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      ZÁPISNICA 

z XIX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo 07. 11. 2013 na Mestskom úrade 

v Rajeckých Tepliciach 

 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny.  

Ospravedlnený: p. Emil Barčiak 

Prezenčná listina - príloha zápisnice 

 

PROGRAM:  

1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva 

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

12. septembra 2013 

3. Návrh programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2014-

2016 

4. Správa o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov 

a ich príčin na Základnej škole Rajecké Teplice 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Rajecké 

Teplice, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2012/2013 

6. Informatívna správa „Samospráva a Slovensko bez bariér 2010-

2013“  

7. Informatívna správa - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 

v roku 2013 

8. Žiadosti občanov- stanoviská  z odborných komisií 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 
 

 

Add 1/ Otvorenie XIX. zasadnutia mestského zastupiteľstva  

Otvorenie MsZ uskutočnil primátor RNDr. Peter Dobeš uvítaním 

poslancov a občanov. Z kontroly prezenčnej listiny zasadnutia MsZ 

bolo zistené, že zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina 

všetkých poslancov, čiže zasadnutie bolo uznášania schopné. Návrh 

programu predniesol RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta. Vedením 

zápisnice poveril p. Vladimíra Bratha a p. Jozefa Knapca            

Za predsedu návrhovej komisie Mgr. Branislav Babinec, za členov 

návrhovej komisie p. Ladislav šálek – člen, p. Ing. Vladimíra 

Dikanta – 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 

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                          zdržal sa: 0

  

neprítomný, ospravedlnený: p. Emil Barčiak 

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

12. septembra 2013 

primátor - správa bola predložená, máme samostatný bod dnešného 

rokovania 

prednosta- krátko zhodnotil postup, po rokovaní s ARD bol predložený 

projekt na schválenie, bol schválený, v súčasnosti aktualizujem mapu 

mesta rajecké teplice, zajtra by mali osádzať jednotlivé stĺpy na 

informačné tabule 

primátor – došlo k podpisu zmluvy, je k dispozícií na stole 

Nikto nemal otázky 

primátor - dal hlasovať za návrh uznesenia č.82/2013 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje  

plnenie uznesení  z XVIII.  zasadnutia MsZ, konaného 12. septembra 

2013 

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: p. Emil Barčiak 

 

Add 3/ Návrh programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 

2014-2016 

primátor – dostali ste v prílohe pozvánky, je to návrh môže sa 

k nemu vyjadriť aj verejnosť, je tu čas na to, je to pracovná 

verzie, v rámci pripomienkovej lehoty. Očakávame v blízkej 

budúcnosti že budú zvýšené podielové dane. Príjmová časť by bola 

potom pozmenená, do decembrového zastupiteľstva sa to zapracuje 

prednosta –vstupnú informáciu- stručný prehľad ekonomických 

výsledkov mesta Rajecké Teplice k 30.06.2013 

 

Celkové príjmy rozpočtu                                  949.242,07 EUR 

Celkové výdavky rozpočtu                               818.938,16 EUR 

V porovnaní s plánovaným rozpočtom sú príjmy napĺňané na 53,9 %. 

V porovnaní s plánovaným rozpočtom sú výdavky čerpané na 46,5 %. 

1. 

V členení:                                   Rozpočet              Upravený               Skutočnosť 

                                                                                    rozpočet 

Bežné príjmy                    1 661 691,00 EUR          1 661 691,00 EUR           835 460,96 EUR 

Kapitálové príjmy                      465,00 EUR                     465,00 EUR             13 881,11 EUR 

Príjmové finančné operácie            0,00 EUR               99 900,00 EUR             99 900,00 EUR 

Spolu príjmy                 1 662 156,00  EUR     1 762 056,00 EUR    949 242,07 EUR 

___________________________________________________________________________ 

Bežné výdavky                1 600 095,00 EUR           1 600 095,00 EUR        687 987,76 EUR  

Kapitálové výdavky                  465,00  EUR              100 365,00 EUR        101 533,30 EUR 

Výdavkové finančné operácie  61 596,00  EUR            61 596,00 EUR          29 417,10 EUR 

___________________________________________________________________________ 

Spolu výdavky                1 662 156,00 EUR    1 762 056,00 EUR    818 938,16 EUR 

Bežné príjmy tvoria: 

Daňové príjmy 

Nedaňové príjmy 

Granty a transfery 
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Kapitálové príjmy tvoria: 

Príjem z predaja kapitálových aktív 

Granty 

Transfery v rámci verejnej správy  

- Bikros – Mikroprojekt PL-SR, ŽSK dotácia 

- ŽSK – Cez dedičstvo otcov spájame ľudí) 

Zahraničné transfery 

Príjmové finančné operácie tvoria: 

Prevody prostriedkov z peňažných fondov 

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  

- prijatý úver zo Slovenskej sporiteľne, a.s. na Rekonštrukciu 

Verejného osvetlenia I. etapa) 

Bežné výdavky tvoria: 

Bežné výdavky za jednotlivé oddiely. 

