Za podmienky 

kladných záväzných stanovísk dotknutých organov štátnej správy 

a správcov sieti. 

 

Hlasovanie: 

ZA:5        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní: Prof. Mária Rostášová, PhD., p. Vladimír Brath,  

p. Peter Fajbík, Mgr. Branislav Babinec)  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie. Požiadal poslancov za 

hlasovanie návrhu na Uznesenie  

č. 32/2014 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

v súlade so zákonom č.253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov § 4, 

z ktorého vyplýva preschváliť raz ročne plat primátora  

a schvaľuje na rok 2014 plat primátora na úrovni roku 2013 

v nezmenenej výške  2369,-  EUR. 

 

Hlasovanie: 

ZA:5        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní: Prof. Mária Rostášová, PhD., p. Vladimír Brath,  

p. Peter Fajbík, Mgr. Branislav Babinec)  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie.  

 

 

Add 14/ Rôzne 

primátor – mám tu list p. Jarmily Koššovej bytom Lúčna, Rajecké 

Teplice, žiada o odstránenie zberných kontajnerov z lúky pri lipe na 

Lúčnej ulici. Na mieste sa vytvára ďalšie legálne smetisko. Okrem 

skládky sa táto lúka stala verejným WC nielen pre psov, ale aj pre 

ľudí. Lúčna ulica je prístupová cesta k cintorínu, hotelu Diplomat, 

Slnečnému pavilónu, Hotelu Relax, ktoré navštevujú hostia nielen od 

nás, ale aj zo zahraničia. Verím, že sa postaráte o urýchlené 

odstránenie kontajnerov a celej skládky.  

V tejto veci ten istý  

od pána Ing. Dušana Stenchláka a pani Stenchlákovej, bytom  

Bratislava, žiadajú o odstránenie kontajnerov slúžiacich na zber 

triedeného odpadu z ulice Lúčna. Ich situovanie je nevhodné aj 

z hľadiska bezprostredného kontaktu s miestnou ťažiskovou cestnou 

komunikáciou, ktorú používajú návštevníci, ktorí smerujú do blízkych 
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ubytovacích zariadení. Riešenie tohto predmetného problému je teda 

úlohou mesta. Riešením tohto problému by mohlo byť ich umiestnenie 

napr. v objekte bývalej miestnej škôlky, kde sú v súčasnej dobe 

dostatočné priestory a tie nie sú využívané.  

primátor – hľadáme miesto, že nie je to najvhodnejšie miesto na 

kontajnery. Tento priestor sa vyčistí a vyhrabe. Konáre sa odstránia 

a bude čisto.  

p. Piala - je to náš jediný pozemok- mestský pozemok, je to dočasná 

skládka , tolerujú nám to urbár stránske a Poluvsie.  

p. Jarmila Koššová- tento pozemok je akože detské ihrisko, konáre sú 

už aj na súkromnom pozemku.  

