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Zápisnica 

z IX. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo 22.3.2012 na Mestskom úrade 

v Rajeckých Tepliciach 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, meškal p. poslanec Ladislav Šálek , ospravedlnený bol 

p.poslanec Peter Fajbík 

Prezenčná listina – príloha zápisnice 

 

Program: Príprava zasadnutia 

1. Otvorenie zasadnutia MsZ 

2. Kontrola plnenia uznesení z VIII. Zasadnutia MsZ, konaného 22.3.2012 

3. Ročná účtovná závierka Mesta Rajecké Teplice za rok 2011 

4. Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice za rok 2011 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k ročnej účtovnej závierke a záverečnému 

účtu za rok 2011 

6. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2011 

7. Doplnenie VZN č. 68 – poplatky za reklamu na území Mesta Rajecké Teplice 

8. Informatívna správa o podaní žiadosti na kamerový systém 

9. Prerokovanie návrhu na rekonštrukciu verejného osvetlenia 

10. Žiadosti občanov – stanoviská z odborných komisií 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Návrh na Uznesenia 

P.poslanec Sopko navrhol, aby sa body programu 3,4,5,6 prerokovali v jednej diskusii 

spolu, nakoľko sa týkajú toho istého. Ostatní poslanci súhlasili. 

 

Add 1/ Otvorenie IX. 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 
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Janku Bohiníkovú. Za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov:  Ing. Alexander 

Sopko a p. Emil Barčiak 

Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov: 

Ing. Vladimír Dikant – predseda, Vladimír Brath – člen, Ladislav Šálek – člen. Spýtal sa 

poslancov či súhlasia alebo majú iný návrh. Nikto sa neprihlásil. Primátor dal hlasovať za 

schválenie členov 

 

ZA:  7                             PROTI: 0                                    ZDRŽAL SA:  0 

Meškal poslanec Ladislav Šálek 

primátor – poďakoval poslancom 

 

Add 2/ Kontrola plnenia uznesení z VIII. Zasadnutia MsZ, konaného 02.02.2012 

Primátor informoval, že z uznesenia č. VIII. Zasadnutia MsZ, konaného 02.02.2012 neboli 

v ukladacej časti žiadne úlohy.  Ostatné žiadosti boli vybavované priebežne. Poslanci 

nemali žiadne pripomienky k tomuto bodu a zobrali ho na vedomie. 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

Add 3 / Ročná účtovná závierka Mesta Rajecké Teplice za rok 2011 

Add 4/ Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice za rok 2011    

Add 5/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k ročnej účtovnej závierke a záverečnému 

účtu za rok 2011 

Add 6/ Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2011 

 

Primátor - povedal vstupnú informáciu o týchto bodoch. Materiály ste mali v prílohe 

pozvánky. Záverečný účet bol zverejnený 15 dní na pripomienkovanie. Vyzval p.prednostu, 

aby podal stručnú správu k ročnej účtovnej závierke a k záverečnému účtu Mesta Rajecké 

Teplice za rok 2011.   

Prednosta -  podal základné informácie o závierke a záverečnom účte. Informoval o výške 

príjmoch a výdavkoch za rok 2011.Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol 

rozpočet mesta na rok 2011. Mesto v roku 2010 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 
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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 2011 bol 

zostavený ako prebytkový..  

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.  Rozpočet mesta bol 

schválený mestským zastupiteľstvom dňa 18.11.2010 uznesením č.8/2010.  Bol zmenený 

jedenkrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 15.12.2011 uznesením č. 116/2011 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 

Upravený rozpočet mesta k 31.12.2011 

 

Rozpočet mesta v EUR : 

 

 

 

K záverečnému účtu povedal prednosta základné informácie. 

Prednosta - Mesto Rajecké Teplice vedie účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva 

v zmysle nasledovných právnych noriem: 

 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov , 

 opatrenie MF SR č. 23 340/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania a rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, 

vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré právnické osoby, ktorých 

hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie, 

 zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. 

 Opatrenie MF SR č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, 

označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto 

predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a 

niektoré právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie 

Mesto Rajecké Teplice skončilo hospodársky rok 2011 so schodkom rozpočtu vo výške  

- 138 807,- EUR           

 

Primátor poďakoval prednostovi za informácie o uzávierke a záverečnom účte a požiadal 

predsedu finančnej komisie Ing. Sopku o stanovisko z komisie. 

Alexander Sopko – komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu sa zaoberala ročnou 

účtovnou závierkou Mesta Rajecké Teplice za rok 2011. P.Bohiníková nám na komisii podala 

informáciu o jednotlivých položkách, k celkovým príjmom a celkovým výdavkom. Komisia 

Príjmy celkom 3 615 621 

Výdavky celkom 3 597 256 
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nemá žiadne pripomienky k týmto materiálom a doporučuje MsZ schváliť tak ako je 

predložené. 

Primátor poďakoval predsedovi finančnej komisie a poprosil o stanovisko hlavnú kontrolórku 

Anna Grupáčová. 

Anna Grupáčová – podala správu z kontroly finančného hospodárenie k 31.12.2011 

                                       

Stav bankových účtov a pokladne k 1. 1. 2011 

VÚB                                               25 975,21 € 

DEXIA /PKB/                                14 181,66 € 

ČSOB  /Istrobanka /                   58 774,18 € 

Slov. Sporiteľňa                         26 095,04 € 

Pokladňa                                        2 091,75 € 

Ceniny /str. lístky/                       2 726,80 € 

Peniaze na ceste                                 --        €                             

Spolu:                                        129 844,64  €         /3 911 699,63 Sk/ 

 

                                                                       Rozpočet                                   % 

Prijmy                       3 615 621  €               3 265 799 €                             90,30 %                   

Výdavky                   3 597 256  €               3 272 382 €                             91,00  % 

 

 Stav bankových účtov a pokladne k 31.12. 2011 

VUB                                                12 847,34 € 

DEXIA /PKB/                                 14 108,11 € 

ČSOB  /Istrobanka/                     51 414,53 €  

Slov. Sporiteľňa                           24 241,80 €  

Pokladňa                                         1 874,03 € 

Peniaze na ceste                                   0,00 € 

Ceniny /str. lístky/                        2 410,60 € 

Spolu:                                          106 896,41  €    / 3 220 361,25 Sk/ 
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Stanovisko k ročnej účtovnej závierke  za rok  2011 

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 2011  a to vo výške 2 198 060 Eur. 

 Tento rozpočet bol zmenený na MsZ dňa 15. 12.2011 v príjmovej časti  na 3 615 621,-€ a vo 

výdavkovej časti na 3 597 256,-€   Celkový rozpočet bol schválený ako prebytkový a to 

o sumu 18 365,- € v dôsledku toho, že sa vo výdavkových finančných operáciách rozpočtujú 

splátky preklenovacích a investičných úverov na Základnú školu , Revitalizáciu námestia, 

Modernizáciu centra kultúry, Tržnicu, autobusové nástupište. Dovoľuje to zákon 

o rozpočtových pravidlách č.583/2004 Z.z. 