Kapitálové výdavky tvoria: 

Výdavky na nákup pozemku C KN parcela 120/14 

Prípravná a projektová dokumentácia – Rekonštrukcia ul. Riečna 

Rekonštrukcia Verejného osvetlenia I. etapa 

Kamerový systém ZŠ 

Výdavkové finančné operácie tvoria:  

Splátky dlhodobých úverov  

- Tržnica 

- Autobusové nástupište 

- Investičný splátkový úver 

Čerpanie úverov a zostatky k 30. 06. 2013 

 

Úver                                                                         zostatok                                    druh úver 

Tržnica                                                               21 332,17 EUR                               dlhodobý 

Autobusová zastávka                                       154 579,62 EUR                               dlhodobý  

Investičný splátkový úver                                187 379,98 EUR                               dlhodobý 

Rekonštrukcia Verejného osvetlenia                 99 900,00 EUR                                dlhodobý 

Splátka leasing – Chevrolet                                 1 678,09 EUR                                leasing        

Spolu k 30. 06 .2013 zostatok dlhodobých úverov  463 191,77 EUR a zostatok leasingu 

1 678,09 EUR. 

p. Ing. Sopko- pre rok 2014 bude záväzný, preto sme ho podrobne 

prešli, pred nami je otázka schválenia zmeny, urobí nám obraz ako sa 

líši otázka dopadu. Viac menej sa vychádza z návrhu. Brali sme do 

úvahy spoločenské organizácie, je to otázka na diskusiu, v decembri 

budeme schvaľovať, stanovisko vychádza aj z toho, nie všetky 

organizácie sa prezentujú ako by sa mali. Na základe sociálnej 

komisie, buď sa niekomu zníži, niekomu zvýši ale môže sa aj zrušiť. 

Možno by sme mali podporiť deti- organizácie čo sa venujú deťom. 

Doporučujeme tento návrh zobrať na vedomie 

p. Grupáčová - hlavný kontrolór mesta Rajecké Teplice stanovisko 

k návrhu viacročného rozpočtu  Mesta Rajecké Teplice. V súlade 

s ustanovením Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, hlavne §9, § 10, a § 21  je zostavený 

viacročný rozpočet Mesta Rajecké Teplice  na roky 2014 – 2016 a na 

základe ktorého je vypracované stanovisko. 

V návrhu sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným 

predpisom. 
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Pri zostavovaní sa vychádzalo zo skutočnosti plnenie v roku 2013 

a predbežného výpočtu plnenia.  Viacročný rozpočet mesta je 

základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom 

roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta. Je súčasťou 

viacročného rozpočtu verejnej správy a je zhodný s kalendárnym 

rokom. Viacročný rozpočet mesta na rok 2013 – 2015 bol zostavený ako 

vyrovnaný a člení sa na  

- bežné príjmy a bežné výdavky  

- kapitálové príjmy  a kapitálové výdavky a  finančné operácie   

Na rok 2014 je rozpočet záväzný a roky 2015 a 2016 výhľadový 

Viacročný rozpočet vyjadruje zámery rozvoja mesta a potrieb 

obyvateľov na tri rozpočtové roky. Upozorňujem na dodržanie zákona 

302/2001 Z.z. o zverejnení návrhu rozpočtu najmenej 15 dní pred jeho 

schválením.  

p. profesorka Rostášová - z 9300 kleslo na 3000 EUR, čo bolo 

dôvodom, že sa má zvýšiť zložke ktorá pracuje s deťmi, prečo nie 

zložke čo pracuje so seniormi. Našťastie sa to zvýšilo na 6000 EUR. 

Kde sa presunuli, kde boli tak potrebné 

prednosta – presunuli sa v rámci celého rozpočtu, z toho čo 

potrebujeme 

primátor- nedá sa jednou vetou, tam sme dali 3000 EUR a tam zobrali, 

nič nám nebráni aby zastupiteľstvo prijalo v pôvodnom znení, 

v pôvodných sumách.  Je očakávaný príjem cez podielové dane 

Sopko – dosť dlho nám trvalo aby tieto zložky predkladali akú majú 

činnosť, odsúhlasili sme VZN č.66- mali by sme urobiť kontrolu, rád 

podporím činnosť, ak tú činnosť aj preukáže. Aby to neboli len tak 

vyhodené peniaze. 

primátor - podporujeme činnosť z rozpočtu mesta, žiadame aby plnili 

to čo VZN ukladá 

p. Sopko- je to jedná z možnosti, akákoľvek kontrola aj kontrolórka 

môže kontrolovať, načo boli použité finančné prostriedky z rozpočtu 

p. Rostášová – zvolám komisiu a budeme sa zaoberať, nemám názor 

komisie. Chcem požiadať mesto, je to môj návrh, poslanecký návrh, 

aby mesto zvolalo vedúcich členov jednotlivých komisií, pozvať 

osobne nech prídu na zasadnutie komisie 

p. Sopko – keď komisia chce prosím, ale predsa nebudeme dospelých 

ľudí ťahať sem, nebránim sa tomu aby komisia zvolala 

primátor – komisia sa môže s nimi porozprávať, je to agenda vašej 

komisie, zorganizujeme stretnutie 

p. Fajbík – poukazujem na to ihrisko, bojujem za ihrisko, 

v Stránskom majú ihrisko, stalo ich to cez 80000 eur 

primátor - v rámci pripomienkovej lehoty treba predložiť, potom bude 

zasadať komisia a vyjadrí sa k jednotlivým návrhom 

Nikto ďalší nemal pripomienky 

Dal hlasovať za návrh na uznesenie č. 83/2013 Mestské zastupiteľstvo 

v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie návrh 

programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2014-2016 

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: p. Emil Barčiak 

 

Add 4/ Správa o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov 

a ich príčin na Základnej škole Rajecké Teplice 

primátor – mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo podnetom, riaditeľ 

predložil správa sa skladá... 
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Mgr. Peter Knotek – na základe prijatého uznesenia bola predložená 

správa. 25. 09. Prebehla následná inšpekcia, ktorá kontrolovala  

a bola prehodnotená. S pani inšpektorkou sme prechádzali bod po 

bode, daný dokument mám tu pri sebe , nechávam ju tu. Odporúčajú nám 

6 pripomienok. 4 neboli splnené, veci k vytvoreniu žiackeho 

parlamentu, ďalší bod nesplnený aby sme vyučujúcich odporúčili na 

vzdelávanie, tretie odporúčanie ktoré sme nesplnili, bolo 

monitorovanie formou dotazníkom. Štyri s odporúčaní sme nesplnili, 

ale pracujeme na nich. Vo veľkej miere sme odstránili chyby, 

v súčasnej dobe ako náhle sa vyskytuje na škole náznak, triedny 

učiteľ príde za mnou a riešime daný problém.- patologický jav.  

