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 ZÁPISNICA 

zo VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo 15. 12. 2011 na Mestskom úrade 

v Rajeckých Tepliciach 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny, meškal p. Ladislav Šálek,  

p. Peter Fajbík- ospravedlnený  

Prezenčná listina - príloha zápisnice 

 

PROGRAM: Príprava zasadnutia 

1. Otvorenie zasadnutia MsZ 
2. Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia MsZ, konaného  

03. 11. 2011 

3. Návrh VZN č.68/2011 o podmienkach určovania a vyberania 
miestnych daní  a miestneho poplatku za  komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice od roku 

2012 

4. Návrh VZN č.69/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi 

5. Návrh VZN č.70/2011 o poplatkoch za výkony vykonávané Mestským 
úradom v Rajeckých Tepliciach 

6. Zmena č. 1 rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2011 
7. Programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2012-2014 
8. Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 

2012 

9. Žiadosti občanov- stanoviská  z odborných komisií 
10. Rôzne  
11. Diskusia 
12. Návrh na Uznesenia 
13. Záver 

Nikto nemal iný ani doplňujúci  

Add 1/ Otvorenie VII. 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: Ing. Vladimíra Dikanta a Mgr. Branislav Babinec 

Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov: 

Prof. Mária Rostášová – predseda, Vladimír Brath – člen, Jozef 

Knapec – člen. Spýtal sa poslancov či súhlasia, alebo majú iný 

návrh. Nikto sa neprihlásil. Požiadal poslancov, aby pristúpili 

k bodu č.2 dnešného zasadnutia a to k zmene Rokovacieho poriadku MsZ 

v Rajeckých Tepliciach. Primátor dal hlasovať za schválenie členov 

ZA:7        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomní L. šálek,  

    P. Fajbík) 

primátor – poďakoval poslancom  
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Add 2/ Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia MsZ, konaného  

03. 11. 2011 

primátor – Uznesením č.106/2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach schválilo žiadosť Janky Lištiakovej, bytom Višňové č. 40, 

013 23 Višňové o predbežný súhlas k umiestneniu  a prevádzkovaniu  

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

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

a uložilo mestskému úradu zapracovať zmenu funkčnej plochy z obytnej 

zóny na plochu občianskej vybavenosti v ÚPN SÚ Rajecké Teplice 

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

prednosta – v budúcnosti bude zapracovaná zmena a dopracovaný 

Doplnok č.9 k ÚPN SÚ Rajecké Teplice 

primátor – Uznesením č.110/2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach uložilo mestskému  úradu  urobiť  prieskum  trhu  

dodávateľov  stánkov, možnosť prenájmu –  reklama , poskytnutie 

stánkov  na dobu určitú počas  Vianočného obdobia. 

prednosta – oddelenie kultúry urobilo prieskum na dobu určitú počas 

vianočného obdobia. Prenájom ako i kúpa by bola veľmi drahá. Ceny za 

prenájom jedného stánku na deň sa pohybujú od 71,50 EUR až po 200 

EUR na deň. Cena nového stánku je od 300 EUR až po 1200 EUR- podľa 

typu stánku.  Odd. kultúry oslovilo firmu Kofolu, ktorá zapožičala 8 

ks slnečníkov, ktoré sa použili ako stánky. Dali sme k slnečníkom 

naše stoly. Nemali sme žiadne náklady(ak nerátame mzdu pracovníka). 

Na budúci rok sa budeme snažiť v predstihu oslovovať rôznych 

výrobcov, remeselníkov, ktorí si svoj stánok prinesú. Je to na 

širšiu diskusiu, pretože kúpna sila v Rajeckých Tepliciach je slabá, 

obchodník chce zarobiť, keď si zaplatí za miesto.  

primátor- poďakoval prednostovi a spýtal sa poslancov či má niekto 

pripomienky k plneniu uznesení 

Prof. Rostášová- to sa nejedná len vianočného obdobia 

primátor- viackrát by sa to mohlo využiť, navrhol pokračovať 

v prieskume a pokiaľ by to bolo cenovo dostupné kúpime a budeme môcť 

využívať stánky na rôzne podujatia 

Poprosil návrhovú komisiu, predsedu návrhovej komisie Prof. Máriu 

Rostášovú, aby zapracovali do návrhu na uznesenie  

Dal hlasovať Za  Uznesenie č. 112 /2011 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje plnenie uznesení zo VI. 

zasadnutia MsZ, konaného 03. novembra 2011 

ZA:7        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný šálek, P. 

Fajbík) 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k návrhom všeobecno 

záväzných nariadení 68, 69 a 70 
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Add 3/ Návrh VZN č.68/2011 o podmienkach určovania a vyberania 

miestnych daní  a miestneho poplatku za  komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice od roku 2012 

primátor – je treba preschváliť a ak by sa niečo menilo tak treba 

schváliť. Predpokladal že si vytvorili priestor a materiály 

preštudovali. Požiadal prednostu o slovo 

prednosta – základne zmeny sú v zaokrúhľovaní, všetko je spísané 

v dôvodovej správe. Upozornil na doplnenie v dani za užívanie 

verejného priestranstva § 3 v časti osobitné užívanie verejného 

priestranstva  v bode a) propagačné akcie a v bode g)  parkovanie 

auta počas hodov, jarmokov, kultúrneho leta  pri predajnom stánku   

a zaokrúhlenie sadzieb. Upozornil na návrh  zmeny kde ide 

o zapracovanie  zmeny pri dani za psa, na základe toho sa mení § 2 

ods. 2 kde sa zjednotila sadzba dane  a zaokrúhlenie sadzby 

Pôvodné znenie: 

(2)Základom dane je počet psov 

(a)Sadzba  dane je  8,29 EUR  (250  Sk)  ročne za jedného psa.  

(b)Sadzba dane je 33,19 EUR (1000 Sk) ročne za jedného psa držaného  

vo vnútornom kúpeľnom území mesta. Takto určená sadzba dane platí  

pre každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka 

Nové znenie: 

(2)Základom dane je počet psov 

(a)Sadzba  dane je  8,50 EUR za jedného psa a kalendárny rok. Takto 

určená sadzba dane platí pre každého ďalšieho psa u toho istého 

daňovníka 

 

2.) Doplnenie v dani za užívanie verejného priestranstva § 3 v časti 

osobitné užívanie verejného priestranstva  v bode a) propagačné 

akcie a v bode g)  parkovanie auta počas hodov, jarmokov, kultúrneho 

leta  pri predajnom stánku   a zaokrúhlenie sadzieb. 

Pôvodné znenie: 

a)  za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb  

 za umiestnenie stánku pre drobnú obchodnú, remeselnú, 

občerstvovaciu a pohostinskú činnosť je 0,66 EUR/ m2 /deň    

(20 Sk / m
2 
/deň)

     

 za umiestnenie stánku počas hodov, jarmokov, kultúrneho leta: 
 pre drobnú obchodnú, remeselnú činnosť je  3,31 EUR / m2 /deň   

(100 Sk / m
2 
/deň),  

 pre občerstvovaciu a pohostinskú činnosť
 
 je 6,63 EUR /m2/deň   

(200 Sk / m
2 
/deň), 

 za umiestnenie unimobunky s predajom tovaru 0,16 EUR / m2 /deň(5 
Sk/ m

2 
/ deň) 

   za umiestnenie predzáhradky alebo záhradnej terasy  0,06 EUR /m2  
/deň   (2

 
Sk/m

2 
/deň)  

b)  za umiestnenie stavebného zariadenia 

 pre stavebné a rekonštrukčné práce na stavebných objektoch 

a inžinierskych sieťach, prevádzkové výkopy, zabezpečovacie 

zariadenia pri padaní omietky je 0,06 EUR / m2 /deň   (2 Sk/ m2 / 

deň) 
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Užívať verejné priestranstvo je  možné len v rozsahu a čase určenom 

v pláne organizácie výstavby, ktorý je súčasťou projektovej 

dokumentácie na ktorú bolo vydané stavebné povolenie 

-za umiestnenie prefabrikovanej monolitickej garáže0,01EUR/m2 

/deň(0,50 Sk/m
2
/deň)

 
 

c) za umiestnenie predajného zariadenia       

 za trhový stôl vo vlastníctve mesta  
  - jedno rázové užívanie 9,95 EUR /deň(300 Sk /deň)   

 - mesačné užívanie 165,96  EUR /mesiac(5000 Sk/mesiac) 

 - celoročné užívanie 995,81 EUR /rok(30 000 Sk /rok)  

d) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií  

0.66 EUR / m2 /deň (20 Sk/m2 /deň)   

e) za umiestnenie skládky  0,16 EUR /m2 /deň (5Sk/m2 /deň )   

f) za umiestnenie plošného označenia prevádzky 0,09 EUR/m2/deň (3 Sk/ 

m
2 
/deň

 )  

g)za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska  99,58 EUR 

/ jedno  

(3000 Sk / jedno parkovacie miesto /rok),  

chatové oblastí – 16,59 EUR/ jedno parkovacie miesto /rok (500 Sk/ 

jedno parkovacie miesto/rok)
     

 

Nové znenie: 

a)za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 

a propagačných akcií 

 za umiestnenie stánku pre drobnú obchodnú, remeselnú, 

občerstvovaciu a pohostinskú činnosť je 0,70 EUR/m2 /deň       

 za umiestnenie stánku počas hodov, jarmokov, kultúrneho leta: 
 pre drobnú obchodnú, remeselnú činnosť je  3,40 EUR /m2 /deň    

 pre občerstvovaciu a pohostinskú činnosť
 
 je 6,70 EUR /m2 /deň    

 za umiestnenie unimobunky s predajom tovaru 0,20 EUR /m2 deň    

  za umiestnenie predzáhradky alebo záhradnejterasy 0,10 EUR/m2 /deň     

 za jedno rázové propagačné akcie 5 EUR/deň 
 

b)za umiestnenie stavebného zariadenia 

 pre stavebné a rekonštrukčné práce na stavebných objektoch 

a inžinierskych sieťach, prevádzkové výkopy, zabezpečovacie 

zariadenia pri padaní omietky je 0,10 EUR / m2 /deň    

Užívať verejné priestranstvo je  možné len v rozsahu a čase 

určenom v pláne organizácie výstavby, ktorý je súčasťou 

projektovej dokumentácie na ktorú bolo vydané stavebné povolenie 

 za umiestnenie prefabrikovanej monolitickej garáže 0,05 EUR /m
2 

/deň  (0,50 Sk /m
2
/deň)

    

c)za umiestnenie predajného zariadenia       

 za trhový stôl vo vlastníctve mesta  
        - jedno rázové užívanie  10,00 EUR / deň      

     - mesačné užívanie 166,00  EUR / mesiac   

     - celoročné užívanie 996,00 EUR / rok     

d)za umiestnenie zariadenia  cirkusu,  lunaparku  a iných atrakcií  

0,70 EUR / m2 /deň    

e) za umiestnenie skládky  0,20 EUR / m2 / deň      

f) za umiestnenie plošného označenia prevádzky  0,10 EUR/ m2 / deň     
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g)za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 100,00 EUR 

jedno parkovacie miesto/rok 

- chatové oblastí – 17,00 EUR/ jedno parkovacie miesto /rok    

parkovanie auta počas hodov, jarmokov, kultúrneho leta  pri 

predajnom stánku 2,70 EUR/jedno parkovacie miesto/deň  

  

                                                                    

3.)Zaokrúhlenie sadzby  § 4 daň za ubytovanie 

Pôvodné znenie: 

(2)Sadzba dane za ubytovanie 0,82 EUR za osobu a prenocovanie (25,- 

Sk za osobu a prenocovanie). 