Príjmy boli napĺňané podľa jednotlivých položiek v celkovom hodnotení:  

Daňové príjmy  rozpočet 893 900 €  skutočnosť  899 250  €, čo je 100,6 %,  

Nedaňové príjmy  rozpočet 175 916 € skutočnosť 174 762 €, čo je  99,30 % 

Granty a transféry spolu  rozpočet  537 752 € skutočnosť 537 842 €, čo je  100,,00  %  

 

Bežné príjmy celkom  rozpočet 1 607 568 € skutočnosť 1 611 854  €, čo je 100,30 % 

Kapitálové príjmy  rozpočet  1 387 075 €  skutočnosť  1 032 966 €, čo je 74,50 % 

Príjmy  finančných operácií  rozpočet  620 978 €  skutočnosť 620 979 €, čo je 100,00 % 

Príjmy v celkovom hodnotení spolu rozpočet 3 615 621 € skutočnosť 3 265 799 €, čo je   

90,30 %  

Výdavky rozpočtu mesta boli čerpané podľa jednotlivých položiek v celkovom hodnotení: 

Bežné výdavky spolu rozpočet 1 618 765 € skutočnosť 1 560 758 €, čo je 96,40 % 

V niektorých položkách je čerpanie vyššie, ako vo výdavkoch verejnej správy – servis 

a údržba je oprava traktora, v oddiely spoločný obecný úrad je čerpanie vyššie, nakoľko sa 

výdavky rozrátavajú podľa počtu obyvateľov, policajné služby pracovné oblečenie, v oddiely 

ochrana životného prostredia je  vyššia položka spotreby PHM na údržbu, v oddiely 

predškolská výchova v špeciálnych službách je oprava a revízia plynových zariadení v Poluvsí 

a v Rajeckých Tepliciach.  
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Kapitálové výdavky spolu rozpočet  1 207 931 €   skutočnosť 1 222 869 €, čo je  101,20  %, 

Aj tu je v položke Projekt Revitalizácia Námestia  čerpanie vyššie, sú tu zúčtované všetky 

vyúčtovacie faktúry, v položke bikrosová dráha  je čerpanie vyššie, nakoľko ešte v decembri 

sa dalo robiť a je tu zahrnuté oplotenie a všetky práce, projekt je spolufinancovaný   

Európskou úniou . 

Výdavkové finančné operácie rozpočet  770 560 € skutočnosť 488 755 €, čo je 63,40 % 

Výdavky v celkovom hodnotení spolu rozpočet 3 597 256 € skutočnosť 3 272 382 €, čo je 

91,00 %             

 K napĺňaniu a čerpaniu rozpočtu mesta  nemám pripomienky.  

V roku 2011 bol ukončený  projekt z Fondov EÚ: 

 Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav Základnej školy Rajecké Teplice v 

hodnote 780 174 €.   

 Revitalizácia Námestie SNP Rajecké Teplice v hodnote 694 242,99 €  . 

Čerpanie úverov a zostatky k 31.12.2011 

Úver Tržnica zostatok 46 125,73 € ročná splátka 16 531 €, úver splatný v roku 2014 

Úver Autobus. Zástavka zostatok  190 309,62 € ročná splátka 23 820 €, úver splatný v roku 2019 

Úver Investičný splátkový   zostatok 208 619,98 € začne sa splácať od  7/2012 a je splatný v roku 2022 

Úver Revitalizácia Námestie SNP preklenovací zostatok  131 260,76 € 

Úver Základná škola  RT preklenovací  zostatok 149 167,17 € 

Spolu zostatok úverov k 31.12.2011 je 445 055,30 € a preklenovacích  280 427,43 € 

 

Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2011 

Náklady celkom   1 449 162,24 €  

Výnosy celkom    1 435 599,73 € 

 

Majetok mesta k 31.12.2011 

Z toho Dlhodobý hmotný majetok                       5 636 866 € 

            Dlhodobý finančný majetok                         485 361 € 

/ akcie SVS a.s. Žilina, DEXIA / 
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           Finančný majetok                                          106 896 € 

/ bežný účet, pokladňa/ 

         Zásoby                                                                   3 222 € 

        Pohľadávky                                                         21 077 € 

 

Z postavenia hlavného kontrolóra doporučila  Mestskému zastupiteľstvu  ročnú účtovnú závierku 

schváliť.. 

 

 

           2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v EUR  
Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

3 615 621 3 265 799 90,3 % 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

893 900 899 250 100,6 % 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  606 469,- EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 609 195, 00  EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100,4%. 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 125 300,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 125 142,00 

EUR, čo je 99,9 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 13 637,00 EUR, dane zo 

stavieb boli vo výške 108 924,00 EUR a dane z bytov vo výške 2 581,00 EUR.  

 

c) Daň za psa 1 676,00 EUR. 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 7 055,00 EUR. 

e) Daň za ubytovanie 74 284,00 EUR 

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 81 898,00 EUR. 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

158 055 156 960 99,3% 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 102 690,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 100 196,00 

EUR, čo je 97,6%  plnenie. Ide o  príjem z prenajatých pozemkov vo výške 1 968,00 EUR, 
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 príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 98 497,00 EUR a príjem 

z prenajatých strojov, zariadení, náradia vo výške 771,00 EUR. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky : 

Z rozpočtovaných 16 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 16 389,00 EUR, 

čo je 102,4 % plnenie.  

 

c) Pokuty, penále a iné sankcie 

Z rozpočtovaných 2 000,- EUR bol skutočný príjem 1 860,00 EUR čo predstavuje plnenie na 

93,0%. 

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 37 365,- 

EUR a skutočné plnenie bolo vo výške 37 475,00 EUR čo predstavuje 100,3%. 

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

555 613 555 644 100,0 % 

 

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

 

Mesto prijalo nasledovné granty a transféry v rámci verejnej správy:    v EUR 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. KŠU 417 726 Základné školstvo 

2. Obvodný úrad 9 716 Matrika 

3. ÚPSVR 2 072 Žiacke štipendiá 

4. Krajský stavebný úrad 2 732 Stavebný úrad 

5. KŠÚ – CVČ vzdel.poukazy 2 648 Vzdelávacie poukazy CVC 

6. KÚŽP, vojn.hroby 696 Úsek ochrany a prírody, úsek štátnej 

vodnej správy, úsek ochrany pred 

povodňami, úsek ochrany ovzdušia 

7. Štátny rozpočet - Voľby 2 716 Voľby 

8. VÚ ŠR MFSR-VPS  705 Sociálne služb 

9. Štátny rozpočet - KÚCDPK 154 KÚCDPK 

10. KŠÚ  3 700 Akordeónový festival 

11. VÚ ŠR OÚ ŽA - Povodne 90 000 Povodne 2010 

12. KŠÚ – materská škôlka 3 177 MŠ - predškoláci 

 

4) Kapitálové príjmy :  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

1 387 075 1 032 966 74,5% 
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V kapitálových príjmoch boli rozpočtované finančné prostriedky  1 387 075,- EUR. Plnenie 

k 31.12.2011 bolo 1 032 966,00 EUR. Sú to príjmy k projektu „Stavebné úpravy objektov 

a vonkajších úprav základnej školy Rajecké Teplice“ a k projektu „Revitalizácia Námestie 

SNP Rajecké Teplice“.  