22. 10. 2013 bola doručená. 

primátor – vyše týždňa ste mali správu v rukách, mohli ste nám ju 

doručiť, škoda že až dnes ste nám ju predložili 

p. Rostášová – na komisii neboli žiadne pripomienky, pôvodnú správu 

sme zobrali na vedomie, radi by sme sa zoznámili s touto správou, 

ktorú pán riaditeľ dnes predložil 

p. Mgr. Babinec – za svojho pôsobenia som bol niekoľkokrát 

riaditeľom, zažil som veľa kontrol inšpektorátu, p. riaditeľ sa 

pekne vysporiadal, urobil zodpovedne, čoho dôkazom je aj vyjadrenie 

ďalšej kontroly, ďalšej inšpekcie. Chcel by som aby si občania 

začali uvedomovať, že v rajeckých tepliciach je škola na úrovni  

primátor – škola je životaschopná, aby počet žiakov bol, snažíme sa 

škole všetko poskytnúť, rád by som bol p. riaditeľ aby ste 

vyhodnotili priority potrieb, chcem aby škola bola hodnotená aby sme 

si hájili našu školu, treba jej pomôcť, aby sme mali spoločný názor 

Nikto nemal otázky ani pripomienky, prečítal návrh na uznesenie č. 

84/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

správu o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich 

príčin na Základnej škole Rajecké Teplice a berie na vedomie 

správu o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich 

príčin na Základnej škole Rajecké Teplice 

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: p. Emil Barčiak 

 

Add 5/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

Rajecké Teplice, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2012/2013 

primátor – privítal p. PhDr. Zuzanu Chvojkovú riaditeľku materskej 

školy, celá práca aj s tabuľkami má rozsah 26 strán, je vzorne 

vypracovaná v zmysle predpisu. Poďakoval p. riaditeľke 

Samotná správa má niekoľko časti………. 

Požiadal stanovisko komisie 

p. Rostášová – naša komisia mala túto správu k dispozícií, je vidieť 

že ste tomu venovala veľkú pozornosť, poďakovala za kvalitné 

spracovanie, nemáme pripomienky ani požiadavky, ak je to šablóna, 

možno by sme mali takú dostávať aj zo základnej školy 

p. Mgr. Peter Knotek- my máme oveľa viac aktivít, budeme 

vypracovávať formou tabuliek, bude to prehľadnejšie 

p. Rostášová – nemali sme vašu správu k dispozícií 

primátor - navrhlo riaditeľovi aby dopracoval do správy posledný 

výstup z inšpekcie – kontroly, a táto bude predložená aj komisií, 

ktorá sa potom k nej vyjadrí 

p. Knotek- súhlasil 
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primátor – nikto ďalší nemal otázky, primátor prečítal návrh na 

uznesenie č.85/2013 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na 

vedomie správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

Rajecké Teplice, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2012/2013 

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: p. Emil Barčiak 

 

Add 6/ Informatívna správa „Samospráva a Slovensko bez bariér 2010-

2013“  

primátor- informoval poslancov o zapojení mesta Rajecké Teplice do 

súťaže, podaním prihlášky k 30.09.2013 zapojilo do VII. etapy súťaže 

„Samospráva a Slovensko bez bariér 2010-2013“. V prihláške sme 

uviedli nie len samostatné aktivity mesta na odbúravanie bariér 

(šikmá schodisková plošina na zdravotnom stredisku, bezbariérové 

vstupy do školy, debarierizácia námestia, WC pre hendikepovaných na 

prízemí MsÚ, bezbarierový prístup k lekárni), ale aj spoluprácu 

mesta s neziskovou organizáciou Áno pre život, n.o., ktorá taktiež 

napomáha odbúravaniu bariér – zdravotných i sociálnych. 

V rámci spolupráce týchto dvoch subjektov je realizovaný 

projekt obchodíku Darčeky@káva, ktorý sa nachádza v budove MsÚ 

oproti tržnici, kde boli vytvorené 3 pracovné miesta pre zdravotne 

znevýhodnených, ktorí si zaradenie do pracovného procesu chvália. 

Ďalšou aktivitou je Poradenské centrum, kde je poskytované 

poradenstvo právnika, psychológa, sociálneho poradcu a špeciálneho 

pedagóga. Do konca októbra je potrebné do súťaže zaslať ďalšie 

doplňujúce materiály k jednotlivým aktivitám – podrobnejšie popisy 

a fotodokumentácia. Slávnostné vyhlásenie výsledkov VII. etapy 

súťaže sa uskutoční v Bratislave 03.12.2013 pri príležitosti 

Európskeho dňa zdravotne postihnutých osôb. O výsledku súťaže budeme 

Mestské zastupiteľstvo informovať. 

Add 7/ Informatívna správa - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 

v roku 2013 

primátor – predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím 

č. 191/2013 Z.z. z 3. júla 2013 vyhlásil voľby do orgánov 

samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 9. novembra 

2013. Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadaní 14. augusta 2013 

schválila Uznesením č. 435 Harmonogram organizačno-technického 

zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013.  

Z obvodného úradu Žilina, Ing. Viera Šutáková sme obdržali návrh 

Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v roku 2013 pre obce. Pristupujeme k plneniu 

úloh v stanovených lehotách tak, aby bola príprava volieb 

zabezpečená v súlade s platnou právnou úpravou. Mesto Rajecké 

Teplice určilo zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické 

zabezpečenie volieb a zoznam predložilo obvodnému úradu Žilina 

v stanovenom termíne. Požiadali sme: veľké volebné schránky 3 ks, 

prenosné volebné schránky 3 ks, zásteny 9 ks a lepiace pásky.  