Nové znenie: 

(2)Sadzba dane za ubytovanie 0,90 EUR za osobu a prenocovanie 

Ing. Sopko – mení sa sadzba dane za ubytovanie. Na základe prieskumu 

iných obcí. Má to vplyv na príjmovú oblasť, tvorí sa oblastná 

organizácia cestovného ruchu. Komisia doporučuje schváliť 

primátor – požiadal o prípadné pripomienky 

Mgr. Babinec- ja viem, že som mohol podať pripomienku, že je 

neskoro, je mi ľúto , že platia za psa tí čo majú psa na svojom 

dvore. Tí, ktorí majú psov v bytoch, tí venčia psov na uliciach, 

znečisťujú Rajecké Teplice. Navrhol, aby sa do budúcnosti, doplnil 

bod (b)- psov čo sú v bytoch 2-krát platiť toľko ako tí čo majú psov 

vo dvore. (2)Základom dane je počet psov 

(a)Sadzba  dane je  8,50 EUR za jedného psa a kalendárny rok. Takto 

určená sadzba dane platí pre každého ďalšieho psa u toho istého 

daňovníka a bod (b) 

primátor – zákon umožňuje takto deliť týchto psíkov 

Smolková – áno 

primátor- dalšie otázky k tomuto návrhu uznesenia, prečítal návrh 

Uznesenia č. 113 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo a schvaľuje VZN č. 68 o podmienkach určovania 

a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za  komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice od roku 2012 

s účinnosťou od 01. 01. 2012. Dal hlasovať   

 

ZA:7        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomní L.šálek,  

    P. Fajbík) 

primátor – poďakoval poslancom  

 

Add 4/ Návrh VZN č.69/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi 

primátor – tak isto ste materiál obdržali. Návrh VZN č.69/2011 je 

v súlade so zákonom. Doplnili sme tu veci, ktoré sme zapracovali ako 

opatrenia z kontroly najvyššieho kontrolného úradu, ktorý nám urobil 

kontrolu a odporučil upraviť niektoré komodity alebo doplniť. 

prednosta - mesto Rajecké Teplice predkladá návrh VZN č. 69 /2011 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi , 

ktorým sa upravujú oproti pôvodnému VZN 37/2004 tieto ustanovenia: 
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1.čl.IV Program pôvodcu odpadu a program mesta: sa oproti 

pôvodnému VZN 37/2004 vypúšťa odst. č. 2. Pôvodca odpadu, ktorý je 

právnickou  osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje 

ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných 

odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva. 

Dôvod: Programy odpadového hospodárstva rieši priamo zákon č. 

223/2001 Z.  z.  o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

2.čl.V.Komunálne odpady a jeho druhy: odst. 1 pís. a) oproti 

pôvodnému VZN 37/2004 sa dopĺňajú nasledovné druhy odpadov, 15 01 

05, 15 01 04, 16 01 03, 20 01 21 a 20 01 36. 

Dôvod: Sú to odpady, ktoré mesto v súčasnosti už separuje. 

3.čl.VI.Spôsob zberu komunálneho odpadu, preprava a spôsob 

separovaného zberu: odst. 1 sa vkladá:  pís. e) zabezpečuje podľa 

potreby zber a prepravu elektroodpadov a kovov za  účelom ich 

zhodnotenia 

Dôvod: Sú to odpady, ktoré mesto v súčasnosti už separuje. 

odst. 5 sa vkladajú slová: plastové obaly z drogérie a kuchynských 

obalov, kovové obaly a tetrapáky 

Dôvod: Sú to odpady, ktoré mesto  už z časti  separuje. 

odst. 6 pís. a) pôvodné znenie: pôvodca odpadu (fyzická a právnická 

osoba oprávnená na podnikanie) si zabezpečí vývoz biologicky 

rozložiteľných odpadov a kovov prostredníctvom prepravnej 

organizácie, na vlastné náklady. sa nahrádza znením: pôvodca odpadu 

– fyzická a právnická osoba oprávnená na 

podnikanie si môže zabezpečiť  zhodnocovanie biologických odpadov na 

svojich vlastných kompostoviskách. 

Dôvod: Sú to odpady, ktorých zber v súlade so zákonom 223/2001 Z. z. 

o odpadoch v znení neskorších predpisov zabezpečuje mesto. 

4.čl.VII. Množstvový zber: odst. 3 sa vkladá: pís. c) 

typizovaná nádoba s objemom 240 litrov 

odst. 6.1 sa vkladá druh nádoby s obsahom 240 litrov 

Dôvod:  Mesto umožnilo pre účely množstvového zberu možnosť využitia 

aj  nádoby s obsahom 240 litrov. 

5.čl.X. Spoločné ustanovenia: odst.7 sa vypúšťajú  slová 

s týmto VZN a nahrádzajú sa slovami so zákonom 

Dôvod: Mesto udeľovalo povinnosť orgánu štátnej správy na základe 

svojho VZN, pričom orgány štátnej správy sú viazané len zákonmi a na 

ich základe vydanými všeobecne záväznými právnymi predpismi a nie sú 

povinné kontrolovať dodržiavanie VZN obce. 

Sopko – komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu odporúča 

schváliť uznesenie tak ako je pripravené v návrhu na Uznesenie 

č.114/2011. Ide o splnenie požiadavky v zmysle zákona, myslím že tu 

nie je čo diskutovať 

Babinec- myslím, že je preklep v položke 200121 žiarivky a iný odpad 

obsahujúci ortuť, alebo ste to chceli naschvál ak to tak má byť nič  

Piala – máte pravdu položka 200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci 

ortuť je napísaná 2-krát 

primátor – áno je to preklep, poďakoval p. Babicovi. Prečítal návrh 

Uznesenia č. 114 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 



 

[7] 
 

prerokovalo a schvaľuje VZN č. č. 69/2011 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s účinnosťou od 01.01. 2012.  

Požiadal poslancov o hlasovanie   

ZA:7        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomní L.šálek,  

    P. Fajbík) 

primátor – poďakoval poslancom  

 

Add 5/ Návrh VZN č.70/2011 o poplatkoch za výkony vykonávané 

Mestským úradom v Rajeckých Tepliciach 

primátor – požiadal prednostu o slovo 

prednosta – z mestskej rady vzišla požiadavka upraviť článok 10, tak 

myslím, že by to mohlo byť ako bolo požadované. Ide o poplatok pre  

vyrubovanie výšky správnych poplatkov za zriaďovanie podzemných 

vedení v ceste (miestnej komunikácii) a za vykonávanie ich 

plánovanej opravy a údržby. Pôvodné VZN č. 51/2008 

VZN č. 70/2011 upravuje a bližšie vymedzuje správne poplatky a 

úhrady za úkony a konania /ďalej len poplatky/ vykonávané Mestským 

úradom v Rajeckých Tepliciach  

2) Mesto Rajecké Teplice je oprávnené za úkony vykonávané pri výkone 

verejnej správy podľa § 4 ods. l zákona č. 369/l990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vyberať a vymáhať poplatky 

podľa § l a § 14 zákona NR SR č.145/l995 Z. z.  

3) Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet 

na spoplatňovaný úkon, alebo v záujme ktorej bol takýto výkon 

vykonaný.  

4) Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou 

poukážkou alebo v hotovosti.  

5) Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní a sú 

príjmom mesta. Pri platení poplatku v hotovosti vydá mestský úrad 

potvrdenie o zaplatení poplatku.  

 

Článok 2 

Poplatky za prenájom priestorov a techniky 

1) Mestský úrad Rajecké Teplice  

a) Veľká sála s technickým vybavením, alebo obradná sieň – min. doba 

prenájmu 3 h  

1. Zimné obdobie (prvé 3 h) 99,60 EUR  

2. Zimné obdobie (každá ďalšia hodina) 26,60 EUR  

3. Letné obdobie (1 h) 26,60 EUR  

b) Vstupná hala (na deň) 40,00 EUR  

c) Učebňa (na hodinu) 10,00 EUR  

d) Kuchynka (na deň) 16,60 EUR  

e) Prenájom sobášnej siene pre občanov s trvalým pobytom na území 

mesta Rajecké Teplice:  

- Prenájom za účelom karu nie je spoplatňované  

- Prenájom za účelom oslavy vrátane kuchynky 35,00 EUR / 1 deň  

 

2) Kultúrny dom Poluvsie  

a) Veľká sála  

1. Zimné obdobie 66,40 EUR  

2. Letné obdobie 40,00 EUR  

b) Malá sála  
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1. Zimné obdobie 66,40 EUR  

2. Letné obdobie 33,20 EUR  

c) Prenájom kultúrneho domu za účelom karu nie je spoplatňované, 

nájomca uhradí spotrebu energií podľa stavu meračov po akcii.  

d) Prenájom kultúrneho domu do 6 hodín 10,00 EUR / 1 hodina   

 

3)K uvedeným sadzbám za prenájom KD Poluvsie sa priráta suma za 

spotrebu elektriny podľa stavu elektrometra po akcii  

 

4)Poplatky za prenájom techniky na jeden deň:  

a)Prenájom dataprojektora 50,00 EUR  

b)Prenájom DVD prehrávača 10,00 EUR  

 

5) Poplatky za prenájom pódia a krytého pódia 

a) Poplatok  za prenájom pódia  

1. Pódium 1 m
2 
 – 9,00 EUR / akcia m

2     

2. Celé komplet 48 m
2 
 – 400,00 EUR / akcia 

Trvanie akcie – maximálne 2 dni 

b) Poplatok za prenájom krytého pódia 

Kryté pódium – 200,00 EUR / akcia 

Trvanie akcie – maximálne 2 dni 

c) Poplatok  za dopravu,  montáž a demontáž 

1. Doprava – 3,00 EUR / 1 km 

2. Montáž, demontáž – 7,00 EUR/hodina/pracovník 

 