 

a) Príjem z predaja kapitálových aktív : 

Z rozpočtovaných 465,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 465,- EUR, čo je  

100,0 % plnenie.  

 

5) Príjmové finančné operácie :  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

620 978 620 979 100,0 % 

 
V príjmových finančných operáciách je zapojený prevod prostriedkov z rezervného fondu na 

opravu strechy kultúrneho domu v Poluvsí vo výške 2880,- EUR a šikmú schodiskovú plošinu 

na zdravotnom stredisku vo výške 9216,- EUR. 

Ďalej sú tu zahrnuté príjmy z úverov na projekty „Stavebné úpravy objektov a vonkajších 

úprav základnej školy Rajecké Teplice“ a k projektu „Revitalizácia Námestie SNP Rajecké 

Teplice“. Investičný splátkový úver. 

 

 

Čerpanie úverov a zostatky k 31.12.2011 

Úver                                               zostatok                                    druh úver 

Tržnica                                                46 125,73 EUR                               dlhodobý 

Autobusová zastávka                     190 309,62 EUR                               dlhodobý  

Investičný splátkový úver              208 619,98 EUR                               dlhodobý 

Revitalizácia Námestie SNP           131 260,26 EUR                               preklenovací 

Základná škola RT                            149 167,17 EUR                              preklenovací 

Spolu k 31.12.2011 zostatok dlhodobých úverov 445 055,33 EUR a zostatok preklenovacích úverov 

(návratné zdroje financovania) 280 427,43 EUR.      

Rozpočtové organizácie: 
 

Vlastné príjmy Základnej školy v Rajeckých Tepliciach činili 6 976,- EUR. 

Vlastné príjmy Centra voľného času v Rajeckých Tepliciach činili 5 519,- EUR.  
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Výdavky 
 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v EUR  

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia 

3 597 256 3 272 382 91,0% 

 

v tom :  

v EUR 

      Bežné výdavky 

Oddiel    2011 2011 2011 

  rozpočet skutočnosť % 

0.1 Všeobecné verejné služby 355 613 339 572 95,5% 

0.2 Obrana 4 170 4 170 100,00% 

0.3 Verejný poriadok a bezpečnosť 59 457 57 594 96,9% 

0.4 Ekonomická oblasť 26 291 24 099 91,7% 

0.5 Ochrana životného prostredia 98 121 90 598 92,3% 

0.6 Bývanie občianska vybavenosť 198 369 175 790 88,6% 

0.7 Zdravotníctvo 30 836 30 610 99,3% 

0.8 Rekreácie, kultúra, náboženstvo 47 115 44 800 95,1% 

0.9 Vzdelávanie 725 790 722 695 99,6% 

10 Sociálne zabezpečenie 73 003 70 830 97,00% 

 Bežné výdavky spolu: 1 618 765 1 560 758 96,4% 

 

Kapitálové výdavky 

Oddiel    2011 2011 2011 

  rozpočet skutočnosť % 

0.6 Bývanie občianska vybavenosť 404 456 419 394 103,7% 

0.7 Zdravotníctvo 9 216 9 216 100,0% 

0.8 Rekreácie, kultúra, náboženstvo 12 093 12 093 100,0% 

0.9 Vzdelávanie 782 166 782 166 100,0% 

 Kapitálové výdavky spolu: 1 207 931 1 222 869 101,2% 

 

Výdavkové finančné operácie 

Oddiel  2011 2011 2011 

  rozpočet skutočnosť % 

0.6 Rozvoj obcí 580 413 447 775 77,1% 

0.8 Ostatné kultúrne služby 40 980 40 980 100,0% 

0.9 Základné vzdelanie 149 167 0 0 

 Výdavkové fin.operácie spolu: 770 560 488 755 63,4% 

 

 

Bežné výdavky 
 

     a)  0.1 Výdavky verejnej správy  

      Z rozpočtovaných 355 613,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 2011 vo výške     
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              339 572 EUR, čo je 95,5 % plnenie.   

.   

b) 0.2 Obrana 

         Z rozpočtovaných 4 170,00 EUR bolo k 31. 12. 2011 skutočné čerpanie vo výške  

        4 170,00 EUR čo je 100,0 % plnenie. 

 

c) 0.3 Verejný poriadok a bezpečnosť 

        0310 policajné služby 

        Z rozpočtovaných 56 218,00 EUR bolo k 31.12.2011 skutočné čerpanie vo výške 

        54 481,00 EUR  čo je 96,9 % plnenie. 

        0320 Požiarna ochrana 

        Z rozpočtovaných 3 239,00 EUR bolo k 31.12.2011 skutočné čerpanie vo výške        

        3 113,00 EUR čo je 96,1% plnenie. 

 

d) 0.4 Ekonomická oblasť 

                0451 cestná doprava 
    Z rozpočtovaných 21 380,00 EUR bolo k 31. 12.2011 skutočné čerpanie vo výške 

    19 356,00 EUR, čo je 90,5 % plnenie.  

                0473 cestovný ruch 

                Z rozpočtovaných 4 911,00 EUR bolo k 31.12.2011 skutočné čerpanie vo výške                                                                 

                4 743,00 EUR čo je 96,6% plnenie.                                                                                

                                     

       e) 0.5 Ochrana životného prostredia    

               Z rozpočtovaných 98 121,00 EUR bolo k 31. 12. 2011 skutočné čerpanie vo výške 

               90 598,00 EUR čo je 92,3 %  plnenie.     

 

        f) 0.6 Bývanie a občianska vybavenosť  

               Z rozpočtovaných 198 369,00 EUR bolo k 31. 12. 2011 skutočné čerpanie vo výške  

               175 790,00 EUR, čo je 88,6 % plnenie. 

             

   g) 0.7 Zdravotníctvo 

          Z rozpočtovaných 30 836,00 EUR bolo k 31. 12. 2011 skutočné čerpanie vo výške 

          30 610,00 EUR, čo je 99,3 % plnenie. 

 

   h) 0.8 Rekreácie, kultúra, náboženstvo  

          Z rozpočtovaných 47 115,00 EUR bolo k 31. 12. 2011 skutočné čerpanie vo výške                       

          44 800,00 EUR, čo je 95,1  % plnenie.         

 

i) 0.9 Vzdelávanie 

       Z rozpočtovaných 725 790,00 EUR bolo k 31. 12. 2011 skutočné čerpanie vo výške  

       722 695,00 EUR, čo je 99,6 % plnenie. 