Prvé zasadnutie okrskových volebných komisií v Rajeckých Tepliciach 

pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 sa uskutočnilo 

v utorok 15. októbra 2013 o 16,00 hodine v malej zasadačke Mestského 

úradu v Rajeckých Tepliciach. Boli zvolení predsedovia 

a podpredsedovia jednotlivých okrskových komisií. Volí sa podľa 
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miesta trvalého pobytu, nevydávajú sa voličské preukazy pre tento 

druh volieb. Nikto nemal pripomienky, nič do diskusie, tak dal 

hlasovať za návrh na uznesenie č. 86/2013 prerokovalo a berie na 

vedomie informatívna správa „Samospráva a Slovensko bez bariér 2010-

2013“  

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: p. Emil Barčiak 

 

Add 8/ Žiadosti občanov- stanoviská  z odborných komisií 

Ing. Alexander Sopko - komisia finančná, podnikateľská a cestovného 

ruchu zasadala 23. októbra 2013. Boli prítomní: Ing. Alexander 

Sopko, JUDr. Štefan Stehlík, Ladislav Šálek – ospravedlnený, 

Drahoslava Pagáčová – ospravedlnená, Janka Bohiníková, Ing. Vladimír 

Dikant a Ing. Pavol Hucík. Prizvaní: Anna Grupáčová a prednosta MsÚ 

Ing. Igor Masaryk          

1. Žiadosti o finančnú dotáciu pre centrá voľného času – 
Rímskokatolícka cirkev Žilina. Nakoľko sa stále o centrách 

voľného času rokuje a finančné prostriedky na tento rok sú už 

vyčerpané, navrhujeme žiadosti  zobrať na vedomie. Zatiaľ keď 

nemáme tieto finančné prostriedky, potom sa vrátime k tejto 

žiadosti 

2. Základná škola – žiadosť o poskytnutie materiálu a vybavenia 
z CVČ. Komisia navrhuje počkať  do konca kalendárneho roka ako 

budú centrá financované a podľa situácie zabezpečiť materiálne 

vybavenie pre krúžkovú činnosť v základnej škole. Odpísali sme 

riaditeľovi základnej školy. Postupne by sa mohol tento 

materiál vydať. 

3. Základná škola – žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov 
pre originálne kompetencie, na prestrešenie vchodov, aby deti 

mali vstup do školy... alebo na niečo iné. Komisia doporučuje 

žiadosti vyhovieť. 

4.Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016. Komisia sa 

zaoberala návrhom rozpočtu a dosť podrobne sa zaoberala niektorými 

položkami. Hlavne kde nastala zmena v porovnaní s rokom 2012. 

Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, je to pracovná verzia. Je stále 

na pripomienkovanie. Budeme o rozpočte diskutovať.  

5. Kúpa traktora, p. prednosta informoval o kúpe, možnosti leasingu 

traktora. Keď príde dotácia na bikrosovú dráhu. Doporučili sme kúpiť 

aj radlicu.  

6. Žiadosť p. Bc. Veroniky Daníškovej o prenájom nebytového 

priestoru v areáli základne školy. Komisia doporučuje zobrať na 

vedomie a opäť ako pri žiadosti školy počkať do konca kalendárneho 

roka na vyjadrenie sa Ministerstva k financovaniu centier voľného 

času. Priestory by sa využívali pre krúžky, tak asi by bolo dobré 

hľadať iný priestor pre skúšky tejto hudobnej skupiny. 

primátor – poďakoval predsedovi komisii finančnej, podnikateľskej 

a cestovného ruchu Ing. Sopkovi a požiadal o slovo p. Vladimíra 

Bratha predsedu komisie výstavby, územného plánu a ochrany životného 

prostredia 

p. Brath- predseda komisie výstavby, územného plánu a ochrany 

životného prostredia. Nebol som prítomný, poveril som poslanca p. 

Fajbíka, boli tam aj ostatní členovia komisie-  Žiadosť o ČS LPG 

v k.ú. Rajecké Teplice pri Benzínovej ČS v k. ú. Poluvsie VOMS, 

s.r.o. , Stráža – jeden stojan, nič by sa nerozšírovalo, pre občanov 
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je to plus, najbližšie lpg stojan je v Žiline. Schvaľuje: Žiadosť 

o ČS LPG v k.ú. Rajecké Teplice pri Benzínovej ČS v k. ú. Poluvsie  

2.  SE, a.s. Žilina- Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku 

mesta Rajecké Teplice v k. ú. Rajecké Teplice. trafo na rohu 

kúpaliska. Výstup komisie je schváliť zriadenie  vecného bremena 

v prospech Stredoslovenskej energetiky- Distribúcie, a. s. Žilina 

ako oprávneného z vecného bremena spočívajúce v práve uloženia 

inžinierskych sietí na časti pozemkov parc. KN C č. 26/2, zast. 

plochy a nádvoria o výmere 29 m² v rozsahu o výmere 12 m² a parc. KN 

C č. 33/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m² v rozsahu 12 

m² vyznačenom geometrickým plánom č. 134-2/2012 vyhotoveným Ing. 

Vladimírom Hrivíkom – GEOMER Žilina dňa 16.10.2012. Citované pozemky 

sú dotknuté realizáciou stavby: „Rajecké Teplice – Skalka: 

zahustenie DTS a NNK pre chaty a Kúpeľný dom. 

3. žiadosť p. Daniela Javoran Poluvsie č. 89, 013 13  Rajecké 

Teplice. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 898  KN –E v k.ú. 