Článok 3 

Poplatky za hlásenie v mestskom rozhlase 

1)Vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase v pracovných  

dňoch o 9,00 h a o15,00 h. Maximálne 50 slov. 2,70 EUR  

2)Vyhlásenie o úmrtí spoluobčanov a významných jubileách zdarma  

 

Článok 4 

Poplatky za kopírovacie služby 

1) Vyhotovenie fotokópie formátu:  

a) A4 jednostranne 0,15 EUR   

b) A4 obojstranne 0,30 EUR  

c) A3 jednostranne 0,30 EUR   

d) A3 obojstranne 0,60 EUR  

2)Vyhotovenie kópie verejných dokumentov  

a) CD, 1 ks 0,70 EUR   

b) DVD, 1 ks 1,30 EUR   

Článok 5 

Poplatky za inzerciu v časopise Spravodajca 

1)Grafický formát čiernobiely  

a) A4 (21cm x 29,4cm) 60,00 EUR  

b) A5 (14,8 cm x 21cm) 30,00 EUR  

c) A6 (10,5cm x 14,8cm) 15,00 EUR  

d) A7 (7,4cm x 10,5cm) 7,50 EUR      

e) A8 (5,2cm x 7,4cm) 3,75 EUR  

2) Grafický formát farebný predná strana (len formáty A7, A8)  

a) A7 (7,4cm x 10,5cm) 30,00 EUR  

b) A8 (5,2cm x 7,4cm) 15,00 EUR  
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3) Grafický formát farebný zadná strana  

a) A4 (21cm x 29,4cm) 120,00  EUR  

b) A5 (14,8 cm x 21cm) 60,00 EUR  

c) A6 (10,5cm x 14,8cm) 30,00 EUR  

d) A7 (7,4cm x 10,5cm) 15,00 EUR  

e) A8 (5,2cm x 7,4cm) 7,50 EUR  

4) Slovný formát – 1 slovo: 0,15 EUR  

 

Článok 6 

Poplatky za vylepovanie plagátov 

1) Jeden druh, 1 ks  

a) Do 7 dní (vrátane) 1,70 EUR  

b) Nad 7 dní za každý ďalší deň 0,40 EUR  

c) Vylepovanie plagátov, propagujúcich regionálne športové akcie, 

kde sa nevyberá vstupné, je od poplatku oslobodené.  

d) Vylepovanie plagátov obsahovo zameraných na charitatívne, 

osvetové a verejnoprospešné účely či zdravotnícke a bez obchodného 

účelu, sú od poplatku oslobodené.  

e) Poplatok za vylepovanie plagátov je splatný pred začatím 

poplatného úkonu a platí sa organizácii poverenej vylepovaním 

plagátov v hotovosti, poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom.  

Okrem poplatku môže vlastník (správca) objektu s objednávateľom 

dohodnúť zmluvnú cenu za prenajaté priestory pre účely plagátových 

plôch.  

Článok 7 

Faxová služba 

1) Za každú stranu odoslaného a prijatého dokumentu je 

sprostredkované 0,60 EUR   

Sprostredkované sa účtuje len pri prvých desiatich stranách. Každá 

ďalšia strana je odoslaná bez sprostredkovaného.  

2) Miestne faxové spojenie (každá začatá minúta): 0,10 EUR  

3) Medzimestské faxové spojenie (každá začatá minúta): 0,15 EUR   

4) Medzinárodné faxové spojenie (každá začatá minúta):  

a) Tarifné pásmo 0 0,35 EUR  

b) Tarifné pásmo 1 0,40 EUR   

c) Tarifné pásmo 2 0,50 EUR   

d) Tarifné pásmo 3 0,90 EUR   

e) Tarifné pásmo 4 2,60 EUR   

5) Jednotlivé tarifné pásma upravuje poskytovateľ telekomunikačných 

služieb vo svojich cenníkoch.  

 

Článok 8 

Poplatky za služby v Mestskej knižnici 

1) Členský príspevok s platnosťou 1 rok:  

a) Dospelí 1,00 EUR  

b) Študenti 0,70 EUR  

c) Deti 0,40 EUR  

2) Poplatok za jednorazový členský príspevok: 1,00 EUR  

3) Poplatok za omeškanie vrátenia kníh, každý začatý mesiac:  

   0,50 EUR  

4) Poplatok za stratu kníh a časopisov:  

a) Strata knihy vydanej do roku 1990 (vrátane):  

   3-násobok pôvodnej ceny  

b) Strata knihy vydanej po roku 1990: pôvodná suma zakúpenej knihy  
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c) Strata knihy, ktorá bola knižnici darovaná: 4,00 EUR  

d) Strata časopisu – pôvodná suma zakúpeného časopisu  

5) Ostatné poplatky:  

a) Zabezpečenie rezervácie knihy - 1 kniha: 0,40 EUR  

b) Tlač dokumentu z PC – 1 strana A4: 0,15 EUR  

c) Tlač farebného dokumentu z PC – 1 strana A4: 0,80 EUR  

d) Použitie internetu – 1 minúta: 0,05 EUR  

6) Na jeden čitateľský preukaz je možné požičať maximálne 10 

knižných titulov.  

 

Článok 9 

Poplatok za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom 

priestore verejného priestranstva 

1/ Osobné motorové vozidlá – parkovacie miesto/hodina: 0,60 EUR  

a) Zimné obdobie (1. 11. – 30. 4.) v čase od 09.00 – 19.00 h  

b) Letné obdobie (1. 5. – 30. 10.) v čase od 09.00 – 21.00 h  

 

2/ Osobné motorové vozidlá – parkovacia karta/rok/ viazaná na ŠPZ:  

c) Pre podnikateľov majúcich sídlo alebo prevádzkareň na území mesta  

   100 EUR  

d) Pre obyvateľov mesta Rajecké Teplice 10 EUR  

 

3/ Oslobodenie od poplatku  

a) Občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú držiteľmi 

preukazu (ZŤP)  

b) Držitelia preukazu (ZŤP-S), ktorí majú označené vozidlo osobitnou 

značkou O1, O2  

4/ Osobné motorové vozidlá – parkovacie miesto/polhodina: 0,30 EUR 

a) Zimné obdobie (1. 11. – 30. 4.) v čase od 09.00 – 19.00 h  

b) Letné obdobie (1. 5. – 30. 10.) v čase od 09.00 – 21.00 h  

5/ Celodenné parkovné pre účastníkov konferencií konaných v budove  

MsÚ Rajecké Teplice: 2,80 EUR  

 

Článok 10 

Poplatok pre vyrubovanie výšky správnych poplatkov 

za zriaďovanie podzemných vedení v ceste (miestnej komunikácii) 

a za vykonávanie ich plánovanej opravy a údržby 

Povolením podľa tejto položky sa rozumie povolenie podľa § 11 ods. 1 

písm. b) až g) vyhlášky č.35/84 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon), vyrubovať správne poplatky 

za zriaďovanie podzemných vedení každého druhu a za ich plánovanú 

opravu podľa týchto zásad:  

a) Povolenie vydané pre fyzickú osobu  

1. Za rozkopanie chodníka, parkoviska, obratiska  a pomocného 

cestného pozemku po dobu 1-3 dni -  poplatok 10 EUR  spolu 

2. Za rozkopanie chodníka, parkoviska, obratiska  a pomocného 

cestného pozemku na dobu 4-10 dní - poplatok 20 EUR  spolu 

3. Za rozkopanie chodníka, parkoviska, obratiska  a pomocného 

cestného pozemku na dobu nad 10 dní - poplatok 37 EUR  spolu 

 

b) Povolenie vydané pre právnickú osobu  

1. Za rozkopanie chodníka, parkoviska, obratiska  a pomocného 

cestného pozemku po dobu 1-3 dni   - poplatok 20 EUR  spolu 

2. Za rozkopanie chodníka, parkoviska, obratiska  a pomocného 

cestného pozemku na dobu  4-10 dní  - poplatok 40 EUR spolu  
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3. Za rozkopanie chodníka, parkoviska, obratiska  a pomocného 

cestného pozemku na dobu nad 10 dní - poplatok 57 EUR  spolu 

 

c) V prípade nedodržania termínu rozkopávky  

Mesto Rajecké Teplice uplatní voči žiadateľovi za každý  deň 

omeškania sankciu vo výške: 17 EUR   

 

Článok 11 

Zrušovacie ustanovenie 

Týmto nariadením sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie mesta Rajecké 

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

v Rajeckých Tepliciach  

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

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

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

Sopko- komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu odporúča 

schváliť Uznesenie č.115/2011, nakoľko sú v ňom zohľadnené aj 

požiadavky mestskej rady 

Rostášová – neviem, môže mať rozkopaný chodník, parkovisko, 

obratisko  a pomocný cestný pozemok aj 2 roky 

prednosta – doby sme neriešili týmto VZN, riešili sme zaokrúhľovanie 

Sopko- mesto nemusí súhlasiť s navrhnutou dobou, v povolení je 

uvedené obdobie rozkopávky teda od dátumu po konkrétny dátum 

Pagáč- my dávame povolenie na presne stanovené dni. Inak by sme 

nevydali rozkopové povolenie 

Babinec- k článku 9 sa spýtal- všade po mestách je dočasné 

parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného 

priestranstva v sobotu a nedeľu bez poplatku 

primátor- vychádzali sme z toho, že sme kúpeľné mesto a najväčšie 

príjmu sú práve počas návštevy kúpeľných hostí 

Babinec – poďakoval za odpoveď 

primátor - požiadal ešte do diskusie. Nikto sa neprihlásil. Prečítal 

návrh na uznesenie Uznesenie č. 115 /2011 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schválilo VZN č. 70/2011 

o poplatkoch za výkony vykonávané Mestským úradom v Rajeckých 

Tepliciach s účinnosťou od 01.01. 2012 

Požiadal poslancov o hlasovanie   

ZA:7        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomní L.šálek,  

    P. Fajbík) 

primátor – poďakoval poslancom, konštatoval, že VZN č.70/2011 bolo 

schválené a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia k zmene č. 1 rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice na rok 2011 

 

Add 6/ Zmena č. 1 rozpočtu Mesta Rajecké Teplice na rok 2011 

primátor – materiál ste obdržali v prílohe pozvánky. Zmenou sme sa 

podrobne zaoberali na komisii finančnej, podnikateľskej a cestovného 

ruchu ako i na mestskej rade. Dôvodovú správu k zmene č.1 rozpočtu 
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Mesta Rajecké Teplice na rok 2011 ste teda mali možnosť preštudovať. 

Požiadal o slovo prednostu 

prednosta- mohli ste si všimnúť niektoré navýšenia, ktoré sú 

odôvodnené 

Príjmová časť rozpočtu 

Bežné príjmy 

Daňové príjmy 

V daňových príjmoch upravujeme všetky položky podľa predpokladu 

napĺňania v roku 2011. 