                Z toho: 

                0.9.1.1.1 – predškolská výchova 

                Z rozpočtovaných 131 859,00 EUR bolo k 31.12.2011 skutočné čerpanie vo výške   

                132 583,00 EUR, čo je 100,5% plnenie. 

                0.9.1.2 – základné vzdelanie   

                Z rozpočtovaných 484 287,00 EUR bolo k 31.12.2011 skutočné čerpanie vo výške                

                481 819,00 EUR, čo je 99,5% plnenie. 
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                0.9.5.0 – vzdelávanie nedef.podľa úrovne 

                Z rozpočtovaných 944,00 EUR bolo k 31.12.2011 skutočné čerpanie vo výške         

                885,00 EUR, čo je 93,8% plnenie. 

                0.9.5.0.1 – školský klub 

                Z rozpočtovaných 15 000,00 EUR bolo k 31.12.2011 skutočné čerpanie vo výške   

                15 000,00 EUR, čo je 100,0% plnenie. 

                0.9.5.0.2 – centrá voľného času 

                Z rozpočtovaných 40 146,00 EUR bolo k 31.12.2011 skutočné čerpanie vo výške   

                40 039,00 EUR, čo je 99,7 % plnenie. 

                0.9.6.0.1 – školské stravovanie 

                Z rozpočtovaných 53 554,00 EUR bolo k 31.12.2011 skutočné čerpanie vo výške   

                52 369,00 EUR, čo je 97,8 % plnenie. 

 

   

         j) 10. Sociálne zabezpečenie      

              Z rozpočtovaných 73 003,00 EUR bolo k 31.12.2011 skutočné čerpanie vo výške    

              70 830,00 EUR, čo je  97,0 % plnenie. 

 

 

 

 

     

Kapitálové výdavky 

 
 

 

a)  oddieli 0.6 – bývanie, občianska vybavenosť 

V položke 0.6.2.0 – rozvoj obcí 

Sú tu rozpočtované výdavky: 

 

Námestie – na tejto položke sú účtované výdavky spojené so stavebnými prácami. 

                                

Rozšírenie splaškovej kanalizácie II.etapa: Vypracovanie projektovej dokumentácie 

 

Dažďova kanalizácia –  budúca zmluva o zriadení vecného bremena ŽSR 

 

Bikrosová dráha – Stavebno-montážne práce. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou 

z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci 

Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. 

    

               

 

b) V oddieli 0.7 – zdravotníctvo 

Finančné prostriedky boli použité na zriadenie šikmej schodiskovej plošiny na 

zdravotnom stredisku. Je to časť výdavkov, druhá splátka bude v roku 2012. 

 

c) V oddieli 0.8 – Rekreácie, kultúra, náboženstvo 
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Finančné prostriedky boli použité na nákup pódia na kultúrne podujatia a z rezervného fondu 

na rekonštrukciu strechy v kultúrnom dome Poluvsí. 

 

d) V oddieli 0.9 – Vzdelávanie 

Výdavky boli spojené s rekonštrukciou základnej školy.  

 

Kapitálové výdavky boli čerpané na 101,2 %. 

 

 

 

Výdavkové finančné operácie 

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky úverov na tržnicu a autobusové 

nástupište vo výške 40 349,00 EUR. Taktiež splátka preklenovacieho úveru na projekt 

„Revitalizácia Námestie SNP“. Splátka preklenovacieho úveru na projekt – Modernizácia 

centra kultúry vo Wilamowiciach a oddelenia kultúry Mesta Rajecké Teplice na účely 

medzinárodnej spolupráce. 

 

Celkové rozpočtové výdavky boli rozpočtované vo výške 3 597 256,00 EUR  a k 31. 12. 

2011 bolo skutočné čerpanie vo výške 3 272 382,00 EUR, čo je 91,0%. 

         

       Schodok rozpočtu mesta k 31.12.2011 činí  138 807,00 EUR. 

 

Záverečný účet 

Prebytok a schodok rozpočtu sa vypočíta ako rozdiel medzi príjmami 
   bežného rozpočtu a príjmami kapitálového rozpočtu a výdavkami bežného rozpočtu 

  a výdavkami kapitálového rozpočtu obce vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. 
 Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú prebytok a schodok 
 rozpočtu obce. K 31.12.2011 vykazuje Mesto Rajecké Teplice schodok vo výške 138 807,00 EUR. 
 

          

          Schodok rozpočtu v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 138 807,00 EUR. 
 V členení bol dosiahnutý prebytkový bežný rozpočet v sume 51 096,00 EUR a schodkový kapitálový 
 rozpočet v sume 189 903,00 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu rozpočtového 

roka, 
 na základe schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom, krytý úverom a zostatkom na účte k 31.12.2010. 

          
Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice v roku 2011 

     
 Príjmy bežného rozpočtu 1624349 
 Príjmy kapitálového rozpočtu  1032966 
 Príjmové finančné operácie   620979 
 Príimy rozpočtu mesta spolu 3278294 

 Výdavky bežného rozpočtu 1573253 
 Výdavky kapitálového rozpočtu    1222869 
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Vydavkové finančné operácie   488755 
 Výdavky rozpočtu mesta spolu 3284877 

       
     

 Čerpanie úveru 132 224 
 Zostatok na účte mesta k 31.12.2010 6 583 
 SPOLU: 138 807 

 

 

  

 

   Celkový objem príjmov rozpočtu mesta bez finančných operácií bol 2 657 315,00 EUR. 

  Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta bez finančných operácii bol  2 796 122,00 EUR. 
   Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia 
   finančných operácií, ktorý vyjadruje skutočne dosiahnuté rozpočtové 
   hospodárenie predstavuje schodok 138 807,00 EUR. 
   Mesto konštatuje, že schodok je vykrytý z vlastných zdrojov a čerpaného úveru. 

    

        

Súvaha k 31.12.2011 

   
Aktíva v EUR 

A Neobežný majetok 6 153 713 

1. Dlhodobý nehnotmý majetok      31 486 

  Ostatný dlhodobý nehmotný majetok     31 486 

2. Dlhodobý  hmotný majetok 5 636 866 

  Pozemky   503 598 

  Umelecké diela       6 008 

  Stavby 4 008 945 

  Stroje, prístroje a zariadenia   164 308 

  Dopravné prostriedky    15 540 

  Drobný dlhodobý hmotný majetok    1 626 

  Ostatný dlhodobý hnuteľný majetok    2 637 

  Obstaranie dlhodobého majetku - nedokončené investície 934 204 

   - ČOV a kanalizačný zberač I. etapa 721 974 

   - Parkovisko sídlisko Pionierska    1 309 

   - Zhodnotenie majetku  12 802 

   - Záchytné parkovisko - západ   3 436 

    - Chevrolet Aveo    7 590 

   - Športový areál Raj.Teplice - Poluvsie     322 

   - Ulica Veterná            50 767 

   - Domov sociálnych služieb  2 644 

   - Chodník kúpalisko - parkovisko     896 

   - Ul. Osloboditeľov - chodník  8 141 

   - RT - radová zástavba - dažďová kanalizácia 48 335 

   - RT - rozšírenie splaškovej kanalizácie I .etapa (NFP-EÚ) 31 406 

   - RT - rozšírenie splaškovej kanalizácie II. Etapa (NFP-EÚ) 32 219 

   - Detské ihrisko 1.mája   1 177 

   - Bikrosová dráha 10 469 
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   - Rekonštrukcia verejného osvetlenia     717 