Poluvsie. Zatiaľ berieme na vedomie: uvedenú žiadosť odkúpenie časti 

pozemku p.č. 898  KN –E v k.ú. Poluvsie  

Uznesenie č. 89/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

berie na vedomie žiadosť  Daniela Javorana, Poluvsie 89, 013 13 

Rajecké Teplice o odkúpenie časti  

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

a ukladá MsÚ vyzvať žiadateľa Daniela Javorana, Poluvsie 89, 013 13 

Rajecké Teplice na  

predloženie geometrického plánu na oddelenie časti pozemku p. č. KNE 

898 kat. úz. Poluvsie o kúpu ktorého má záujem. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: p. Emil Barčiak 

primátor – konštatoval, že uznesenie 88/2013 bolo jednohlasne 

schválené  

Ing. Ladislav Ročiak, Dolná 153/3, 013 13  Rajecké Teplice. 

Zabezpečenie  priechodnosti cestnej komunikácie na Dolnej ulice 

v Rajeckých Tepliciach. Pri Rodinnom dome sú zabezpečené 2 

parkovacie miesta viď. Situácia č. 2 zo stavebného konania. 

Podľa výkresov aj mapy je výluka kde sa môžu auta obísť. Komisia 

zatiaľ berie na vedomie:   

Žiadosť Jozefa Myšiaka, Suľovského č. 22/349, 013 13  Rajecké 

Teplice. Žiadosť o umiestnenie „ Bytovej jednotky a dvojgaráže + 

prípojky inžinierskych sieti“  

Zatiaľ berieme na vedomie: je to tam veľmi úzke, vytýčenie hranice 

nám ukáže ako by bola stavba umiestnená, výhľadové podmienky 

v križovatke. Komisia navrhuje ukladá  žiadateľovi : 

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

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

Uvedené vytýčenie bude slúžiť ako podklad k umiestneniu stavby.  

Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.-  predsedkyňa komisie sociálnych 

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

zasadali sme 22. 10. 2013 všetci si pochvaľovali zorganizovanie 

akcie pre seniorov- k úcte k starším, požiadavka občanov pri kríži a 

ul. Lúčnej- občania by chceli osvetlenie na stromček, ak by zostalo 

nejaké staršie funkčné osvetlenie, verím že mesto víde v ústrety 

týmto občanom. Rozprávali sme sa o sobášoch, problémy s hraním, 

účinkovaním 
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Aj kde nie je živá hudba, dá sa to zvládnuť, bolo to dobré. Pani 

Hulínová, žiadala o príspevok na pohreb p. Frnku, výrazne závažný 

prípad 

p. Babinec hovoril o ZŠ o 14 krúžkoch na škole, plán na rok 2014, 

všetky dokumenty sú na webe školy, p. Babinec upozornil na množstvo 

síce ospravedlnených hodín, rozmýšľajú zaviesť komisionálne skúšky 

na škole. 

Obnova CVČ je na stole ministerstva, stále je nádej, je možné že CVČ 

sa bude môcť zriadiť opäť chceme aby na škole bola stanovená osoba 

ktorá bude zodpovedná za prebraté veci od CVČ. 

Rôzne- otvorenie galérie na železničnej stanici, treba monitorovať 

okolie železničnej stanice 

Pochvala – parkovisko pri bytovke, požiadavka od občanov umiestnenie 

zrkadla na ul. Kuneradskej, otázka kedy sa dajú dole retardéry 

primátor – poďakoval a navrhlol, aby sme sa vrátili k jednotlivým 

uzneseniam. Prečítal návrh uznesenia č.88/2013 odpredaja pozemku  

p. Pavla Knapca. Konštatoval, že prišla jediná ponuka od záujemcu o 

kúpu, túto ponuku sme akceptovali, všetko v zmysle pokynov, ktoré 

sme vypracovali, je to záverečná fáza 

Uznesenie č. 88/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

I. Schvaľuje cenovú ponuku  Pavla Pialu, rod.: Piala, nar. ... ,  
adresa: Smreková 29, 01007 Žilina a manželky Jozefy Pialovej, rod. 

Moravčíková,  

nar. .... adresa: Smreková 29, 01007 Žilina na kúpu  

parcely C KN   351/2  zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2  

k.ú. Poluvsie nad Rajčankou v sume  160, 00 €, 

parcely C KN 1230/2  zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2 

k..ú. Poluvsie nad Rajčankou  v sume   180,00  €,  

ktorú predložila mestská rada ako ponuku spĺňajúcu  podmienky  

zámeru predaja tohto majetku mesta  formou priameho predaja 

schváleného uznesením MsZ č. 80/2013 zo dňa 12.  09. 2013, 

zverejneného na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta 

od 01. 10. 2013 do 16. 10. 2013. Schvaľuje - priamy predaj  parcely 

C KN 351/2  zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2  k.ú. 

Poluvsie nad Rajčankou  za cenu 160, 00  €, 

parcely C KN 1230/2  zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2 k.ú. 

Poluvsie nad Rajčankou  za cenu 180,00  €,  

Pavol Piala, rod.: Piala, nar. ..., adresa: Smreková 29, 01007 

Žilina a manželka Jozefa Pialova, rod. Moravčíková, nar. ... adresa: 

Smreková 29, 01007 Žilina. Parcely sú vytvorené geometrickým plánom 

overeným Správou katastra Žilina pod č. 407/2013 a to  

parcela C KN   351/2  z parcely C KN    351 k.ú. Poluvsie nad 

Rajčankou parcela C KN  1230/2  z parcely C KN 1230 k.ú. Poluvsie 

nad Rajčankou. Parcely sú vedené u Správy katastra Žilina na LV 1 

ako vlastníctvo Mesta Rajecké Teplice.  