V položke 111003 – výnos  dane z príjmov poukázaný územnej 

samospráve zvyšujeme v porovnaní s plánovaným rozpočtom o 13,7% 

podľa predpokladaného odhadu do konca roka 2011 

V položke 121 – daň z nehnuteľnosti, rozpočet upravujeme podľa 

skutočnosti napĺňania v roku 2011 

V položke 133001 – daň za psa zvyšujeme o 117,- EUR podľa 

skutočnosti 

V položke 133006 – daň z ubytovania je zvýšená o 32000,- EUR podľa 

skutočnosti  a podľa predpokladaného odhadu do konca roka 2011 

V položke 133012 – daň za užívanie verejného priestranstva  

upravujeme podľa skutočnosti 

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

upravujeme podľa skutočnosti a predpokladaného odhadu do konca roka 

2011.  Celkové daňové príjmy navyšujeme o 15,4% oproti pôvodnému 

rozpočtu. 

Nedaňové príjmy 

V položke 212002 – z prenajatých pozemkov, príjem z verejného 

priestranstva na letné slávnosti, príjem z prenajatých pozemkov 

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

v jednotlivých položkách podľa skutočnosti a výške ročného nájmu 

podľa zmlúv o nájme 

V položke 212004 – z prenajatých strojov, zariadení, náradia 

rozpočtujeme podľa skutočnosti 

V položke 221004 – správne poplatky, rozpočet je upravený podľa 

skutočnosti a predpokladaných príjmov do konca roka  

V položke 222003 – pokuty a penále znižujeme podľa skutočnosti 

a predpokladaného príjmu do konca roka 

V položke 223001- predaj výrobkov, tovarov a služieb zvyšujeme 

z dôvodu nárastu finančných prostriedkov organizovaním akordeónového 

festivalu  (štartovné účastníkov). Parkovné znižujeme z dôvodu 

rekonštrukcie námestia. Parkovací automat bol uvedený do prevádzky 

od augusta 2011. 

V položke 223002 – za jasle, MŠ, školské družiny zvyšujeme z dôvodu 

zvýšenia poplatku za pobyt detí v materskej škole n 10,- 

EUR/mesiac/dieťa. Poplatok neplatia deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov 

k 31. 08. školského roku 

V položke 223003 – za stravné, rozpočet nemeníme 

V položke 229005 – za znečistenie ovzdušia, rozpočtujeme príjmy 

podľa skutočnosti 
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V položke 242 – z vkladov, sumu ponechávame na pôvodnom rozpočte 

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

rozpočtujeme príjmy podľa skutočnosti a predpokladaného príjmu do 

konca roka 

V položke 292012 – z dobropisov,  zahŕňa príjem za neuhradené 

odberateľské faktúry z roku 2010 

Granty 

V položke 311 – granty, príjmy rozpočtujeme podľa skutočnosti. 

V tejto položke sú zahrnuté príjmy za Zmluvy o reklame, sponzorský 

dar na letné slávnosti 2011 – Generali Slovensko, sponzorský dar na 

akordeónový festival – SIRS, a.s. 

V položke 312001 – transféry v rámci verejnej správy, upravujeme 

všetky položky podľa predpokladu napĺňania a získania finančných 

prostriedkov ústredných orgánov štátnej správy 

Kapitálové príjmy 

V položke 231 – príjem zahŕňa príjem finančných prostriedkov v 

táborisku Slnečné skaly. 

V položke 239200 – rozpočtujeme príjem, druhú splátku za predaj 

paketovacích lisov Združeniu Rajecká dolina 

V položke 321 – granty, rozpočtujeme príjem z nadácie Ekopolis na 

projekt „Cesta štrnástym storočím“. 

Pri projekte „Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav základnej 

školy Rajecké Teplice“ rozpočtujeme zvýšenie príjmov, nakoľko 

očakávame na základe podanej žiadosti o platbu príjem finančných 

prostriedkov. 

Pri projekte „ Revitalizácia Námestie SNP Rajecké Teplice“ 

rozpočtujeme zvýšenie príjmov, nakoľko očakávame na základe podanej 

žiadosti o platbu príjem finančných prostriedkov. 

Pri projekte „Modernizácia centra kultúry  vo Wilamowiciach 

a oddelenia kultúry mesta Rajecké Teplice na účely medzinárodnej 

spolupráce“ rozpočtujeme príjmy podľa skutočnosti. 

                      Príjmové finančné operácie 

Položka 454001 – Rezervný fond 

Rozpočtujeme finančné prostriedky z rezervného fondu  použité na 

rekonštrukciu strechy v kultúrnom dome v Poluvsí a šikmú schodiskovú 

plošinu na zdravotnom stredisku. 

Položka 513002 –  bankové úvery  

Rozpočtujeme prijatý bankový úver (preklenovací)  na projekt  

„Revitalizácia Námestie SNP Rajecké Teplice“, „Stavebné úpravy 

objektov a vonkajších úprav základnej školy Rajecké Teplice“  

a prijatý investičný splátkový úver podľa skutočnosti.  

                         Výdavková časť rozpočtu 

Bežné výdavky 

V oddieli 0.1 – všeobecné verejné služby 

V položke 0.1.1.1.6 – Výdavky verejnej správy 

V podpoložke 634 – servis, údržba, opravy, prekročenie vzniklo 

hlavne za opravu traktora  - Zetor, Poclainu – ktoré bývajú často 

v poruchovom stave a je nutné vykonať ich opravu za účelom 
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zabezpečenia požadovaných prác. Ďalšie navýšenie vzniklo kúpou 

zimných pneumatík na autá Peugeot Expert, Peugeot Partner a stavebný 

stroj UNC, v rámci zabezpečenia bezpečnej prevádzky v zimnom období. 

Vzhľadom na zastaralý technický stav vozového parku, je nutné 

častejšie kupovať motorový olej, hydraulický olej, prevodový olej.  

V podpoložke 635 – rutinná a štandardná údržba, zvýšené výdavky 

rozpočtujeme na opravu kopírky 

V podpoložke 637 – služby, zvýšené výdavky rozpočtujeme vzhľadom 

k schválenému grantu od Nadácie Ekopolis „Cesta štrnástym storočím“ 

– geodetické práce. Revitalizácia námestia – napojenie na verejný 

vodovod Námestie SNP, právne poradenstvo. Rozpočtované boli výdavky 

na revízie komínov MsÚ, revízie elektriky regulačnej stanice MsÚ 

a odborné prehliadky plynových kotolní MsÚ, garáže a komunitné 

centrum. 

V podpoložke 642 – bežné transféry jednotlivcom a PO, rozpočtujeme 

zvýšené výdavky na vyplatenie pri životnom jubileu, nemocenské dávky 

a odchodné do dôchodku. 

V položke 0.1.3.3 – matrika 

Finančné prostriedky rozpočtujeme podľa pôvodného plánu. Zvýšenie 

výdavkov bolo len v položke materiál - bol zakúpený monitor. 

V položke 0.1.6.0 – spoločný obecný úrad 

Finančné prostriedky rozpočtujeme podľa pôvodného plánu. 

V oddieli 0.2 – Obrana 

Rozpočtujeme finančné prostriedky, ktoré boli použité na výdavky 

spojené s odstraňovaním škôd spôsobených povodňami na majetku mesta. 

Finančné prostriedky z Obvodného úradu životného prostredia boli 

pripísané na účet mesta v decembri 2010. 

V oddieli 0.3 – verejný poriadok 

V položke 0.3.1.0 – znižujeme mzdy  podľa skutočnosti 

a predpokladaných výdavkov do konca roka  

V podpoložke 636 – nájomné za prenájom, rozpočtujeme výdavky na 

splátky leasingu na automobil 

V podpoložke 637 – zvyšujeme výdavky v zmysle vypracovania 

projektovej žiadosti z výzvy na prevenciu kriminality Ministerstva 

vnútra SR týkajúcu sa kamerového systému s názvom „Prevencia 

kriminality v kúpeľnom meste Rajecké Teplice“. 

Projekt nebol schválený. 

V položke 0.3.2.0 – požiarna ochrana 

V podpoložke 637 – rozpočtujeme výdavky na školenie členov 

hasičského zboru. 

V oddieli 0.4.- ekonomická oblasť 

V položke 0.4.5.1 – cestná doprava 

V podpoložke 633 – materiál, položka je navýšená z dôvodu zakúpenia 

1 ks retardéra na ul. Osloboditeľov, ktorý schválilo mestské 

zastupiteľstvo uznesením.   

V materiáli rozpočtujeme aj výdavky spojené s odstránením škôd 

spôsobených povodňami a výdavky spojené s projektom „Cesta štrnástym 

storočím“ – doprava, drvené kamenivo. 
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V podpoložke 634 – palivo, navýšenie vzniklo zimnou údržbou na 

začiatku roku, zvýšeným jarným, jesenným čistením a zametaním ulíc. 

V podpoložke 635 – rutinná a štandardná údržba, zvýšenie nastalo 

osadením parkovacieho automatu, asfaltovaním 

V podpoložke 637 – služby, zvýšenie vzniklo zabezpečovaním jarného 

čistenia mesta.   Čistením miestnych komunikácií sa zabezpečilo 

zníženie prašnosti, zatraktívnenie a bývanie občanov, návštevníkov 

a pacientov. Vzhľadom k tomu, že vlastnými kapacitami bol problém to 

časovo zvládnuť, riešili sme čistenie mesta brigádnicky - dohodami 

o vykonaní práce.   

V položke – 0.4.7.3 – cestovný ruch.  

v podpoložke 635 – rutinná a štandardná údržba, rozpočtujeme výdavky 

na montáž a demontáž vianočnej výzdoby a kúpu nových vianočných 

svietidiel. 

v podpoložke 637 – rozpočtujeme výdavky na propagáciu mesta. 

Zvýšenie nastalo z dôvodu zmeny webovej stránky na internete 

V oddieli 0.5. – ochrana životného prostredia 

V položke 0.5.1.0 – nakladanie s odpadmi 

V podpoložke 633 – materiál, zvyšujeme výdavky na kúpu smetných 

nádob, kontajnerov, nakoľko v tomto roku bola uhradená druhá splátka 

z predaja paketovacích lisov od Združenia Rajecká dolina. Finančné 

prostriedky z tohto predaja boli určené na výdavky spojené 

s nakladaním odpadov.  

V podpoložke 634 – dopravné, zvyšujeme finančné prostriedky  

z dôvodu použitia strojov UNC a Poclain na nakládku a prekládku 

odpadov do VOK. 