3. Dlhodobý finančný majetok               485 361     

  Ostatný dlhodobý finančný majetok               485 361     

   - Akcie DEXIA                 13 167     

   - SVS a.s. Žilina               472 194     

B Obežný majetok               132 837     

1. Zásoby                   3 222     

2. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 1 642 

3. Pohľadávky                 21 077     

4. Finančný majetok               106 896     

  Ceniny                   2 411     

  Pokladnica                   1 874     

  Základný bežný účet               102 611     

   

   

C Časové rozlíšenie                  8 599     

  Náklady budúcich období                     536     

  Príjmy budúcich období                  8 063     

Majetok (aktíva) spolu: 6 295 149 

Pasíva  v EUR 

A Vlastné zdroje krytia majetku             4 551 611     

2. Výsledok hospodárenia             4 551 611     

B Záväzky                859 877     

1. Dlhodobé záväzky             1 264 

2. Krátkodobé záväzky         112 772 

  Dodávatelia          49 215 

 Prijaté preddavky           6 331 

 Záväzky z nájmu           5 101 

  Zamestnanci         23 748 

  Zúčtovanie s inšt. soc. zabezpečenia         15 762 

 Daň z príjmov              270 

  Ostané priame dane          2 237 

  Iné záväzky         10 108 

3. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy          1 063 

4. Rezervy        19 295 

5. Bankové úvery      725 483 

C Časové rozlíšenie      883 661 

1 Výnosy budúcich období      883 661 

Vlastné zdroje krytia majetku a záväzkov (pasíva) spolu 6 295 149 

 

Primátor poďakoval hlavnej kontrolórke za stanovisko k ročnej účtovnej závierke 

a záverečnému účtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2011. Otvoril k týmto bodom diskusiu. 
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Babinec - spýtal sa na čerpanie úverov a zostatky k 31.12.2012. Pýtal sa na investičný 

splátkový úver – čo zahŕňa. 

Grupáčová -  informovala o splatnosti  investičného splátkového úveru.  

Bohiníková -  informovala o tom, že investičný splátkový úver zahŕňa aj 5%-nú spoluúčasť na 

projekty Revitalizácia Námestia SNP Rajecké Teplice a Stavebné úpravy ZŠ, Modernizácia 

centra kultúry.....  

Babinec -  sa informoval o jednotlivých položkách v plnení rozpočtu, ročnej účtovnej závierky 

a hodnotiacej správy programového rozpočtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2011. 

Bohiníková-  odpovedala na jednotlivé otázky p. Babinca. P. Rostášová sa pridala do diskusie. 

Primátor – požiadal ešte poslancov, či majú nejaké doplňujúce otázky. Ukončil diskusiu 

k tomuto bodu, pretože nikto nemal. Dal návrh na uznesenie pre body 3,4,5,6. Tieto boli 

schválené poslancami.  

Schvaľuje: 

a/ Ročná účtovná závierka Mesta Rajecké Teplice za rok 2011 

ZA: 7                               Proti: 0                            Zdržal sa: 1 

b/ Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice za rok 2011 

ZA: 8                               Proti: 0                              Zdržal sa: 0 

c/ Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2011 

ZA: 8                               Proti: 0                               Zdržal sa: 0 

d/  Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2011 

ZA:  8                              Proti: 0                     Zdržal sa: 0            

 

Add 7/ Doplnenie VZN č. 68 – poplatky za reklamu za území Mesta Rajecké Teplice 

primátor -  vyzval prednostu o informáciu o doplnení VZN č. 68 

prednosta – informoval o poplatkoch za reklamu, o doplnení tohto poplatku. 

Sopko -  Predseda finančnej komisie taktiež povedal, že bol tento dodatok k VZN. č. 68 

prerokovaný na finančnej komisii a doporučuje schváliť. 

Babinec – pýtal sa  o reklame na autách......  

Prednosta - oponoval, nie je si istý, či je to správne napísaná myšlienka.  
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Rostášová -  pýtala sa, či by mohol byť podaný nejaký príklad, ktorý by vysvetlil §6 ods. e). 

Nastala diskusia o reklame na autách. Do diskusie sa zapojil p. poslanec Babinec, p. Brath, p. 

Barčiak,  p. Sopko, p. poslankyňa Rostášová. Poslanci navrhujú vypustiť zo VZN č. 68 z §6 z 

ods. e) vozidiel hromadnej a  osobnej dopravy. Veta končí z verejných priestranstiev... 

Babinec -  otvoril otázku, týkajúcu sa poplatku – daň za psa. Navrhoval, aby mali majitelia 

psov z bytoviek vyššiu sadzbu – vyššiu daň za psa. 

Rostášová -  podala informáciu o vyšších poplatkoch, dane za psa,  v iných mestách. Došli 

k záveru, že v iných mestách sú poplatky za psov oveľa vyššie.  

Sopko informoval o VZN, že sa k tomu vrátime pri ďalšom rozpočte. Vrátiť sa k tomu pri 

zmene VZN a nového rozpočtu, nakoľko daň za psa je splatná do 31.1. bežného roka. 

Brath bol za to, aby sa zvýšil poplatok, ale aby bol zachovaný aj poplatok.  

Valúch informoval o skutočnosti ako to naozaj prebieha na ulici.  

Rostášová hovorila o tom, že už niekoľkokrát sa o tom hovorilo na MsZ. V minulosti bol 

pozvaný na MsZ aj veterinár p. Ziman a trval na zrušení poplatku. 

primátor reagoval, že si to pamätá. P. primátor dal návrh, že sa k tomuto VZN vrátime pri 

ďalšom kalendárnom roku. P. primátor ukončil diskusiu a dal návrh na hlasovanie. 