Kupujúci je povinný zaplatiť Mestu Rajecké Teplice všetky výdavky 

súvisiace s prípravou predaja predmetu kúpy a to najmä výdavky na 

znalecký posudok, výdavky na zverejnenie priameho predaja, správny 

poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností , 

poplatky za úradné osvedčovanie podpisov a podobne.  

Zámer predaja tohto majetku mesta  formou priameho predaja  bol 

schválený uznesením MsZ č. 80/2013 zo dňa 12. 09. 2013,  zámer bol 

zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta 

od 01. 10. 2013 do 16. 10. 2013 

Všeobecná  hodnota pozemkov bola stanovená znaleckým posudkom znalca 

Ing. Mariána Mrázika č. 82/2013 zo dňa 01. 07. 2013 
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Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: p. Emil Barčiak 

 

primátor – konštatoval, že uznesenie 88/2013 bolo jednohlasne 

schválené  

Prečítal návrh uznesenie 90/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu 

objektu ,,Čerpacia stanica LPG“  pri Benzínovej čerpacej stanici 

VOMS, s.r.o. , Stráža na pozemku p.č. 611/12 KNC a p.č. 611/13 KNC 

v k. ú. Rajecké Teplice 

a schvaľuje žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu objekt 

,,Čerpacia stanica LPG“ pri Benzínovej čerpacej stanici VOMS, s.r.o. 

Stráža na pozemku p.č. 611/12KNC a p.č. 611/13 v k. ú. Rajecké 

Teplice KNC 

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: p. Emil Barčiak 

 

primátor – konštatoval, že uznesenie 90/2013 bolo jednohlasne 

schválené. Prečítal návrh uznesenie 91/2013 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo  žiadosť Ing. Ladislava Ročiaka, 

Dolná 153/3, 013 13  Rajecké Teplice vo veci zabezpečenia  

priechodnosti miestnej komunikácie na Dolnej ulice v Rajeckých 

Tepliciach a berie na vedomie žiadosť Ing. Ladislava Ročiaka, Dolná 

153/3, 013 13  Rajecké Teplice vo veci zabezpečenia  priechodnosti 

miestnej komunikácie na Dolnej ulice v Rajeckých Tepliciach, pri 

novostavbe rodinného domu sú zabezpečené 2 parkovacie 

miesta(schválená situácia č. 2 zo stavebného konania. 

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: p. Emil Barčiak 

 

primátor – konštatoval, že uznesenie 91/2013 bolo jednohlasne 

schválené. Prečítal návrh uznesenie 92/2013 mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo  žiadosť Jozefa Myšiaka, Súľovského 

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

jednotky a dvojgaráže + prípojky inžinierskych sieti“  

berie na vedomie žiadosť Jozefa Myšiaka, Súľovského č. 22/349, 013 

13  Rajecké Teplice vo veci  umiestnenia „ Bytovej jednotky 

a dvojgaráže + prípojky inžinierskych sieti“ a ukladá MsÚ vyzvať 

žiadateľa  vytýčiť hranicu  medzi ( komunikáciou) pozemkom p. č. 

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

vytýčenie bude slúžiť ako podklad k umiestneniu stavby. 

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: p. Emil Barčiak 

 

primátor – konštatoval, že uznesenie 92/2013 bolo jednohlasne 

schválené. Prečítal návrh uznesenie č. 93/2013 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach schvaľuje kúpu traktora 

s príslušenstvom pre potreby zabezpečenia technických služieb v 

meste a ukladá MsÚ zabezpečiť proces verejného obstarávania na kúpu 

traktora s príslušenstvom pre potreby zabezpečenia technických 

služieb v meste. Nikto nemal otázky, tak požiadal o hlasovanie za 

prečítaný návrh 
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Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: p. Emil Barčiak 

 

primátor – opäť to bolo povedané aj s návrhom na uznesenie predsedom 

stavebnej komisie. Prečítal návrh uznesenie 94/2013 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo žiadosť 

o zriadenie vecného bremena na pozemku mesta Rajecké Teplice v k. ú. 

Rajecké Teplice 12,0 m
2
 a schvaľuje zriadenie  vecného bremena 

v prospech Stredoslovenskej energetiky- Distribúcie, a. s. Žilina 

ako oprávneného z vecného bremena spočívajúce v práve uloženia 

inžinierskych sietí na časti pozemkov parc. KN C č. 26/2, zast. 

plochy a nádvoria o výmere 29 m² v rozsahu o výmere 12 m² a parc. KN 

C č. 33/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m² v rozsahu 12 

m² vyznačenom geometrickým plánom č. 134-2/2012 vyhotoveným  

Ing. Vladimírom Hrivíkom – GEOMER Žilina dňa 16. 10. 2012.Citované 

pozemky sú dotknuté realizáciou stavby: „Rajecké Teplice – Skalka: 

zahustenie DTS a NNK pre chaty a Kúpeľný dom. Nikto nemal otázky, 

tak požiadal o hlasovanie za prečítaný návrh 

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: p. Emil Barčiak 

primátor – konštatoval, že uznesenie 94/2013 bolo jednohlasne 

schválené 

Prečítal návrh uznesenie 95/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo   žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Žilinská 

diecéza, Jána Kalinčiaka 1, P.O.BOX B 46, 011 36  Žilina, berie na 

vedomie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Žilinská diecéza, Jána 

Kalinčiaka 1, P.O.BOX B 46, 011 36  Žilina 

odporúča prerokovať žiadosť na 1.MsZ v roku 2014, nakoľko sú už 

finančné prostriedky na rok 2013 vyčerpané  

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: p. Emil Barčiak 

p. Rostášová – neostane to len  berie na vedomie, ľuďom to nič 

nehovorí, zmenili sme prístup, máme tam len berie na vedomie, napr. 