V položke 0.5.2.0 – nakladanie s odpadovými vodami 

V podpoložke 635 – rutinná a štandardná údržba, navýšenie rozpočtu 

je z dôvodu realizácie časti odvodnenia na ul. M.R.Štefánika a na 

ul. Stredná podľa vypracovanej projektovej dokumentácie 

V podpoložke 637 – služby, rozpočtujeme výdavky na projektovú 

dokumentáciu na odvodnenie na ul. M.R.Štefánika a na ul. Stredná 

V položke 0.5.6.0 – ochrana životného prostredia inde 

neklasifikované 

Rozpočtujeme výdavky spojené s vývozom nelegálnych skládok. Obec je 

povinná odstrániť nelegálnu skládku na vlastné náklady v prípade, že 

nie je známa osoba, ktorá skládku vytvorila. 

V oddieli 0.6 – bývanie a občianska vybavenosť 

V položke 0.6.2.0 – rozvoj obcí 

V podpoložke 634 – dopravné, zvýšenie PHM nastalo častejšou údržbou 

trávnatých porastov -  kosením, orezávaním konárov okolo miestnych 

komunikácií, vykášaním priekop traktorom s priekopovou kosačkou, 

zberom a odvozom konárov od občanov na skládku 

v položke 637 – služby,  

- zvyšujeme výdavky o špeciálne služby – verejné obstarávanie 

k projektom: „Cesta štrnástym storočím“, „300 m pre spoločný cieľ“, 

granty na protipovodňové opatrenia. 
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-navýšenie vzniklo častejším kosením trávnatých porastov v porovnaní 

s predchádzajúcimi rokmi 

V položke 0.6.4.0 – verejné osvetlenie 

V podpoložke 633 – materiál, v rámci nevyhovujúceho- havarijného 

stavu elektrickej rozvodnej skrine (ul. Osloboditeľov), musela byť 

zabezpečená výmena uvedenej skrine, ktorá spĺňa požadované parametre 

a technické normy v hodnote 1700,- EUR. 

V podpoložke 635 – rutinná a štandardná údržba 

- realizovala sa prípojka zemným káblom v dĺžke 67 m s osadením 

stožiara a lampy na chodníku, spájajúcim autobusové nástupište 

a kúpeľný park v hodnote 1000,- EUR.   

- boli opäť zapnuté všetky lampy verejného osvetlenia 

- bolo osadených a vymenených 26 kusov nových svietidiel (2x 36W, 

ktoré nahrádzali výbojkové žiarivky 125W)  v rámci zabezpečenia 

úspory elektrickej energie.  

- v rámci zabezpečenia bezpečnosti občanov bolo realizované vzdušným 

káblom napojenie  lámp na ulici Rajecká cesta - parkovisko a ulica 

Osloboditeľov - kúpalisko v hodnote 1000,-  EUR 

- v rámci údržby verejného osvetlenia,  OTS zabezpečuje výmenu 

žiariviek z hliníkového rebríka. Až následne sa po nazbieraní 

viacerých porúch objednáva plošina, ktorá dodávateľsky odstráni 

poruchy na verejnom osvetlení 

V oddieli 0.7 – zdravotníctvo 

V položke 0.7.6.0 – zdravotníctvo inde neklasifikované, rozpočtujeme 

výdavky podľa skutočnosti. 

Zvýšenie nastalo v podpoložke 633 – materiál. Na zdravotnom 

stredisku bola v čakárni, miestnosti pre sestru a ambulancii MUDr. 

Vojtikeviča položená nová dlažba. Bol zakúpený materiál: dlažba, 

nivelačka, lepidlo, fugovačka, silikón. 

V podpoložke 635 – rutinná a štandardná údržba – boli vykonané 

odborné prehliadky plynových kotlov a skúšky elektrických zariadení. 

V oddieli 0.8 – rekreácie, kultúra, náboženstvo 

V položke 0.8.1.0 – rekreačné a športové služby, rozpočtujeme 

výdavky na prevádzkovanie MINIIHRISKA.  

V položke 0.8.2.0.9 – ostatné kultúrne služby 

V podpoložke 632 – energie, voda a komunikácie, zvyšujeme výdavky 

nakoľko bol spustený zavlažovací systém námestia 

V podpoložke 633 – materiál, rozpočtujeme výdavky na kúpu akordeónu. 

Finančné prostriedky boli použité z príjmu na akordeónový festival  

(štartovné účinkujúcich). Akordeón sa využíva na výučbu pre deti. 

V podpoložke 635 – rutinná a štandardná údržba, boli zakúpené 

stropné svietidlá a materiál v kultúrnom dome v Poluvsí 

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

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

podujatia počas roka, partnerské mestá, pranie prádla,  akordeónový 

festival, správcovstvo kultúrneho domu v Poluvsí. Časť výdakov bola 

krytá zo získaných finančných prostriedkov od sponzorov, stánkárov, 
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reklamných partnerov, ktorí podporili menované kultúrne podujatia 

v tomto roku. 

V položke 0.8.3.0 – vysielacie a vydavateľské služby 

Rozpočtujeme výdavky podľa skutočnosti a predpokladaných nákladov do 

konca roka. 

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

domy smútku) 

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

rekreáciu ako minulý rok 

V podpoložke 633 – materiál, prekročenie vzniklo haváriou 

chladiaceho zariadenia v dome smútku v Rajeckých Tepliciach 

a následnou opravou vo výške 313,- EUR. Ďalšie výdavky boli 

vynaložené na kúpu kontajnera 1100 l. 

V podpoložke 637 – služby, výdavky zahŕňajú vývoz komunálneho odpadu 

z cintorínov, odborná prehliadka a odborná skúška el. inštalácie a 

hromozvodu 

V podpoložke 642 – transféry jednotlivcom a PO. Rozpočtujeme výdavky 

na členské príspevky (ZMOS, Euroregión Beskydy, Klub primátorov). 

V oddieli 0.9.- vzdelávanie 

V položke 0.9.1.1.1.- predškolská výchova 

V podpoložke 610 – mzdy, výdavky rozpočtujeme podľa skutočnosti 

a predpokladaných výdavkov do konca roka 2011 

V podpoložke 633 – materiál, výdavky sú zvýšené z dôvodu 

rozpočtovania finančných prostriedkov z krajského školského úradu na 

predškolákov a zvýšením poplatku za pobyt v materskej škole na 10,- 

EUR/mesiac. 

V podpoložke 635 – rutinná a štandardná údržba, navýšenie rozpočtu 

oproti plánu. Bola vykonaná oprava hromozvodov, na základe revíznej 

správy hromozvody. V objekte materskej školy boli nevyhovujúce. 

Ďalšie navýšenie vzniklo pri rekonštrukcii sociálneho zariadenia pre 

deti a učiteľky. Z dôvodu, že sa vykonali komplet práce – výmena 

celej sanity (WC, umývadlá, batérie), rozvodov vody a ÚK (výmena 

radiátorov). WC pre dospelých komplet výmena aj obklady a dlažby + 

predsieň. Opravy a údržby sa vykonali v MŠ RT horná trieda. 

V položke 0.9.1.2.1 – základné vzdelanie 

Rozpočtujeme výdavky, ktoré sa týkali rekonštrukcie základnej školy. 

Podpoložky 633 – materiál, 637 – služby boli preúčtované 

z kapitálových výdavkov na bežné výdavky v zmysle rozpočtu projektu 

– Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

V podpoložke 641 – bežné transféry na rovnakej úrovni 

- výdavky upravujeme na skutočnú výšku upravenú Ministerstvom 

školstva na rok 2011 

- rozpočtujeme výdavky za  podanú stravu na slávnosť poriadanú 

z príležitosti 50.výročia založenia základnej školy v Rajeckých 

Tepliciach 

- nakoľko skončila platnosť revízie na bleskozvody a nespĺňali 

kritériá novej normy, bolo nutné ich obnoviť 

V položke 0.9.5.0 – vzdelávanie nedef. podľa úrovne 
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Rozpočtujeme výdavky na školenia, kurzy, semináre, porady podľa 

skutočnosti v roku 2011. 

V položke 0.9.5.0.1 – školský klub 

Výdavky nemeníme. 

V položke 0.9.5.0.2 – centrá voľného času 

Výdavky zvyšujeme nakoľko pri zostavovaní pôvodného rozpočtu neboli 

zverejnené jednotkové koeficienty na žiaka a preto bol rozpočet 

zostavený odhadom. Taktiež rozpočtujeme finančné prostriedky, ktoré 

boli poskytnuté Ministerstvom školstva na vzdelávacie poukazy. 

V položke 0.9.6.0.1 – školské stravovanie 

V podpoložke 610 – mzdy, výdavky rozpočtujeme podľa skutočnosti 

a predpokladaných výdavkov do konca roka 2011 

V podpoložke 635 – rutinná a štandardná údržba, rozpočtujeme 

zvýšenie výdavkov na opravu váh a opravu kotla 

V oddieli 1.0 – Sociálne zabezpečenie 

V položke 1.0.2.0.2 – ďalšie sociálne služby ( opatrovateľská 

služba), výdavky rozpočtujeme podľa skutočnosti a predpokladaných 

výdavkov do konca roka. 

V položke 1.0.7.0.1 – Dávky sociálnej pomoci 

Rozpočtujeme výdavky podľa skutočnosti (príspevok pri narodení 

dieťaťa, príspevok pri úmrtí občana, jednorázové sociálne výpomoci, 

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

Kapitálové výdavky 

V oddieli 0.6 – bývanie, občianska vybavenosť 

V položke 0.6.2.0 – rozvoj obcí 

V podpoložke 716 a 717001 – odvodnenie Sedliska výdavky 

nerozpočtujeme, nakoľko odvodnenie bolo zrealizované v rámci 

projektu „Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny 

a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011“ 

V podpoložke 717 001 – Projekt „ Revitalizácia Námestie SNP Rajecké 

Teplice“. Rozpočtujeme skutočné výdavky, ktoré boli uhradené v roku 

2011.  

V podpoložke 717001 – rozšírenie splaškovej kanalizácie II.etapa , 

rozpočtujeme finančné prostriedky na spracovanie projektovej 

dokumentácie. 

V podpoložke 717001 – Dažďová kanalizácia, sú tu rozpočtované 

výdavky na geodetické práce a vecné bremeno na pozemku železnice SR 

V oddieli 0.7 – zdravotníctvo 

V podpoložke 717001 – bezbariérovosť, rozpočtujeme výdavky na 

dodávku a montáž zdvíhacieho zariadenia: šikmá schodisková plošina 

v budove zdravotného strediska. 

