
     ZÁPISNICA 

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo 02. 02. 2012 na Mestskom úrade 

v Rajeckých Tepliciach 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny, meškal p. Ladislav Šálek 

Prezenčná listina - príloha zápisnice 

 

PROGRAM: Príprava zasadnutia 

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

    15. 12. 2011 

   3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké      

      Teplice 

   4. Doplnok VZN č.40 o verejnom poriadku na území mesta Rajecké    

     Teplice (čl. 4 časový rozsah nočného kľudu) 

5. Návrh a schválenie členov Rady školy pri ZŠ v Rajeckých 
Tepliciach na štvorročné funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ 

v Rajeckých Tepliciach 

6. Informatívna správa o Spoločnom obecnom úrade so sídlom 
v Rajeckých Tepliciach  

7. Informatívna správa o podaní žiadosti na kamerový systém 
8. Informatívna správa o výročných členských schôdzí DHZ Rajecké 

Teplice a Poluvsie 

9. Informatívna správa o oblastnej organizácií cestovného ruchu 
Rajecká dolina 

10. Informatívna správa o realizácii bikrosovej dráhy 

11. Žiadosti občanov- stanoviská  z odborných komisií 

12. Rôzne  

13. Diskusia 

14. Návrh na Uznesenia 

15. Záver 

 

Nikto nemal iný ani doplňujúci  

 

Add 1/ Otvorenie VIII. 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: Prof. Mária 

Rostášová a Vladimír Brath  

Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov:  

Ing. Vladimír Dikant – predseda, Emil Barčiak– člen, Ladislav Šálek 

– 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:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 

Meškal poslanec Ladislav Šálek 

 

primátor – poďakoval poslancom  



 

Add 2/ Kontrola plnenia uznesení zo VII. zasadnutia MsZ, konaného  

15. 12. 2011 

primátor – Uznesením 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  

Mestské zastupiteľstvo zamietlo 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   

a odporučilo primátorovi mesta rokovať, o alternatívach dopravného 

napojenia k Aquaparku Kamenná Poruba, s dotknutými obcami. Informoval, 

že sa uskutočnilo rokovanie, budú nasledovať. Spýtal sa, či niekto má 

otázky 

Nikto sa neprihlásil 

primátor - dal hlasovať za Uznesenie č. 1/2012 Mestské zastupiteľstvo 

v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje plnenie uznesení zo 

VII. zasadnutia MsZ, konaného 15. decembra 211 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0      (neprítomní L.Šálek) 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

 

Add 3/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké      

      Teplice 

primátor – podlieha mestskému zastupiteľstvu, hlavného kontrolóra 

mesta je povinná predkladať mestskému zastupiteľstvu plán kontrolnej 

činnosti, následne dal slovo hlavnej kontrolórke  

Anna Grupáčová, hlavná kontrolórka mesta Rajecké Teplice- v súlade s 

§18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov Mestskému zastupiteľstvu  mesta 

Rajecké Teplice predkladá návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra mesta Rajecké Teplice na rok 2012. 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta v I. polroku 2012 

bude vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

a Zákonom NR SR č. 502/2001 Zb. o finančnej kontrole, vnútornom audite 

a zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolná činnosť bude zameraná 

najmä na výkon kontroly a na spracovanie odborných stanovísk. 

A.Výkon finančnej kontroly 

1, Kontrola výsledkov hospodárenia a Záverečného účtu mesta Rajecké 

Teplice za rok 2011 

2, Kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou 

v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a interných smerníc. 

3, Kontrola evidencie a vymáhanie pohľadávok mesta v roku 2011 a ich 

stav k 31.12.2011 

B.Výkon pravidelnej kontroly 



1, Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajecké 

Teplice  

C.Ostatné kontroly 

1, Kontroly vykonané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva 

mesta Rajecké Teplice 

2, Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, 

o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvie pri výkone svojej činnosti. 

D. Ostatné úlohy 

1, Vypracovanie stanoviska k výsledkom hospodárenia mesta Rajecké 

Teplice za rok 2011 

2, Vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu mesta Rajecké 

Teplice za rok 2011 

primátor – poďakoval hlavnej kontrolórke  za prednesenie kontrolnej 

činnosti, nikto nemal otázky. Následne požiadal predsedu návrhovej 

komisie  Ing. Vladimíra Dikanta, aby prečítal už naformulovaný návrh 

na Uznesenie č.2/2012 

Dikant-  Uznesenie č. 2/2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo a schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra mesta Rajecké Teplice na rok 2012 

Babinec- v prvom polroku by bolo vhodné doplniť, lebo inak by to 

znamenalo, že na celý rok 2012 

primátor- Uznesenie č. 2/2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo a schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra mesta Rajecké Teplice za 1. polrok roku 2012 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0      (neprítomní L.Šálek)  

primátor – poďakoval poslancom  

 

Add 4/ Doplnok VZN č.40 o verejnom poriadku na území mesta Rajecké    

     Teplice (čl. 4 časový rozsah nočného kľudu) 

primátor – navrhujeme zrušiť výnimku z dodržiavania nočného kľudu 

v dňoch 24 decembra od 22.00do 27.decembra 06.00, nakoľko prichádzalo 

k častému obťažovaniu občanov a kúpeľných hostí výbuchmi petárd 

a ohňostrojov. 

Výnimku navrhujeme ponechať len počas silvestrovskej noci 31.decembra 

v čase od 22.00 do 1.januára 06.00.  