Pri uznesení p. Ročiaka 

primátor – je to otvorené, konštatujeme že má dve stojiska a úlohu 

doložiť…. 

p. Rostášová- prijali či neprijali, aj v súvislosti s požiadavkami 

CVČ, či sa bude s CVČ rokovať. Skôr mi išlo o to že sme kedysi 

dohovorili, že to nebudeme brať na vedomie  

primátor – malo sa prešetriť a prešetrilo sa  

Sopko –  

p. Rostášová – ja neviem čo to pre mňa znamená, napr. P. ročiak 

primátor – výpis z uznesenia poskytneme 

p. Ing. Dikant- asi je to zle štylizované, to myslí pani Rostášová 

p. Ročiak- vy stále hovoríte o dvoch parkovacích miestach, my chceme 

prechodnú cestu. Následkom tej stavby, nemám kde dať auto, vždy tam 

musím cúvať, nedá sa tam kde otočiť. P. Trúchlik má tam autá. V zime 

sa nemôžem dostať. Stavba vyzerá naozaj že bude veľká, už teraz máme 

problémy, p. Knapec už teraz tam má príjazd. Že by to nebola 

jednosmerka, aj p. Knapec by to uvítal. 

p. Brath- za p. Knapcom je pozemok kúpeľov 

p. Ročiak- p. Miškolci by to odpredal 

primátor – problém územného plánu 
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p. Ročiak- my nemôžeme za p. Knapca odpovedať, mesto si to malo 

preveriť. Aká bude komunikácia pre ostatných obyvateľov, kde mesto 

povolilo stavbu- vyzerá to na penzión. Tam vzniknú problémy. 

p. Brath- v územnom pláne nie sú povolené penzióny, jedine rodinný 

dom. M sa držíme dokumentácie. Mesto nemá peniaze aby kupovalo 

pozemky od kúpeľov, slepých ulíc v meste je viacej, nie len táto 

jedna 

primátor – možno prehodnotiť v rámci zmeny ÚP. Aby sa prehodnotil 

zámer, všetko sú otvorené otázky. Je to dočasná cesta na prísun 

materiálu k stavbe. 

p. Ing. Vráblová- od p. Miškolciho sme odkúpili pozemok za 

prijateľnú cenu do 100 slov. Korún.  

p. Ročiak- v r. 1986 som odkúpil dom, hlavný vchod bol situovaný 

dole. Apelujem na to že chceme mať vchod dole. Bola to jedna 

z prvých stavieb v kopci, vždy sa používala len spodná brána. Nemá 

to logiku aby sa chodilo z vrchu dole. My neútočíme na p. Knapca, na 

začiatku to môže byť rodinný dom ale môže to zmeniť, my chceme len 

prechodnú cestu. 

p. Brath- to sú pre nás nové informácie 

p. Švihálek- pokiaľ je to obytný dom, je to všetko v poriadku. Ale 

ľudia hovoria, že to bude penzión, a bude tam veľa áut. Ja osobne 

nemám veľké problémy. 2,5 m šírka cesty, mali sa prizvať susedia. 

Prikúpiť od kúpeľov 1 meter, potom nech tam má komerčné ciele, len 

aby to bolo zokruhované. Spolupráca medzi mestom a kúpeľmi by mohla 

primátor – nie je pravda, že spolupráca medzi mestom a kúpeľmi je 

zlá, nemyslím si to, niektorí ľudia to zámerne šíria. Keď p. 

Miškolci niečo potrebuje, ohlási sa a príde a naopak, aj ja tam 

chodím. V rámci zmeny územného plánu je možné zokruhovať túto cestu, 

máme to zachytené v zápisnici MsZ 

p. Rostášová – nenecháme vyjadrenie že MsZ berie na vedomie žiadosť 

nejakého občana.  

primátor – daj pozmieňujúci návrh, má parkovacie miesto, tak auto 

nebude zavadzať na ceste 

p. Babinec- som rád, že máte návrhy na zlepšenie situácie, ak 

pokročíte v jednaní napr. s p. Miškolcim, že je ochotný pustiť 

meter, a bude môcť byť zokruhovaná cesta- povedal p. ročiakovi a  

p. Švihálekovi 

p. Ročiak- p. Brathovi povedal že zle pochopili žiadosť 

p. Brath- nie je to v územnom pláne, máme doplnok č.8 , vždy je 

vyvesený, prečo nikto z Dolnej ulice nedal podnet, že tam chcete 

cestu. Potom to zapracujeme do dodatku  

p. Ročiak- p. Gazdačko sa tiež chcel dostaviť, skoro všetci z Dolnej 

ulice.  

primátor – požiadal p. Babinca ako predsedu návrhovej komisie 

doplniť uznesenie č. 96/2013 

          prestávka 

primátor – pokračovali a zaoberali sa ďalšími uzneseniami, prečítal 

návrh uznesenie 96/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo  a schvaľuje žiadosť Základnej školy Rajecké 

Teplice, Pionierska 95, 013 13  Rajecké Teplice o navýšenie 

finančných prostriedkov pre originálne kompetencie od 01.09. 2013 

o 157,49 EUR/mesiac 

Nikto nemal otázky, tak požiadal o hlasovanie za prečítaný návrh 

Hlasovanie:      Za: 8   proti: 0               zdržal sa:0 

ospravedlnený: p. Emil Barčiak 
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primátor – pokračovali a zaoberali sa ďalšími uzneseniami, prečítal 

návrh uznesenie 97/2013 

nikto nemal otázky, tak požiadal o hlasovanie za prečítaný návrh. 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  žiadosť 

Základnej školy Rajecké Teplice, Pionierska 95, 013 13  Rajecké 

Teplice o poskytnutie materiálu a vybavenia z CVČ a berie na vedomie 

žiadosť Základnej školy Rajecké Teplice, Pionierska 95, 013 13  

Rajecké Teplice o poskytnutie materiálu a vybavenia z CVČ. 