V oddieli 0.8 – ostatné kultúrne služby 

V podpoložke 713004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, 

techniky 

- rozpočtujeme výdavky na kúpu prenosného pódia na kultúrne 

podujatia 

V podpoložke 717002 – rekonštrukcia strechy KD Poluvsie 

V oddieli 0.9 – vzdelávanie 
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V položke 0.9.1.2.1 – základné vzdelanie,  rozpočtujeme finančné 

prostriedky na projekt 

 „ Stavebné úpravy objektov a vonkajšie úpravy Základnej školy 

Rajecké Teplice“.  

Rozpočtujeme skutočné výdavky, ktoré boli uhradené v roku 2011. 

Výdavkové finančné operácie 

 Vo výdavkových finančných operáciách rozpočtujeme splátky 

preklenovacích a investičných úverov (Základná škola, Námestie, 

Modernizácia centra kultúry, tržnica, autobusové nástupište). 

Celkový rozpočet bol zostavený ako prebytkový. 

Primátor – 

Sopko – úprava rozpočtu vychádza zo zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Dôkladne sme sa materiálom zaoberali. Daň za ubytovanie nám dosť 

pomôže v ďalšom období... 

primátor – poďakoval p. Sopkovi a požiadal o stanovisko k zmene č.1.  

rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2011 hlavnú kontrolórku mesta 

Rajecké Teplice Annu Grupáčovú 

Anna Grupáčová hlavný kontrolór mesta Rajecké Teplice -každý rok sa 

rozpočet po výsledkoch plnenia po III. Q upravuje. Umožňuje to aj 

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

v znení neskorších predpisov. Tak je to aj tento rok. 

Celkom rozpočet zvyšujeme o 1 417 561,- Eur, teda z 2 198 060,- Eur 

na 3 615 621,- Eur v príjmovej časti, vo  výdavkovej časti  je to 

zvýšenie  o 1 399 196,- Eur, teda z 2 198 060,-€ur na  

3 597 256,-€ur. Celkový rozpočet bol zostavený ako prebytkový a to 

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

operáciách rozpočtujú splátky preklenovacích a investičných úverov  

ako Základná škola, Revitalizácia námestia, Modernizácia centra 

kultúry, tržnica, autobusové nástupište. Dovoľuje to aj Zákon 

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

V bežných príjmoch sa rozpočet upravuje  podľa skutočného  napľňania 

k 30.9.2011 a predpokladu do konca roka 2011. Tu sa rozpočet zvyšuje 

z 1 430 027,-Eur na 1 607 568,-Eur teda o 177 541,- Eur. 

V kapitálových príjmoch sa rozpočet zvyšuje pretože sú podané 

žiadosti o príjem finančných prostriedkov z projektov „Stavebné 

úpravy základnej školy“,“ Revitalizácia námestia“ a Modernizácia 

centra kultúry“ . Celkom sa zvyšuje zo 684 989,-€ur na  

1 387 075,-€ur ,teda o 702 086,- Eur. 

V príjmových finančných operáciách je to zvýšenie na základe 

prijatých bankových úveroch preklenovacích a to na spomínané 

projekty. Celkom sa zvyšuje  z 83 044,- Eur na 620 978,- Eur, teda 

o 537 934,-Eur. 

Vo výdavkovej časti je to  

V bežných výdavkoch celkom zvýšenie o 220 345,- Eur na základe 

skutočného čerpania a predpokladaných výdavkov do konca roka. 

V kapitálových výdavkoch je to zvýšenie o 660 512,- Eur na základe 

skutočného čerpania ,ktoré bolo uhradené v roku 2011. 
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Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o 518 339,-Eur, je to 

splácanie úveru TRŽNICA, Autobusové nástupište, a preklenovacích 

úverov na námestie, školu a Modernizáciu centra kultúry.    

Na základe uvedených skutočností odporúčam mestskému zastupiteľstvu 

zmenu č.1. schváliť. 

primátor – poďakoval za stanovisko hlavnej kontrolórke mesta Anne 

Grupáčovej a požiadal o slovo do diskusie k uvedenej zmene 

Rostášová – ide o šikmú schodiskovú plošinu (výťah) na zdravotnom 

stredisku. Suma uvedená v príjmových finančných operáciach v položke 

454001 Finančné prostriedky z rezervného fondu  použité na šikmú 

schodiskovú plošinu na zdravotnom stredisku 

prednosta – v tomto roku nebude výťah namontovaný, bola vyplatená 

záloha. Začiatkom roku 2012 bude výťah zrealizovaný 

Rostášová- tak tu je uvedená len záloha na výťah 

prednosta – áno 

primátor – poďakoval všetkým ktorí pracovali na týchto materiáloch.  

Nikto nemal otázky, dal hlasovať za schválenie Uznesenia č.116/2011 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo 

a schválilo zmenu č.1 rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2011  

 

ZA:7        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomní L.šálek,  

    P. Fajbík) 

 

primátor – poďakoval poslancom 

 

Add 7/ Programový rozpočet Mesta Rajecké Teplice na roky 2012-2014 

primátor – materiál je rozsiahly bol prerokovaný na komisií 

finančnej, podnikateľskej a cestovného ruchu, na mestskej rade a 

dnes je predložený na prerokovanie na mestskom zastupiteľstve. 

Navrhujeme a predkladáme mestskému zastupiteľstvu, bolo by dobré 

schváliť, pretože je lepšie mať nejaký rozpočet ako nemať žiadny. 

Dal slovo prednostovi 

prednosta –zvýšili sme výdavky na sociálnu oblasť- zapracovali sme 

na základe odporúčenia mestskej rady. Viacročný rozpočet Mesta 

Rajecké Teplice na roky 2012-2014 je základným nástrojom finančného 

hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi 

financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. 

Viacročný rozpočet mesta je súčasťou viacročného rozpočtu verejnej 

správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Viacročný 

rozpočet Mesta Rajecké Teplice  vyjadruje samostatnosť hospodárenia 

mesta.  

Viacročný rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú 

vyjadrené finančné vzťahy: 

- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim 

na území mesta,  

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

zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, z 

VZN mesta, ako aj zo zmlúv. 
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Viacročný rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom 

miest a obcí : 

- podiely na daniach v správe štátu, 

- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,  

- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na 

príslušný rozpočtový rok. 

Viacročný rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým 

organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným mestom.    

Vo viacročnom rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia 

v súlade s osobitným predpisom. 

Viacročný rozpočet Mesta Rajecké Teplice na rok 2012-2014 bol 

zostavený v súlade s ustanovením § 9, § 10 a § 21 zákona č.583/2004 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

V zmysle týchto ustanovení je viacročný rozpočet strednodobý 

ekonomický nástroj finančnej politiky mesta , v ktorom sú v rámci 

jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov 

na tri rozpočtové roky.  

Viacročný rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a 

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

kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné 

operácie.  

Viacročný rozpočet mesta na rok 2012-2014 bol zostavený ako 

vyrovnaný. 

Sopko – zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – Zákon 

č. 583/2004 Z.z. §10 zostavovanie a členenie rozpočtu obce 

a rozpočtu vyššieho územného celku Ods.3 Rozpočet obce sa rozpočet 

vyššieho územného celku sa vnútorne člení na 

- Bežné príjmy a bežné výdavky 

- Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 

- Finančné operácie 

Ods.7 Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku podľa odseku 

3 sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec alebo vyšší 

územný celok sú povinní zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný 

alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak 

sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo 

určených  prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu 

Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných 

v minulých rokoch, výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu 

nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. 

Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, 

kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok 

možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce alebo vyššieho 

územného celku z minulých rokov,  návratnými zdrojmi financovania, 

alebo je tento schodok  krytý prebytkom bežného rozpočtu 

v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový 

rozpočet zostavený alebo prebytkový, možno prebytok príslušného 

rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov  financovania.  
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Rozpočet neumožňuje navýšenie čiastky dotácií pre jednotlivé 

organizácie. Väčšinou na žiadostiach o dotácie v zmysle VZN 

č.66/2011 o poskytovaní dotácií pre organizácie vykonávajúce činnosť 

na území mesta Rajecké Teplice VZN sa riadia najmä zákonom č. 

583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

V žiadostiach o poskytovaní dotácií pre organizácie vykonávajúce 

činnosť na území mesta Rajecké Teplice sú uvedené sumy 1-krát väčšie 

ako mali doteraz. 29. Septembra 2011 sme prijali uznesenie pre 

uvedené dotácie, ktoré pracujú v našom meste. Požiadavky pre rok 

2012 boli oveľa vyššie ako im bola poskytovaná dotácia v tomto roku. 

Neurčili sme výšku dotácií. Komisia finančná, podnikateľská 

a cestovného ruchu odporúča, aby neboli dotácie zvýšené, ale aspoň 

také ako v tomto roku   

primátor- poďakoval p. Sopkovi  

Anna Grupáčová hlavný kontrolór mesta Rajecké Teplice- stanovisko 

k programového rozpočtu  Mesta Rajecké Teplice na roky 2012 – 2014 

Viacročný rozpočet Mesta Rajecké Teplice  je nástrojom financovania 

a hospodárenia mesta na roky 2012 – 2014. Vyjadruje zámery rozvoja 

mesta. Je v súlade s ustanovením Zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých 

zákonov  v znení neskorších predpisov  a to §9, §10,§21. 

V návrhu sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným 

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

výhľadový. Rozpočet je vyrovnaný v roku 2012 v celkovej sume 1 496 

239 € a člení sa na  

Bežné príjmy a bežné výdavky  

Kapitálové príjmy  a kapitálové výdavky  

Príjmové finančné operácie  a výdavkové finančné operácie 

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

 bežné príjmy  a bežné výdavky  

Kapitálové príjmy    a kapitálové výdavky  

Príjmové finančné operácie   a výdavkové finančné operácie  

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

bežné príjmy  a bežné výdavky  

Kapitálové príjmy  a kapitálové výdavky  

Príjmové finančné operácie  výdavkové finančné operácie  

Na základe uvedeného možno konštatovať, že návrh rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice na roky 2012 – 2014 je zostavený v súlade 

s ustanovením  §9, §10 a §21 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, bol na  pripomienkovanie  v súlade s 

§ 9 odst.4. zákona č. 302/2001 Z.z. o zverejnení návrhu rozpočtu 

najmenej 15 dní pred jeho schválením, preto odporúčam Mestskému 

zastupiteľstvu tento návrh schváliť 

primátor –poďakoval  

Rostášová – sumu ktorú sme mali k dispozícií v roku 2011 nebola 

vôbec postačujúca. Veľmi som chcela garanciu, aby suma zvýšená o 600 

eur bola v rozpočte.  