Za:   8                                                      proti: 0 

 

Add/ Informatívna správa o podaní žiadosti na kamerový systém 

 primátor podal vstupnú informáciu o podaní žiadosti na kamerový systém. V minulosti sme 

neboli úspešní v tejto žiadosti, ale tento rok sa nám to podarilo. Nie je to na 100%, čiastka 

bola znížená. Žiadali sme  30.000,- EUR a bolo nám schválených len 8.000,- EUR. Je to len ¼ 

zo žiadanej sumy. Ďalej primátor vyzval prednostu, aby podal podrobnejšiu informáciu 

o žiadosti a o tom, čo všetko by sa dalo z tejto sumy zaobstarať. 

prednosta - budeme mať asi 4 bezpečnostné kamery a k tomu ešte kamera, ktorá by 

dokázala previesť prenos na internet a vstupy do budovy.  

primátor - doplnil p.prednostu o ďalších zariadeniach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 

kamerového systému. Primátor otvoril k tomuto bodu diskusiu. Na jednotlivé otázky spojené 

s kamerovým systémom odpovedal p. prednosta a p. primátor. Lepšie budú statické kamery 

po odkonzultovaní s policajtami štátnej aj mestskej polície. Kedy bude toto zrealizované. 

prednosta - informoval o tom, že čakáme na podpis zmluvy.  
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Sopko – bolo by dobré, aby to bolo pripravené na letnú sezónu. Nastala diskusia aj o dianí na 

námestí mesta Rajecké Teplice – znečistenie dlažby. 

Za: 8                                                      proti:0 

 

Add/ Prerokovanie návrhu na rekonštrukciu verejného osvetlenia 

p. primátor podal vstupnú informáciu o rekonštrukcii a úspore verejného osvetlenia. 

Podrobne informoval o možnostiach úspory verejného osvetlenia. Cieľ je taký, aby sme 

ročne ušetrili na úspore elektrickej energie. Z peňazí, ktoré by sme ušetrili by sa splácal úver. 

P. primátor vyzval p. Mudraninca, aby podal informáciu o svietidlách. P. Mudraninec – jeden 

z možných dodávateľov informoval o verejnom osvetlení. P. Mudraninec informoval 

o zastúpení firmy Philips. O možnostiach úspory verejného osvetlenia. P. Mudraninec mal zo 

sebou aj jedno svetlo verejného osvetlenia na ukážku ako to vyzerá. Ukázal poslancom 

svietidlo, informoval o tom, akú svietivosť má svetlo do dĺžky. Svietidlo svieti 30m do jednej 

strany a 30m do druhej strany.  Stĺpy v R.T. by boli úplne nové asi vo výške 7m. Osvetlenie by 

fungovalo na starých kábloch a vymenili by sa len svetlá. P. poslanec Babinec ma otázky 

smerujúce k svietidlam. P. Mudranic mu odpovedal. Je na svietidlách  10 ročná záruka, že sa 

nepokazí. P. primátor sa pýtal aká by bola v priemere úspora. Teraz je 25kw a bola by 7kw.   

P. primátor informoval o možnostiach čerpania úveru zo Slovenskej sporiteľne alebo 

Záručnej a rozvojovej banky. Slovenská sporiteľňa by dala 20%-nú zľavu ak by sme dokázali, 

že tam bude minimálne 40%-ná úspora.  Celkové náklady sú ....... p. Mudraninec povedal, že 

by sme mali úsporu až 70%.  P. poslanec Barčiak sa pýtal, ako by boli rozložené nové lampy, 

či by ostali na starých alebo nových stĺpoch. P. Mudraninec povedal, že sa musí vypracovať 

nová projektová dokumentácia, pretože tá, ktorú máme, nepostačuje a je nevyhovujúca. P. 

Pagáč informoval, že chodil s projektantami a podrobne informoval o jednotlivých uliciach, 

ktoré by boli vyhovujúce. P. Sopko hovoril, že sme sa tým zaoberali na komisii a tiež hovoril 

o jednotlivých uliciach, ktoré by bolo vhodné osvietiť na novo. Znížil by sa aj počet odberných 

miest. Informácia bola podaná o možnostiach umiestnenia stĺpov. P. Pagáč informoval 

o znížení celkových nákladov a KW. Ing. Vráblová sa pýtala o tom, či sa nebudú meniť káble 

v zemi. P.Mudraninec - príklad Kuneradská cesta – tam kde sú nové chodníky by sa určite 

nerobili nové káble zemou, aby sa neznehodnotili tieto chodníky. Bolo by to nákladné. Návrh 

na uznesenie o zámere rekonštrukcie verejného osvetlenia. 

ZA: 8                                                        Proti: 0 

 

Add/ Žiadosti občanov – stanoviská z odborných komisií 

a) komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu 

P. Sopko informoval o rokovaní finančnej komisie.  
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Komisia prerokovala záverečný účet mesta Rajecké Teplice za rok 2011, plnenie 

k 31.12.2011 – ročná účtovná závierka, hodnotiacu správu k programovému rozpočtu. 

Komisia odporúča takto predložený materiál predložiť na MsR a MsZ a poslancami 

mestského zastupiteľstva  schváliť. 

 

Predseda komisie informoval členov aj o financovaní OOCR Rajecká dolina. 

 

Prebrala sa otázka rekonštrukcie základnej školy, ako by sa dali vylepšiť a pomôcť tým 

deťom školy,  ďalšie stavebné úpravy.  

 

 

Prednosta informoval o VZN o poplatkoch, kde sa dopĺňal hlavne bod o poplatkoch za 

reklamy. Poplatok z reklamy sa platí trojrozmerne... 

 

Prednosta informoval o schválení projektu „Kamerový systém“ . Podrobne informoval 

o pláne rozmiestnenia kamier na námestí... 

 

Komisia sa zaoberala otázkou upravenia režimu pri MINIIHRISKU. Spracovať 

prevádzkový poriadok. 

 

      K jednotlivým bodom nastala diskusia. Upozorniť, aby zasiahla aj mestská polícia pri 

psíčkaroch v areáli ZŠ.Aby bola brigáda, starší žiaci školy po súhlase rodičov o čistení miest 

v Rajeckých Tepliciach. P. Rostášová sa pýtala o financovaní OOCR.  P. primátor informoval 

o systéme financovania. P. Sopko podal informáciu o možnostiach financovania, kto koľko 

môže dať. SLK, Mesto Rajec prispieva asi 10.000,- EUR... Opäť p. primátor informoval o výške 

čiastky na podporu rozvoja cestovného ruchu. Podrobne informoval p.primátor o oblastnej 

organizácii cestovného ruchu. Existujú dve organizácie cestovného ruch - OOCR Rajecká 

dolina, OOCR Kysuca.  Informoval o logu OOCR. P. Sopko sa zapojil do diskusie a taktiež podal 

informáciu z pozície finančnej komisie.  P. primátor rozobral príjem z ubytovania za rok 2011.  

P. Sopko povedal, že mali rokovanie aj SPA-life, a mysleli či nepríde aj k zníženiu 

ubytovaných. To čo robil TIC teraz spadá pod SPA-life, tak by nemala nastať zmena v počte 

ubytovaných. Máme na meste aj kategorizáciu. Primátor podrobne informoval o počte lôžok 

v meste Rajecké Teplice.  

