Rok 1998
Na začiatku roka 1998 sa skutočné príjmy a výdavky pohybujú: príjmy – 32 801 221, 65 Sk
výdavky – 30 673 415, 82 Sk
Na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva vo februári sa schválilo vybudovať osvetlenie
na Ulici Lúčna pri cintoríne, zvýšiť hodnotu dôchodku z 3 800 Sk na 4 000 Sk.
Mestský úrad doporučil zamestnať jednu osobu VPP na údržbu turistických chodníkov
a v bývalej knižnici zriadiť Klub dôchodcov. Premiestniť knižnicu do priestorov zdravotného
strediska.
V tomto roku vyšlo všeobecné záväzné nariadenie č. 20 Sadzby daní z nehnuteľnosti pre rok
1998 platné na území Mesta Rajecké Teplice a Poluvsie. Základné sadzby daní sa zvýšili pri
viacpodlažných sadzbách za každé ďalšie podlažie o 0,75 Sk a sadzba za každý m² podlahovej
plochy slúžiacej na podnikateľskú činnosť o 5,00 Sk.
Úľavy: pre občanov starších ako 70 rokov 50 % vypočítanej dane
pre sociálne odkázaných občanov, príp. držiteľov ZŤP (príp. bezvládnych občanov)
z garáží vyššie spomínaných občanov
Doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie úľavy bol daňovník predložiť správcovi.
Vo februári sa konali Voľby prísediacich okresných súdov, ktorí sú volení na obdobie 4
rokov. Naposledy boli riadne voľby začiatkom roka 1994. Vzhľadom na to, že im uplynulo
4ročné volebné obdobie, bolo potrebné zvoliť prísediaceho na obdobie 1998 – 2002. Mestské
zastupiteľstvo schválilo za prísediacu súdu na obdobie 4 rokov pani Máriu Grochalovú,
narodenú 3. 8. 1959 v Považskej Bystrici, bytom Rajecké Teplice, Školská 26/180, SR,
učiteľku materskej školy.
Slovenský vodohospodársky podnik informoval p. primátora o oboznámení sa so situáciou
ohľadom záplav v Rajeckých Tepliciach. Konštatoval veľké hospodárske škody, ktoré
spôsobujú drobné neupravené toky Straňanky a Kuneradky, ktoré štátnemu podniku spôsobili
škody cca vo výške 2,0 mil. Sk. V tomto roku predpokladajú realizáciu stavebných prác
v objeme cca 1,3 mil. Sk.
V apríli sa pristúpilo k riešeniu spomaliť dopravu pomocou retardérov v poradí:
a) Ul. Osloboditeľov
b) Ul. Jozefa Gabčíka
c) Ul. Lúčna
d) Ul. 30. apríla
Schválilo sa tiež riešenie II. časti obchvatu Rajeckých Teplíc s napojením na pôvodnú cestu
I/64 pred križovatkou do obce Konská, a taktiež s napojením z časti Rajeckých Teplíc
a Konskej na obchvat v smere Žilina a Rajec.
Mesto odpredalo pozemok SĽK, a. s. vo veci vrtu termálnej vody – cena pozemku 70 Sk/m².
Do I. triedy ZŠ RT mesto zakúpilo školské stoly a stoličky.
Mesto zakúpilo malú mechanizáciu pre účely údržby verejnej zelene mesta.

Dňa 27. 4. 1998 Mestský úrad v Rajeckých Tepliciach prevzal pod číslom 452/98 ,,Petičnú
listinu občanov ulíc Osloboditeľov, Riečnej, časť Zážilinie Mesta Rajecké Teplice“. Uvedená
listina bola podrobne prejednaná. Zastupiteľstvo mesta berie na vedomie: petíciu občanov na
vyjadrenie sa o výstavbe cesty a mosta a pozvalo členov petičného výboru p. Prieložného,
Ing. Tomaníka a Ing. Hauera na prejednanie.
Na verejnom osvetlení bolo treba doplniť 22 svetelných zdrojov. Na ulici Lúčna pri cintoríne
sa vybudovalo osvetlenie.
Dňom 1. mája 1998 z ekonomických dôvodov bola uzatvorená prevádzka gynekologickej
ambulancie MUDr. Spišákovej Moniky, ktorá odmietla poskytovať služby aj v Rajci, aj
v Rajeckých Tepliciach. Rozhodla sa pre ambulanciu v Rajci.
V apríli požiadal riaditeľ ZŠ o zakúpenie školských stolov a stoličiek pre žiakov do 3 tried.
Stoličky už boli veľmi opotrebované a fyziologicky nevhodné.
Začalo sa tiež uvažovať o rekonštrukcii centra Rajeckých Teplíc. Realizácia súboru objektov
bola navrhnutá Ing. arch. Petrom Dunajovecom.
Na zasadnutí v júni sa schválila miestna komunikácia na ulici Jozefa Gabčíka za účelovú.
Mesto odsúhlasilo lokalitu pri chate K. Ú. ako územie rezervované pre súkromné osoby na
výstavbu penziónov – kapacita 40 – 60 lôžok, na ubytovanie kúpeľných hostí s prislúchajúcou
vybavenosťou súvisiacou s rozvojom kúpeľného mesta.
V tomto čase sa prejednal interiér Domu smútku. Prepracovaný návrh osobne predložil
poslancom akad. maliar Milan Krajčo. Poslanci s malými pripomienkami súhlasili.
Zabezpečila sa čakáreň na autobusovej zastávke pri kúpalisku.
V auguste prišla na mestský úrad žiadosť SĽK k zadaniu stavby športového oddychového
centra – jednej stavby, tenisové centrum. Bolo vydané všeobecné záväzné nariadenie
o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na území Mesta Rajecké Teplice + trhový
poriadok.
Na základe žiadosti CK SELINAN nevyrúbilo mesto nájomné vo výške 37 000 Sk ako
kompenzácia za vzniknutú havarijnú situáciu na vodovodnej prípojke táborisko ,,Slnečné
skaly“.
Mesto Handlová organizovalo v tomto roku MEDZINÁRODNÚ MOTOTURISTICKÚ
SÚŤAŽ ,,SLOVAKIA TOUR 1998“, trasa ktorá viedla aj cez región nášho mesta. Účelom
súťaže bola propagácia prírodných krás Slovenska mototuristickou súťažnou formou. Letné
dni sú už tradične spríjemnené Kultúrnym letom 1998, tohtoročný program otvorili 4. júla
Veselé osmičky + mažoretky.
V nedeľu (5. 7.) spríjemňoval p. Senko – ľudový rozprávač a dychová hudba Tatranka.
Folklórny súbor LUBENÁ Z POLUVSIA PRI PRAVENCI.
11. júl – letná šou s hudbou – Galanečka, Mazákovci.
17. júl – folklórny súbor Čačina + ľudový rozprávač.
Na amfiteátri sa o 18:00 uskutočnila Vatra zvrchovanosti.
V nedeľu navštívila Rajecké Teplice D. Laščiaková so súborom Mladosť spod Salatína.
1. 8. sobota: SÓLŠTOK . začiatok o 18:00 amfiteáter Rajecké Teplice : Lojzo, Nový album,
Drišľak, Bukasový masív
9. 8. – sobota: Hodové slávnosti
evergreeny + Armstrong
FS Púpov a FS D. Terchová