p. Piala- navrhujem stiahnuť kontajnery na separovaný zber 

p. Emil Barčiak – kontajnery sú využívané 

p. Piala- samozrejme, sú plné 

p. Koššová – ale ľudia hádžu aj mimo 

primátor – to je nedisciplína občanov, prisľubujem riešenie 

p. Koššova- poďakovala za ochotu riešiť tento problém 

p. Kendera – garáže komu patria 

p. Piala- je to súkromný pozemok, pána myšiaka 

p. Kendera- tam by to bolo vhodné 

p. Knapec- prečo nenapíšete návrh, kde by ste to chceli, kde by vám 

to nevadilo. Návrh riešenia problému by nám pomohol 

p. Koššová- kúpte od niekoho pozemok a tam to dajte 

primátor – sľubujeme nápravu 

p. Koššová – poďakovala p. Veselickému za ochotu a poďakovala 

zastupiteľstvu za schválenú dotáciu. Denný stacionár – ako to prosím 

prebieha. Kedy to bude slúžiť účelu 

primátor – Ing. Architekt Lalík pracuje na tom, na zmene účelu 

stavby, zatiaľ nebola výzva. Hľadáme finančné zdroje. Nedá sa 

povedať či za rok alebo kedy. 2014 až 2010 je nové prog. obdobie 

p. Koššová- retardéry by nemohli byť už nainštalované 

p. Pagáč- máme harmonogram, zatiaľ je ako zimné obdobie. Budú sa 

zhadzovať všetky naraz 

primátor- informoval o súťaži „Do práce na bicykli“. V nadväznosti 

a v súlade s vládou schváleným dokumentom Národná stratégia rozvoja 

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike (ďalej 

len „Cyklostratégia“), ktorého zámerom je zvyšovať povedomie 

obyvateľov a účastníkov cestnej premávky o výhodách a prínosoch 

využívania bicykla v každodennom živote (Opatrenie 4.1.3 

Cyklostratégie) vyhlasuje národný cyklokoordinátor celonárodnú súťaž 

„Do práce na bicykli“.   Súťaž podporuje využitie bicyklov na 

pravidelné dochádzanie do práce a už niekoľko rokov sa organizuje aj 

v okolitých krajinách podporujúcich rozvoj cyklistickej dopravy. V 

Slovenskej republike sa súťaž v minulosti úspešne organizovala v 

meste Banská Bystrica a v obdobnej podobe aj v Prešove a v Žiline.  

Súťaž „Do práce na bicykli“ sa uskutoční v máji 2014 (od 01. 05. do 

31. 05.). Organizáciu, priebeh, vyhodnotenie súťaže na úrovni miest 

a ceny pre súťažiacich bude zabezpečovať každé zúčastnené mesto vo 

vlastnej réžii. Pri jej príprave môžeme spolupracovať s regionálnymi 

cyklokoordinátormi, miestnymi občianskymi združeniami zaoberajúcimi 

sa podporou cyklistiky, prípadne s inými inštitúciami.  

Národný cyklokoordinátor zastreší vyhodnotenie súťaže medzi 

zapojenými mestami na celonárodnej úrovni, z ktorých bude vybraté 

mesto s najvyšším počtom účastníkov súťaže. Vyhlasovateľ súťaže v 

rámci celonárodného vyhodnotenia ocení najaktívnejší tím. Výsledky a 
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priebeh súťaže budú zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. 

Z jednej organizácie je možné prihlásiť viacero tímov, jeden 

tím musí mať minimálne 2 a maximálne 4 členov. Prihlásiť sa do 

súťaže je možné do 04. 04. 2013.  Cieľom súťaže je vyskúšať si 

zdravý a ekologický spôsob dochádzania do práce a tým prispieť k 

zlepšeniu zdravia obyvateľov, ako aj k zníženiu podielu 

individuálnej automobilovej dopravy vo našom meste a následne aj k 

zvýšeniu kvality života v ňom. 

prednosta – informoval o projekte City Monitor. Rajecké Teplice sa 

zapojili projektu City Monitor, ktorý predstavuje atraktívny a 

inovatívny nástroj na komunikáciu medzi zástupcami miest a ich 

obyvateľmi využívajúc mobilné technológie. City Monitor prináša 

obyvateľom možnosť posielať svoje podnety prípadne návrhy na 

vylepšenie, ktoré v meste postrehnú, rýchlo, bezplatne a jednoducho 

zo svojho mobilného telefónu.   Výtlky, poškodené dopravné značenie, 

neporiadok, či nefunkčné verejne osvetlenie? Všetko tieto nežiaduce 

situácie môžu občania svojej samospráve cez mobilnú aplikáciu City 

Monitor nahlásiť, vrátane popisu a fotodokumentácie problémovej 

situácie. Aplikácia hlásenie ihneď zaeviduje spolu s informáciou o 

presnej adrese miesta, kde bolo vytvorené. Následne sa podnet 

automaticky zobrazí vo webovej časti riešenia, kde bude povereným 

zástupcom mesta spracovaný a pridelený kompetentnej osobe, ktorá sa 

postará o jeho vybavenie. Celý proces vybavenia svojho podnetu občan 

sleduje cez stiahnutú aplikáciu vo svojom mobilnom telefóne, z 

ktorého bol podnet odoslaný. City Monitor môžu občania využívať 

zadarmo nielen prostredníctvom mobilnej aplikácie, ale i cez webovú 

stránku www.citymonitor.sk, kde možno hlásiť nedostatky či poruchy v 

meste podobne jednoducho ako v mobilnej aplikácii.             