 

 

b) stavebná komisia – nemala žiadosti 

 

c) sociálna komisia – p. Rostášová informovala o rokovaní na komisii 

V oblasti kultúry – bola podaná informácia o pláne podujatí a predpokladaného 

čerpania finančných prostriedkov v r.2012, informácia o pokračovaní v písaní kroniky 

mesta a to v digitálnej forme, najskôr 1.4.2012 bude návrh pamätného listu 

k sobášnemu aktu, podpora vydania brožúry – pamäti p.Koššovej 
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V sociálnej oblasti boli prerokované 2 žiadosti o jednorázovú sociálnu výpomoc. 

- p.Rostášová informovala o novom zákone v sociálnych službách od 1.3.2012 

a o faktúre z Domova vďaky o zaplatenie služby, ktorá predstavuje rozdiel medzi 

dotáciou štátu a skutočnými nákladmi. 

V oblasti vzdelávania 

- bola konštituovaná nová Rada školy v Rajeckých Tepliciach – bližšie o tom informoval 

p. Babinec 

- o odstránení nedostatkov rekonštrukcie ZŠ 

- informácia o odchode do dôchodku z radov učiteľov - traja 

Návrhy na komisii – zmena poplatkov za psov, posúdenie, či by naši občania, 

zdravotne postihnutí nemohli mať úľavu na poplatkoch za smeti, zľavy na daniach, 

bola urobená analýza ako to je v Žiline, v Bytči..., spaľovanie sena od oviec – problém, 

šíri sa zápach a znepríjemňuje to život obyvateľom. P. Babinec informoval o novej 

predsedníčke Rady školy. Boli prítomní aj p. Piala, p. Bohiníková.  P. Babinec povedal, 

že sa dostal do menšieho konfliktu s občanom p. Frnkom, aby sa z komisií nevynášali 

informácie. Poďakoval pracovníkom mesta pri čistení. 

 

P. primátor odpovedal, že sme si vedomí, že končí funkčné obdobie riaditeľa ZŠ. 

A budeme v danej veci konať, ktoré nám vyplývajú zo zákona. 

 

 

 

Rôzne 

 

a)p. primátor informoval o voľbách do NR SR 2012. Podrobne informoval o priebehu    

a výsledkoch volieb. Spočitávanie bolo komplikované, nakoľko bolo vysoké percento 

účasti. 

             b) Krátka správa o realizácii zimnej údržby.                    

         Zimná údržba v Meste Rajecké Teplice sa vykonávala v zmysle Smernice č.1/2009 –  

Operačný plán zimnej údržby , ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom Rajecké Teplice 

dňa 10.12.2009. 

         Zimnú údržbu vyhlasoval a ukončoval primátor Mesta Rajecké Teplice podľa 

predpokladaného počasia. Po vyhlásení zimnú údržbu riadil dispečer zimnej údržby, 

ktorý podľa potreby vysielal pracovníkov zimnej služby do terénu na jednotlivých strojoch 

- Traktor, UNC, Starjet, ktorí zabezpečovali zjazdnosť 35 km  miestnych komunikácii 
a 5 km chodníkov + parkoviská na námestí, autobusovú stanicu, autobusové zastávky, cin- 

toríny , materské školy a základnú školu. 
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V roku 2011 bola zahájená zimná údržba dňom 10.12.2011 a ukončená dňom 

      12.12.2011. Z dôvodu vývoja nepriaznivého počasia bola zimná údržba ďalej zahájená 

      17.12.2011 a trvala do 6.3.2012. 

              Za účelom zjazdnosti miestnych komunikácii a chodníkov bol počas zimnej údrž- 

      by použitý posypový materiál  - dolomitné kamenivo frakcie 4/8 v celkovom množstve  

      140 ton v hodnote 1.050,- EUR a pohonné hmoty nafta+benzín v hodnote 3.500,-EUR. 

      Pri vykonávaní zimnej údržby bolo odpracovaných  250 nadčasových hodín. 

 

Primátor informoval v rôznom: 

c) primátor prečítal správu o činnosti OZ Kultúra za obdobie september až december 

2011 v súlade s uznesením č. 4/2009 schváleným Mestským zastupiteľstvom 

v Rajeckých Tepliciach na XIX. Riadnom zasadnutí z 2.7.2009. 

e) informácia o Euromusette a Golden tango. 11. Ročník v dňoch 6.-7.6.2012 

 f) informácia o dátume letných slávností 21.-22.7.2012.      

g) cyklomaratón „Fatranský maratón“  – informácia o štarte. Dnes bolo rokovanie o    

     parkovaní. Je to medzinárodná účasť.  

 

Poďakovania: 

1. Od p. Práznovcovej za schválenie a vybavenie žiadosti pre parkovanie ZŤP. 

2. Ďakovný list od policajného zboru v Galante p. primátorovi a mestskej polícii za 

pomoc a podporu pri realizovaní pátrania po páchateľovi závažného zločinu, ktorý 

sa zdržiaval v našom meste. 

 

List na záchranu Lietavského hradu. Žiadosť finančnej podpory na záchranu hradu 

Lietava. P. primátor prečítal žiadosť finančnej podpory. V žiadosti boli uvedené 

konkrétne veci, na ktoré by sa mali finančné prostriedky použiť. Nakoľko prišla 

žiadosť po zasadnutiach komisií, k žiadosti sa opäť vrátime. 

 

Městys Pozlovice. Primátor informoval o pracovnom stretnutí so 

starostkou Městysu Pozlovice, Ing. Oľgou Tkáčovou. Pozvanie na pracovné 

stretnutie poslancov, ktoré bude v júni. Pozvánka bude včas. 

 

P. primátor informoval o úmrtí nášho bývalého zamestnanca p. Kornela Šupku.  

Bola mu venovaná pamätná plaketa. Prevzala ju jeho dcéra p. Lišková, nakoľko sa 

on už zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť stolnotenisového turnaja, na 

ktorom mu mala byť odovzdaná pamätná plaketa. 
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Úradný záznam – povodne – Sedliska. Primátor prečítal úradný záznam 

o vzniknutej situácii – ohľadom pretrhnutia hrádze v katastri obce Stránske – 

Sedliská. Hrozilo zaplavanie ulice. O vzniknutej situácii bol informovaný primátor 

mesta a veliteľ DHZ Rajecké Teplice. Celá situácia bola nafotená 

a zdokumentovaná. 

V jednom prípade poskytli aj vrecia s pieskom, urobila sa hrádza a eliminovala sa 

škoda na majetku. 

 

Pozvánka na bikrosovú dráhu.  S p. Krupovou bol p. primátor vo Wilamowiciach 

a pozvali aj starostu a zamestnancov na túto medzinárodnú súťaž. Súťaž sa 

uskutoční v mesiaci máj 2012. 

p.Krupová – koncom budúceho týždňa by sa mali začať dokončovacie práce. 

Dokončia sa v priebehu apríla.  Budeme sa snažiť, aby táto trať bola zaradená do 

súťaže – Slovenský pohár.   

P. Babinec – zlá dráha. Mám obavu, že sa dráha zosunie, aby nenastala taká 

situácia – hanba pri pretekoch.  

p. Brath – nedá sa to niečím spevniť? 