Babinec- hovoril o kapitálových výdavkoch. Pozerám sa, že sú zvýšené 

kapit. výdavky. Na rok 2014 skoro 2-násobok. Bol by som rád aby sme 

mali kamerový systém v meste. Aspoň jednu kameru pri škole.  
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primátor – poďakoval za podnety 

prednosta – v súčasnosti vyšla výzva v rámci obvodného úradu 

nárokovať si na kamerový systém, uvidíme či nám žiadosť bude 

schválená 

primátor – vandalizmus sa zvyšuje, zaoberáme sa tým. Neboli ďalšie 

otázky, tak ukončil diskusiu a pristúpili k schváleniu  

 

Prišiel poslanec Ladislav Šálek 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný P.Fajbík)  

      

primátor – poďakoval všetkým, zvlášť pracovníčkam finančného 

referátu, ktorí pracovali na týchto materiáloch teda na zmene č.1 

rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2011 a pri programovom 

rozpočte Mesta Rajecké Teplice na roky 2012-2014 

 

Add 8/ Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 

rok 2012 

primátor – na mestskej rade sme sa stotožnili, že štvrtky všetkým 

poslancom celkom vyhovujú, na základe toho sme pripravili návrh 

zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 2012. 

Päť a viac poslancov musí byť prítomných na mestskom zastupiteľstve, 

aby bolo zastupiteľstvo uznášania schopné. Ak by sa malo schvaľovať 

všeobecno záväzné nariadenie, tak poslancov musí byť prítomných 

najmenej šesť. Teda šesť a viac. Pri plánovaní sme zohľadňovali viac 

faktorov, požiadal o prípadné námietky. Nikto sa neprihlásil.  

Január 26. 01. 2012   MR, február 02. 02. 2012 MsZ, marec 15. 03. 

2012 MR, 22. 03. 2012 MsZ, máj 31. 05. 2012 MR, jún 14. 06. 2012 MsZ 

september 06. 09. 2012 MR, 13. 09. 2012 MsZ, október 25. 10. 2012 

MR, november 08. 11. 2012 MsZ, 29. 11. 2012 MR, december 13. 12. 

2012 MsZ 

primátor – dal hlasovať Uznesenie 123/2011 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schválilo plán zasadnutí 

mestského zastupiteľstva a mestskej rady  na rok 2012  

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný P.Fajbík)  

 

Nasledovala krátka prestávka 

 

Add 8/ Žiadosti občanov – stanoviska 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 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 - naša komisia/finančná, podnikateľská 

a cestovného ruchu/zasadala na mestskom úrade 05. decembra 2011. 

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

Šálek, Drahoslava Pagáčová ospravedlnená, Janka Bohiníková,                            

Ing. Vladimír Dikant, Ing. Pavol Hucík. Prizvali sme a boli 

prítomní: Anna Grupáčová hlavná kontrolórka mesta, Ing. Igor Masaryk 

prednosta MsÚ a p. Peter Piala vedúci odd. správneho. Komisia 

prejednala okrem už spomínaných všeobecno záväzných nariadení(VZN 

č.68, 69, a 70/2011 o ktorých sme hovorili. Komisia prerokovala 

zmenu č.1 rozpočtu mesta Rajecké Teplice, tú sme už schválili, 

taktiež v predchádzajúom bode zasadnutia sme schválili viacročný 

programový rozpočet na roky 2012-2014. 

Zaoberali sme sa aj darovacou zmluvou p. Heleny Knapcovej rodenej 

Trojonová. Pozemky neboli zaevidované na katastri. Týka sa parciel 

v celkovej výmere 300 m
2 
. Ide o dar, zveľadenie majetku mesta. Návrh 

na uznesenie je pripravený.  

Rostášová- prečítala návrh Uznesenia č.120/2011 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  a schvaľuje e 

darovaciu zmluvu, ktorej predmetom je prijatie daru, nadobudnutie 

parciel C KN  1101/1 trvalé trávne porasty  o výmere 24 m
2
 , k.ú. 

Rajecké Teplice, C KN  1102/1 trvalé trávne porasty  o výmere 254 m
2
  

k.ú. Rajecké Teplice. E KN 157/67 orná pôda  o výmere 22 m
2
 , k.ú. 

Rajecké Teplice, pôvodné k.ú. Stránske  do majetku mesta od darkyne 

Heleny Knapcovej, rod. Trojnovej, Hradec Králové, Na Občinách 858/9 

primátor – požiadal poslancov o hlasovanie za prednesený návrh 

uznesenia č.120/2011 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný P.Fajbík)  

primátor – poďakoval poslancom. 

 

Sopko - prehodnotili sme žiadosti spoločenských organizácií, pri 

najbližšom zasadnutí sa bude bližšie týmito žiadosťami zaoberať. 

Ďalej komisia dostala žiadosť Žofie Gabčíkovej o prenájom plochy 

pozemku, urobila by sa nájomná zmluva a mali by sme príjem do 

rozpočtu.  Jedná sa o prenosnú plechovú garáž. Prenájom priestoru 

pod túto garáž- zabratie verejného priestranstva. Je tam viacero 

garáži. Nie sú tam pevné základy. 

primátor poďakoval p. Sopkovi. Nikto nemal nič do diskusie.  

Rostášová – prečítala návrh na Uznesenie č.124/2011 

primátor - poďakoval p. Rostášovej a požiadal poslancov o schválenie 

uznesenia č.124/2011 mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo  a schvaľuje žiadosť p. Žofie Gabčíkovej s manželom 

o prenájom plochy pozemku /časti parcely 1076, pred pozemkom 1078/2 

z dôvodu postavenia plechovej  garáže  o výmere 15 m
2
 na dobu 5 rokov 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný P.Fajbík)  
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primátor – poďakoval poslancom. Prešli k hlasovaniu ostatných 

uznesení. Konštatoval, že uznesenie č.124/2011 bolo schválené. 

Poďakoval p. Sopkovi a požiadal p. Vladimíra Bratha predsedu komisie 

výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia predseda 

Brath - stavebná komisia zasadala 07.decembra 2011. Zaoberali sme sa 

žiadosťami: 1. Žiadosťou o záväzné stanovisko k pripravovanému 

investičnému  výstavby prístupovej komunikácie a inžinierskych sieti 

pani Marcela Halagová ŠK REAL, Framborská 253,21 , 010 01 Žilina. 

Žiada o záväzné stanovisko k pripravovanému investičnému  výstavby 

prístupovej komunikácie a inžinierskych sieti na p.č. 1197 KNC   

v k. ú. Rajecké Teplice - Lokalita : v katastrálnom území Stránskom. 

komisia doporučuje  zamietnuť žiadosť o výstavbu rodinných domov  

a rozšírenie miestnej komunikácie k uvedenej lokalite  

v katastrálnom území Stránske. poľná cesta je aj veľmi úzka. Uvedený  

pozemokp.č.1197 KNC o výmere 555 m
2
  , ktorý sa nachádza v k. ú. 

Rajecké  Teplice pod miestnu komunikáciu a  nie je dostatočne široký 

Komunikácia sa musí rozšíriť  do k. ú. Stránske, aby miestna 

komunikácia mala dostatočné potrebné parametre v zmysle STN_ 

výhľadovo sa uvažuje so  zokruhovaním,  týchto zatiaľ iba poľných 

ciest: Doporučujeme  žiadateľke rokovať  najskôr na OBECNOM 

zastupiteľstve obce STRÁNSKE a po predložení kladného záväzného 

stanoviská z Obecného zastupiteľstva v Stránskom  sa budeme  

uvedenou žiadosťou opätovne zaoberať. zatiaľ máme zamietavé 

stanovisko. 

2.  Žiadosť obce Kamenná Poruba, Hlavná č. 136/159, 013 14  

Kamenná Poruba o vydanie záväzného stanoviska k PD pre územné 

rozhodnutie pre stavbu : „ AQUAPARK  Kamenná Poruba“, v  k. ú.   

Kamenná Poruba, Konská, Rajecké Teplice, na p. č. Objekt: Prístupová 

komunikácia. Je tu projektová dokumentácia, ktorá presne určuje 

trasu. Je to nereálne. Neverím tomu že by nákladne auta chodili cez 

konskú. Návrh komisie je vybudovanie smerom na Rajec, dostatočne 

spevnená a široká. komisia navrhuje-žiadosť bola príliš strohá, je 

potrebné zvážiť všetky okolnosti, rozhodnúť sa musíme až po rokovaní 

so starostkou obce konská.... 

Babinec- mali by hľadať inú reálnejšiu cestu, nezaťažovať mesto 

rajecké teplice. To sa nebude budovať rok, ale isto viac ako rok 

primátor – nikto ďalší sa nechcel vyjadriť. Dal hlasovať o návrhu 

uznesenia č. 121/2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo žiadosť p. Marcely Halagovej ŠK REAL, Framborská 253/21, 

010 01 Žilina  o záväzné stanovisko k pripravovanému investičnému  

zámeru výstavby prístupovej komunikácie a inžinierskych sieti na 

pozemku p.č. 1197 KNC v k. ú. Rajecké Teplice za účelom vybudovania 

rodinných domov v priľahlej lokalite v k.ú. Stránske  

Zamieta žiadosť p. Marcely Halagovej ŠK REAL, Framborská 253/21, 010 

01 Žilina  o záväzné stanovisko k pripravovanému investičnému  

výstavby prístupovej komunikácie a inžinierskych sieti na pozemku 

p.č. 1197 KNC v k. ú. Rajecké Teplice. Z dôvodu, že uvedený  pozemok 

p.č.1197 KNC o výmere 555 m
2
, ktorý sa nachádza v k. ú. Rajecké  

Teplice pod miestnu komunikáciu a  nie je dostatočne široký. 
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Komunikácia sa musí rozšíriť  do k. ú. Stránske, aby miestna 

komunikácia mala dostatočné potrebné parametre v zmysle STN 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný P.Fajbík)  

primátor – poďakoval poslancom. Konštatoval, že táto žiadosť bola 

zamietnutá.  Ďalej dal hlasovať o návrhu uznesenia č. 122/2011 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo žiadosť 

obce Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14  Kamenná Poruba o 

vydanie záväzného stanoviska k PD pre územné rozhodnutie na stavbu:„ 

AQUAPARK  Kamenná Poruba“ Objekt: Prístupová komunikácia (dopravné 

napojenie z Aquaparku Kamenná Poruba po cestu do Kuneradu) v k.ú. 

Kamenná Poruba, Konská s napojením na komunikáciu, ktorá prechádza 

cez k.ú. Rajecké Teplice. Zamieta žiadosť obce Kamenná Poruba, 

Hlavná 136/159, 013 14  Kamenná Poruba o vydanie záväzného 

stanoviska k PD pre územné rozhodnutie na stavbu:„ AQUAPARK  Kamenná 

Poruba“ Objekt: Prístupová komunikácia (dopravné napojenie 

z Aquaparku Kamenná Poruba po cestu do Kuneradu) v k.ú. Kamenná 

Poruba, Konská s napojením na komunikáciu, ktorá prechádza cez k.ú. 