Jana Kociánová + S. Vitáloš
6. 8. – nedeľa: pokračovanie hodových slávností
14 .00 Los Caminos
15:30 Veslári + Boris Ďurič
18:00 Ander z Košíc
22. 8. PĽUS folklórny súbor
30. 8. Oslavy SNP + Dňa ústavy
Záver: Folklórny súbor ROZSUTEC
Kultúrne leto sprevádzali výstavy:
4. júla Vernisáž výstavy – Kresba Ciesarik
15. júla Št. Pelikán – maľba, kresba
Toto Kultúrne leto si tiež dobre zapamätali aj AMERICKÍ SLOVÁCI, ktorí tu v čase 11. – 14.
8. so svojimi folklórnym súborom mali pekné vystúpenie.
September opäť pracovný: počet členov MS zastupiteľstva – 19 členov
Schválila sa zmena architekt. riešenia námestia predložená Ing. archit. Mikolášom. Mesto
prispelo sumou 50 000 Sk na dokončenie filmového dokumentu ,,Rozprávka o Slovenskom
Betleheme“ televíz. štúdiu Považská Bystrica.
Po prehodnotení čerpania rozpočtu vyčlenilo mesto finančnú čiastku na stavbu kostola v I.
etape v roku 1998, resp. pomoc vo forme nepeňažného plnenia.
TJ TATRAN dostala príspevok vo výške 20 000 Sk.
V novembri mesto určilo, že odvodňovací kanál Rajecké Teplice povedie cez Kuneradskú
cestu.
Finančnú podporu pre miešaný zbor sv. Kataríny vo farnosti Konská – 10 000 Sk
Technická vybavenosť (WC, bufet, IS a iné) na námestí v Rajeckých Tepliciach.
Bola vypracovaná štúdia arch. Mikoláša na autobusovú zastávku.
Príspevok na výstavbu nového kostola v Rajeckých Tepliciach – 50 000 Sk.
Vybavenie jednej triedy ZŠ – 50 000 Sk.
V Pamätnej knihe mesta môžeme nájsť tieto podpisy:
1.) Z príležitosti návštevy členov vlády SR v Rajeckých Tepliciach – 23. 1. 1998
2.) podpredsedu NR SR p. Jána Ľuptáka – 23. 1. 1998
3.) Pamätný zápis z príležitosti ocenenia p. Jozefa Pekaru ,, POSOL SLOVENSKA“
4.) Pamätný zápis z príležitosti ZLATEJ SVADBY MANŽELOV FERDINANDA IGONDU
A OĽGY rod. SANDANUSOVEJ
5.) Pamätný zápis z posvätenia základného kameňa na výstavbu kostola a fary v Rajeckých
Tepliciach j.e. Korec Ján Chr. – 9. 8. 1998
6.) HODY 1998: Eva Slavkovská – ministerka školstva
Rozsutec FK
FK zo Zliechova
7.) 102. výročie narodenia spoluobčana p. Jozefa Košoviča – Rajecké Teplice 14. 9. 1998
Výstava obrazov insitných maliarov Z KOVAČICE 17. 9. 1998

8.) Pamätný zápis zo spoločného posedenia z príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM –
Rajecké Teplice 14. 10. 1998
9.) Posledný pamätný zápis je zo zasadnutia MS zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach, ktoré
sa konalo 4. 11. 1998 po ukončení volebného obdobia 1995 - 1998