Mobilnú aplikáciu pre používateľov na nahlasovanie porúch v meste 

prostredníctvom smartfónu so systémom Android a iOS je možné si 

stiahnuť a nainštalovať z Google play alebo App Store 

  
primátor -informoval o 1. kole prezidentských volieb, čaká nás druhé 

kolo prezidentských volieb. Dodržiavame a riadime sa harmonogramom 

ďalších volieb. Volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014  

Máme určených zamestnancov, zodpovedných za organizačno – technické 

zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014. Pán Peter  

Piala je zodpovedný za technické a materiálne vybavenie volebných 

miestností, pani Danka Loncová za evidenciu členov okrskových 

volebných  komisií, organizačné a administratívne zabezpečenie 

volieb, p. Ľudmila Knapcová za evidenciu voličských preukazov, 

agenda evidencie obyvateľstva 

      

Ing. Alexander Sopko – na mestskej rade som mal požiadavku čo s týka 

lipovej aleje, ľudia tam radi chodia na prechádzky. Bolo by vhodné 

aby sa upravila cestička a mladé lipy ktoré boli ukradnuté, zostali 

tam jamy, tak možno zasypať hlinou 

P. Knapec- za p. Kučeríkom sa tvoria močiare, je tam kanál popod 

cestu. Vyzvať SSC. Voda neodteká dostatočne. 

primátor – dáme podnet na SSC 

p. Knapec- občania smerom do Čížovej by chceli osvetlenie. Stĺpy 

osvetlenia sú. 

p. Pagáč- je tam iba elektrické vedenie, nosné stĺpy sú, jedine na 

tie zavesiť. 

primátor – pripravíme technický a finančný rozpočet 

http://citymonitor.sk/citymonitor/login?0
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.qbsw.mobcankontrolor&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwic2sucWJzdy5tb2JjYW5rb250cm9sb3IiXQ..
https://itunes.apple.com/sk/app/citymonitor/id527627069?mt=8
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Add 15/ Diskusia 

Ing. Vladimír Dikant- nebol som tu, keď ste hovorili o firme 

spoločnosťami ARDSYSTÉM, s.r.o. a ARD, spol. s r.o.. Do 01. 07. 2014 

majú podnikateľské subjekty podnikajúce na území mesta zadarmo 

reklamu- informačné firemné tabule, možno po 01. 07. si dajú dole 

reklamu. Čo si myslia?  

primátor – zaoberali sme sa tým, nemyslíme že si dajú dole. Vidíme, 

že dosť je nahodených 

 

p. Pagáč- cesta do Medzihorskej chatovej oblasti sme upravili, bola 

vysypaná aj hore odbočka do Kuneradu 

Na otočni bude zajtra namontovaná nová autobusová zastávka model 

LAURA 3 modulová s príslušenstvom. Firma z Michaloviec. 

Od konca sme štvrté najmenšie mesto na  Slovensku 

primátor - na stanici v priestore čakárne železničnej zastávky 

Rajecké Teplice bude od 01. 04. 2014 prevádzkované dopravné múzeum, 

Považské múzeum- Múzeum dopravy“. Zriaďovateľom Považského múzea je 

Žilinský samosprávny kraj. Dopravné múzeum zriadilo Považské múzeum 

Žilina. Požiadalo mesto už aj o odvoz komunálneho odpadu spred 

budovy železničnej stanice od 01. apríla 2014.  

 

 

Add 16/ 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  

XXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

V Rajeckých Tepliciach 27. 03. 2014 

 

 

 

___________________     ___________________ 

Ing. Igor Masaryk     RNDr. Dobeš Peter 

prednosta MsÚ      primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

p. Ladislav Šálek     _____________________      

   27. 03. 2014 

 

 

 

 

Ing. Alexander Sopko     _____________________    

    27. 03. 2014 
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