Rajecké Teplice. Odporúča primátorovi mesta rokovať, o alternatívach 

dopravného napojenia k Aquaparku Kamenná Poruba, s dotknutými obcami  

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný P.Fajbík)  

primátor – poďakoval poslancom a požiadal predsedkyňu, Prof. Ing. 

Mária Rostášová, PhD., komisie sociálnych vecí, kultúry, 

vzdelávania, športu, mládeže  a verejného poriadku  

Rostášová – tak ako je to u nás zvykom prešli podľa jednotlivých 

oblastí. Na oddelení kultúry sa uskutočnilo množstvo akcií ak by 

chcel zástupca tohto oddelenia niečo povedať tak by som bola rada. 

Veľmi sa mi páči, že sa realizujú takéto podujatia. 

Skúmame finančnú situáciu prostredia rodiny a detí.  

Rôzne: p. Lištiaková mala záujem sa zúčastniť na našom stretnutí, 

oznámili sme jej termín zasadnutia našej komisie, ktoré sa 

uskutočnilo 05. decembra 2011. Neprišla, tak sme sa nezaoberali 

touto žiadosťou. 

Oblasť športu: - informovali sme sa o stave bikrosovej dráhy.  

U p. Barčiaka sme sa informovali o futbale. Dospelých vedie p. 

Krkoška, máme dorastencov, starších žiakov zrušili. 

Oblasť verejného poriadku :- preplnené kontajnery so sklom 

a papierom 

Upozorňujeme na bezpečnostné prvky na námestí, zlepšenie 

bezpečnostného značenia na námestí 

Odznela pochvala od p. Babinca –pekne upravená cesta 14. storočím, 

na jar by sa lavičky natreli farbou 

primátor – poďakoval p. Rostášovej predsedkyni komisie sociálnych 

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

Nikto nemal otázky. Pristúpili k bodu č.9 -rôzne 
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Add 9/ Rôzne 

Šálek – od autobusovej zastávky pri kúpalisku možno v dĺžke 15 

metrov by bolo vhodné vyasfaltovať meter plochy, kadiaľ by ľudia 

mohli bezpečnejšie prechádzať.Je tam tma, chodcovi hrozí nebezpečie   

primátor – ochranné pásmo železníc. Cestu I/64 spravuje Slovenská 

správa ciest. Rokovania prebehli a boli zamietavé stanoviska 

Ing. Vráblová- mali sme tri alternatívy. Zamietavé stanovisko SSC a 

železníc. Môžeme opätobne požiadať o vyjadrenia 

primátor – súhlasil, že vyvolajú ďalšie rokovania s dotknutými 

orgánmi 

Šálek – keď ide po kraji po asfalte skoro po ceste, ide o kúsok 

rozšírenia, je to možno 10 m
2
 

Prof. Rostášová- budeme čakať kým tam niekoho zabije. Pri čerpacej 

stanici to dovolili, prečo to nám nepovolili. Tam majú krásne 

rozšírenú cestu. Nám odporučili chodník pod horu, cez les. Ľudia sa 

boja večer chodiť popod les 

primátor – majetok SSC nemôžeme asfaltovať bez ich súhlasu. Oni to 

tlačia, aby to išlo popri lese 

Šalek – navrhujem vyvolať stretnutie so SSC ako sme už hovorili 

primátor – chodník nám nepovolia, máme to zapísané v zápisnici, 

budeme sa zaoberať 

Babinec-najmenej trikrát som sa vyhýbal tam autu, je to nebezpečný 

úsek  

primátor – informoval poslancov, že včera 14. decembra 2011 sa na 

mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach uskutočnilo ustanovujúce valné 

zhromaždenie oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina. 

Zhromaždenie zakladajúcich členov oblastnej organizácie cestovného 

ruchu Rajecká dolina (ďalej len oblastná organizácia) podľa § 14 

ods. 7 zákona č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov o podpore 

cestovného ruchu v znení zákona č. 386/2011 Z.z. a 556/2010 Z.z.. a 

Osem podnikateľských subjektov súhlasí a sedém samospráv prijali na 

zasadnutiach uznesenia. Uznesením schválili vstup obce resp. mesta 

do ,,Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina”, ktorá 

bude založená v zmysle už spomínaného zákona. Spracovala sa 

zapisnica, ktorá musí byť podpísana všetkými zakladajúcimi členmi, 

prijali sa uznesenia. Dohodli sa, aby sídlo oblastnej organizácie 

bolo Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice. 

Riadili sa programom: otvorenie zhromaždenia, predstavenie 

prítomných zakladajúcich členov oblastnej organizácie, Stanovy 

oblastnej organizácie, volebný poriadok, Voľby návrhovej, volebnej 

a mandátnej komisie, voľby do orgánov oblastnej organizácie  

a) predstavenstva  
b) dozornej rady  
c) výkonného riaditeľa 

zakladateľská zmluva oblastnej organizácie, návrh na Uznesenia, 

prečítanie zápisnice, odsúhlasenie a jej podpísanie zakladajúcimi 

členmi a záver. Prítomní zakladajúci členovia oblastnej organizácie 

prejavili ústny záujem a súhlas pre vstup a založenie oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina: 

RNDr. Peter Dobeš,p. Martin Knoško, Mgr. Viliam Bláha , p. Dušan 

Žeriava, p. Zdenko Miškolci, p. Emília Ďuračinská, Ing. Slavomír 

Brudňák, Mgr. Natália Dubnicayová, Ing. Miroslav Mikula, p. Ján 

Čerňan, p. Jaroslav Mitaš, Ing. Peter Tarábek, Ing. Ján Rybárik,   

p. Viktor Bučko, p. Ľubomír Torda 



 

[28] 
 

Následne všetci 15 členovia odsúhlasili stanovy oblastnej 

organizácie. Hlasovali za  Uznesenie č. 1 /2011 - valné zhromaždenie 

oblastnej organizácie prerokovalo a schválilo stanovy oblastnej 

organizácie 

Hlasovali za Uznesenie č.2/2011-všetci jednohlasne schválili volebný 

poriadok oblastnej organizácie 

Hlasovali za Uznesenie č.3/2011-všetci jednohlasne schválili 

Zloženie orgánov oblastnej organizácie 

• predstavenstvo8 členov 

• dozorná rada 6 členov 

• výkonný riaditeľ 

Hlasovali za Uznesenie č.4/2011- valné zhromaždenie oblastnej 

organizácie prerokovalo zloženie predstavenstva oblastnej 

organizácie v počte 8 členov  a to menovite RNDr. Peter Dobeš, Ing. 

Ján Rybárik,  Mgr. Natália Dubnicayová, Ing. Peter Tarábek, p. 

Zdenko Miškolci, p. Martin Knoško, Ing. Slavomír Brudňák, Mgr. 

Viliam Bláha. 

Valné zhromaždenie oblastnej organizácie  schválilo zloženie 

predstavenstva v oblastnej organizácie v počte 8 členov a to 

menovite RNDr. Peter Dobeš, Ing. Ján Rybárik,  Mgr. Natália 

Dubnicayová, Ing. Peter Tarábek, p. Zdenko Miškolci, p. Martin 

Knoško, Ing. Slavomír Brudňák, Mgr. Viliam Bláha 

Hlasovali za Uznesenie č.5/2011 - valné zhromaždenie oblastnej 

organizácie schválilo zloženie dozornej rady oblastnej organizácie 

v počte 6 členov a to nasledovne p. Ľubomír Torda, p. Emília 

Ďuračinská, p. Dušan Žeriava, p. Jaroslav Mitaš, Ján Čerňan, Ing. 

Miroslav Mikula 

Hlasovali za Uznesenie č.6/2011 - valné zhromaždenie oblastnej 

organizácie schválilo prerokovalo návrh členov  do funkcie výkonného 

riaditeľa oblastnej organizácie v počte 1 člen : Viktora Bučka. 

Valné zhromaždenie oblastnej organizácie schválilo návrh do funkcie 

výkonného riaditeľa Viktora Bučka. 

Hlasovali za Uznesenie č.7/2011 - valné zhromaždenie oblastnej 

organizácie schválilo Zakladateľskú zmluvu oblastnej organizácie  

Hlasovali za Uznesenie č.8/2011 - valné zhromaždenie oblastnej 

organizácie schválilo zápisnicu z ustanovujúceho valného 

zhromaždenia oblastnej organizácie  

Do predstavenstva oblastnej organizácie bolo odsúhlasených 8 členov  

Do dozornej rady oblastnej organizácie bolo odsúhlasených 6 členov  

Registrácia oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina 

bude posudzované vo viacerých kolách 

 

 

Add 10/ diskusia 

Rojík -  prosím vyznačiť prechod cez cestu pri Poluvsianskej ihle. 

Viete, že tam bola smrteľná dopravná nehoda pred niekoľkými rokmi. 

Je tam nebezpečné prejsť na zastávku 

Ing. Valúch – náčelník mestskej polície- máme zamietavé stanovisko, 

je to neprehľadný úsek, tak nemôžeme prechod namaľovať 

Koššová- je chvályhodné ako sa stavebná komisia zaoberá žiadosťami. 

Som rada, že nehccete urobiť v našom meste autodráhu pre nákladné 

autá. Ďakujem všetkým, že máte takýto prístup. 

Členovia klubu Nádej pozdavujú p. Rostášovú a ďakujú za vianočný 

pozdrav. Poďakovala p. primátorovi aj p. Veselickému za vyhlásenie 

akcií, ktorých majú neúrekom. 
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Máme odsúhlasený plán, môžeme ho doložiť k žiadosti, ktorú sme 

podali v mesiaci november 2011. Poďakovala všetkým zamestnancom 

mesta za spoluprácu, popriala pekné Vianoce.  

primátor- poprosil o potlesk, poprial všetko dobré veľa úspechv  

p. Koššovej a členom klubu Nádej. Nikto ďalší sa neprihlásil do 

diskusie, poďakoval 

 

 

Add 11/ Návrh na Uznesenia 

primátor – myslím, že sme jednotlivé uznesenia priebežne čítali 

a hlasovali za všetky. Prof. Rostášová ako predseda návrhovej 

komisie súhlasila, v diskusii sme sa venovali všetkým návrhom, ktoré 

boli schválené. Konštatovala, že všetky uznesenia boli preschválené 

 

 

Add 12/ Záver 

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 VII. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

 

V Rajeckých Tepliciach 15. 12. 2011 

 

 

___________________    ___________________ 

Ing. Igor Masaryk    RNDr. Dobeš Peter 

prednosta MsÚ     primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Branislav Babinec      __________________      

15. 12. 2011 
 

 

Ing. Vladimír Dikant       ___________________    

   15. 12. 2011 
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