Odporúča počkať do konca kalendárneho roka na vyjadrenie sa 

Ministerstva k financovaniu centier voľného času 

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: p. Emil Barčiak 

 

primátor – pokračovali a zaoberali sa posledným návrhom na 

uznesenie, prečítal návrh uznesenie 98/2013 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo  žiadosť Bc. Veroniky Daníškovej, 

Školská 364/6, 013 13  Rajecké Teplice o prenájom nebytového 

priestoru v areáli ZŠ Rajecké Teplice, v budove telocvične na prvom 

poschodí a berie na vedomie žiadosť Bc. Veroniky Daníškovej, Školská 

364/6, 013 13  Rajecké Teplice o prenájom nebytového priestoru 

v areáli ZŠ Rajecké Teplice, v budove telocvične na prvom poschodí . 

Odporúča počkať do konca kalendárneho roka na vyjadrenie sa 

Ministerstva k financovaniu centier voľného času. 

Nikto nemal otázky, tak požiadal o hlasovanie za prečítaný návrh 

Hlasovanie: 

Za: 8        proti: 0                    zdržal sa:0 

ospravedlnený: p. Emil Barčiak 

 

 

Add 9/ Rôzne 

primátor – výskyt hlodavcov v budove lesov 

Babinec- môžem potvrdiť, videl som že celý deň tam pracovali 

zamestnanci mesta oddelenia technických služieb 

primátor – informoval o biologickom odpade 

primátor – informoval poslancov o projektovej dokumentácie  „ 

Revitalizácia mestskej zelene – Rajecké Teplice 2013“.  Mesto 

Rajecké Teplice objednalo vypracovanie projektovej dokumentácie na 

revitalizáciu mestskej zelene v k.ú. Rajecké Teplice. Rozdelenie 

územia, ktoré zahŕňa projekt je nasledovné: 

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

Plocha č. 2 – Územie okolo bytovky č.34 

Plocha č. 3 – Územie medzi ulicou školská, bytovkou – Lesná, MsÚ 

Plocha č. 4 – Územie medzi ulicami Školská a Pionierska 

Projektová dokumentácia bude odovzdaná na mesto dňa 20. 11. 2013. 

Situácie pôvodného stavu ako aj návrhy obnovy zelene  budú 

zverejnené vo vestibule mestského úradu, kde budú mať občania 

možnosť sa s touto dokumentáciou oboznámiť. Zároveň v spolupráci 

s projektantom mesto zabezpečí verejné prejednanie uvedených návrhov 

obnovy verejnej zelene. 

Časový harmonogram verejného prerokovania: 

02. 12.2013  -  plocha č. 4    v čase 16,30 

03. 12.2013  -  plocha č. 1,2  v čase 16,30  

                plocha č. 3    v čase 18,00 
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primátor - vedúci odd. technických služieb p. Pagáč predložil rozpis 

prác na Dome smútku Poluvie. Poslanci si mohli pozrieť podrobný 

rozpis 

primátor - pozval poslancov na stretnutie so starostom družobného 

mesta Dolní Benešov v piatok 15. 11. 2013 pri prijatí okolo 10 h  na 

mestskom úrade alebo večer o 19,00 h na posedenie s poslancami 

a starostom partnerského mesta Dolní Benešov v hoteli Skalka Rajecké 

Teplice 

primátor – informoval, že bol vydaný spravodajca, tí čo požiadali 

dostali v tlačenej podobe 

primátor – informoval, že mesto Rajecké Teplice sa umiestnilo na 8 

mieste o 1 miesto lepšie ako minulý rok - o najkrajšie mesto 

Slovenska 

primátor – informoval o plánovanom výlete do Prahy a Lidíc. Poslanec 

Fajbík a Spoločnosť priateľov Slovenska a Francúzska pozývajú na 

pamätné miesta Praha a Lidice. Jozef Gabčík- hrdina. Bližšie 

informácie budú na plagátoch, facebooku a na web stránke mesta. 

p. Babinec- poďakoval p. Pagáčovi aj prevádzke že na ul. Lesnej pri 

našej bytovke pomohli, vždy všetko urobia hneď, pomáhajú ľudom 

ochotne. Nemajú problém s nijakou robotou 

primátor – máme porady pravidelne každý týždeň, vyhodnocujeme úlohy, 

máme termíny úloh 

 

Add 10/ Diskusia 

Koššová – pozdravila v mene členov nádej a poďakovala za finančný 

príspevok a povedala načo ich použili, obnovili si svoje vedomosti. 

Veľké ďakujem aj p. Veselickému 

Počula som o vysokom vyznamenaní kúpeľom- len keď sa pozriem na 

vysychajúce stromy a Kuneradský zámok, nechápem 

p. Gabčík- môj otec mu písal na stroji 

Zaujal ma článok o Silvestrovi, posledná veta ma zaujala ak niekto 

niekoho pozná výnimočného človeka. Ja poznám takého človeka, a ešte 

ten človek žije aj jeho rodina žije: pani Koššová prečítala 

spomienky 

 

 

Add 11/ Záver 

primátor – jednotlivé uznesenia sme priebežne čítali a hlasovali za 

všetky. Predseda návrhovej komisie súhlasil, v diskusii sme sa 

venovali všetkým návrhom, ktoré boli schválené. Konštatoval, že 

všetky uznesenia boli preschválene 

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 XIX. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 
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V Rajeckých Tepliciach 07. 11. 2013 

 

 

 

 

___________________    ___________________ 

Ing. Igor Masaryk    RNDr. Dobeš Peter 

prednosta MsÚ     primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

p. Jozef Knapec     _____________________      

 07. 11. 2013 

 

 

p. Vladimír Brath    _____________________    

   07. 11. 2013 
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