Krupová – ona sa niekoľkokrát do roka upravuje 

 

 

Informácia o ponuke nevidiaceho speváka p. Maroša Bangu. 

 Sťažnosť:  Úprava cesty Stredná ulica a odstránenie nebezpečného stromu  

od MVDr. Dušana Brezányho. 

Treba urobiť miestne šetrenie. Je to sťažnosť, tak primátor o tom informoval aj 

MsZ. Sťažnosť treba zobrať na vedomie. P. Rostášová – prihovára sa za to, aby 

mesto rozhodlo o tom, kto má pravdu, pretože ak sa nevedia dvaja susedia 

dohodnúť, tak vznikajú len medziľudské spory. Malo by to vyriešiť mesto na 

základe svojich kompetencii. 

p. Sopko – kto z mesta posúdi, že ten strom je nebezpečný 

p. Krupová – my máme povinnosť chrániť stromy. To že strom tieni, nie je dôvod 

na výrub. Sú tam narušené susedské vzťahy, tie sa riešia občiansko-správnym 

konaním. My mu nemôžme nariadiť ho dať vyrúbať, môžeme mu dať rozhodnutie. 

My by sme museli dať urobiť znalecký posudok. 

p. Sopko – sú na to v rozpočte peniaze? 

Krupová – zvoláme komisiu , ktorá to posúdi, možno spodné vetvy ak s tým bude 

súhlasiť. Ostatné veci až vo vegetačnom období 

Sopko – vieme osloviť znalca, ktorý by nám povedal predbežnú sumu? 

Krupová – samozrejme. Pokiaľ my sa chceme chrániť, nestačí nám prizvať znalca, 

ale musíme mať znalecký posudok.  
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p. Babinec – aký je tu problém. Je strom v záhrade, ktorý má 120 rokov. Je 

schopný na to, aby sa zrezal. Vy ste za to platená, aby ste rozhodli o tom, či je ten 

strom možno vyrezať. 

p. Piala – my ho môžeme na to upozorniť. 

Babinec – on si ho môže zrezať? 

Krupová – na základe žiadosti 

 

 

Z komisie p.poslankyne Rostášovej – brožúra od p. Koššovej. Informoval o tom, že 

nebolo dodržané, aby sme mali k nahliadnutiu pracovnú verziu. K nám sa dostala 

do rúk už len konečná verzia.  

p. Sopko – spýtať sa p. Koššovej, kedy bol začiatok publikácie.  

p. Koššová – začiatkom februára, nemala čo robiť, zobrala ceruzku a papier 

p. Sopko – po prečítaní zistil, že je to otázka 4 rodín. Pýtal sa odkiaľ zoberieme na 

iné veci sociálne keď bude treba.  

p. Rostášová – my sme to v komisii odsúhlasili 

p. Sopko – viete ako to, že si ľudia nárokujú na všetko 

p. Babinec – je to kauza zbytočná. Jarka vieš, že som s tebou hovoril veľmi 

otvorene. Že mesto chce, aby vedelo o čom budeš písať. Nesúhlasila si. P. Babinec 

konštatoval, že je zbytočné rozoberať to na zastupiteľstve. P. primátor dal 

hlasovať za finančnú pomoc pre vydanie brožúry „Čo odniesol čas.... 

   

Za: 4                                               Proti:  1                                              Zdržal: 3 

 

 

p. Sopko – plat p. primátora. Každý rok musíme schváliť alebo preschváliť. Dáva 

návrh, aby bol plat primátora schválený na úrovni roku 2011, aby sa nenavyšoval.  

p. Babinec – môžete hovoriť v číslach? Poslanec NR má plat 1882,- EUR. Paušálna 

odmena.  

p. Grupáčová – 812,- odmena 

p. Sopko –  dal hlasovať za plat primátora mesta Rajecké Teplice 

p. Babinec – túto schvaľujeme plat primátora a na obyčajnú brožúrku nemáme 

150,- EUR. Odišiel, nespokojný s tým, že nebola schválená brožúra p. Koššovej. 

Neschvaľoval plat p. primátora – bol neprítomný. 

 

 

ZA:  7                                             Proti: 0                                    

 

p. Rostášová - aké investičné akcie nás čakajú v tomto roku? P. primátor 

odpovedal, že veľmi záleží na vývoji podielových daní. 

Rostášová – z tých menších, kvety na námestí 
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Primátor – informácia o zveľadení kvetov na námestí 

Prednosta – výsadba kvetináčov 

p. Sopko – aká by bola iná varianta využitia majetku – bývalá materská škola. Bola 

spracovaná štúdia na dom pre seniorov. Je na to prijaté uznesenie, treba ho 

preschváliť, ak by bola vôľa iného využitia. 

Primátor – možnosti využitia bývalej škôlky 

Rostášová – ak by mal niekto záujem o prenájom 

Primátor – zajtra by mal niekto prísť kto má  záujem o prenájom tejto budovy 

Ak sa nedarí zastrešiť domov dôchodcov, tak treba hľadať možnosť iného využitia 

Knapec – poďakovanie starších občanov Poluvsia za zábradlie ku kostolu v Poluvsí 

Prednosta – projekt „Deň zeme“ mesto sa doň prihlásilo. Chceli by sme 

v spolupráci s CVC a občanmi upratať naše mesto, hlavne brehy rieky Kuneradka. 

20.4.2012 – predbežný termín. Podľa počasia. Ak by nebolo vhodné tak do 

22.4.2012 – posledný termín 

p. Šálek – problém chodník od kúpaliska na autobusovú zastávku. V zime sa to 

nedalo. Bol by rád, keby sme sa tam mohli ísť pozrieť, čo by sa s tým dalo spraviť. 

Či by sme sa mohli tomu venovať. Tam kde je to najviac zúžené, či by sa tam 

nemohol dať nejaký betón. 

p. Pagáč – to je štátna cesta. 

            p. prednosta – prednosta zorganizuje stretnutie na obchôdzku realizácie cesty od     

            kúpaliska na autobusovú zastávku. 

 

           p. primátor informoval poslancov o svojej neprítomnosti od 22.3.2012 do   

           15.4.2012. Zastupovať v jeho neprítomnosti bude p. Rostášová a za chod úradu     

          bude poverený p. prednosta. 

 

 

 

Add/ Záver 

Návrh uznesení je prílohou zápisnice a je podpísaný originálnymi podpismi členov 

návrhovej komisie. Uznesenia zo zasadnutia MsZ budú zaslané poslancom MsZ. 

Primátor poďakoval poslancovm za aktívnu účasť a ukončil IX. Zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

V Rajeckých Tepliciach 22.3.2012 
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----------------------------------                                          ------------------------------------------ 

      Ing. Igor Masaryk                                                                RNDr. Peter Dobeš 

       prednosta MsÚ                                                                     primátor mesta      
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