Pôvodné znenie článku č.4 

Čl. IV. 

Časový rozsah nočného kľudu 

1.Časový rozsah nočného kľudu na území mesta Rajecké Teplice sa 

stanovuje nasledovne: od 22.00 hod. do   06.00 hod.  

2.Výnimkou dodržiavania tohto VZN sú nasledujúce dni a situácie: 

  - 24.december od 22,00 hod. do 27. december do 06,00 hod. rannej 

  - 31.december od 22,00 hod. do 1.január do 06,00 hod 

  - činnosť spojená s odstraňovaním havárií a živelných pohrôm 

  - činnosť spojená s poriadaním kultúrno-spoločenských, športových a 

iných podujatí poriadanými Mestom Rajecké Teplice  

  - činnosť spojená s verejno-prospešnými prácami, ak tieto nie je 

preukázateľne  možné vykonať v inom čase/oprava komunikácií, 

odstraňovanie snehu a pod./        

Ďalšie výnimky  z tohto VZN  možno udeliť v prípade odôvodnenej 

a naliehavej potreby na základe písomnej žiadosti, doručenej 

primátorovi mesta. 



        

Navrhované znenie článku č.4 

Čl. IV. 

Časový rozsah nočného kľudu 

1.Časový rozsah nočného kľudu na území mesta Rajecké Teplice sa 

stanovuje nasledovne: od 22.00 hod. do   06.00 hod.  

2.Výnimkou dodržiavania tohto VZN sú nasledujúce dni a situácie: 

  - 31.december od 22,00 hod. do 1.január do 06,00 hod 

  - činnosť spojená s odstraňovaním havárií a živelných pohrôm 

  - činnosť spojená s poriadaním kultúrno-spoločenských, športových a 

iných podujatí poriadanými Mestom Rajecké Teplice  

  - činnosť spojená s verejno-prospešnými prácami, ak tieto nie je 

preukázateľne  možné vykonať v inom čase/oprava komunikácií, 

odstraňovanie snehu a pod./        

Ďalšie výnimky  z tohto VZN  možno udeliť v prípade odôvodnenej 

a naliehavej potreby na základe písomnej žiadosti, doručenej 

primátorovi mesta. 

        

K bodu č.: Zmena článku IV. VZN č.40 o verejnom poriadku na území 

mesta. Uznesenie  č.3/2012 Mestského zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach I. prerokovalo návrh zmeny článku č. IV,VZN č.40 o verejnom 

poriadku na území mesta a II. schvaľuje zmenu článku č. IV,VZN č.40 

o verejnom poriadku na území mesta takto: 

Čl. IV Časový rozsah nočného kľudu 

1. Časový rozsah nočného kľudu na území mesta Rajecké Teplice sa 

stanovuje nasledovne: od 22.00 hod. do   06.00 hod.  

2. Výnimkou dodržiavania tohto VZN sú nasledujúce dni a situácie: 

  - 31.december od 22,00 hod. do 1.január do 06,00 hod 

  - činnosť spojená s odstraňovaním havárií a živelných pohrôm 

  - činnosť spojená s poriadaním kultúrno-spoločenských, športových a 

iných podujatí poriadanými Mestom Rajecké Teplice  

  - činnosť spojená s verejno-prospešnými prácami, ak tieto nie je 

preukázateľne  možné vykonať v inom čase/oprava komunikácií, 

odstraňovanie snehu a pod./        

Vianoce sú viac sviatky pokoja a kľudu, ľudia boli počas týchto 

sviatkov rušený petardami 

Knapec- keď je svadba, musí byť povolenie, bude treba žiadosť 

primátor – keď je svadba netreba povolenie 

Mestská rada odporúča prijať tak uznesenie ako je navrhnuté 

Sopko- svadba nie je usporiadaná mestom, musí tam byť výnimka  

Dikant – prečítal návrh na Uznesenie č. 3/2012 Mestské zastupiteľstvo 

v Rajeckých Tepliciach prerokovalo návrh zmeny článku č. IV, VZN č.40 

o verejnom poriadku na území mesta Rajecké Teplice  

a schvaľuje zmenu článku č. IV , VZN č.40   o verejnom poriadku na 

území mesta Rajecké Teplice  

Čl. IV. 

Časový rozsah nočného kľudu 

1.Časový rozsah nočného kľudu na území mesta Rajecké Teplice sa 

stanovuje nasledovne: od 22.00 h do   06.00 h  

2.Výnimkou dodržiavania tohto VZN sú nasledujúce dni a situácie: 

  - 31.december od 22,00 h do 1.január do 06,00 h 

  - činnosť spojená s odstraňovaním havárií a živelných pohrôm 



  - činnosť spojená s poriadaním kultúrno-spoločenských, športových a 

iných podujatí poriadanými Mestom Rajecké Teplice  

  - činnosť spojená s verejno-prospešnými prácami, ak tieto nie je 

preukázateľne  možné vykonať v inom čase/oprava komunikácií, 

odstraňovanie snehu a pod./        

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný L.Šálek) 

primátor – poďakoval poslancom  a konštatoval, že tento návrh bol 

schválený 

 

Add 5/ Návrh a schválenie členov Rady školy pri ZŠ v Rajeckých 

Tepliciach na štvorročné funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ v Rajeckých 

Tepliciach 

primátor – rada školy ma 11 členov, 4 sú delegovaní zástupcovia 

zriaďovateľa, štyria zástupcovia rodičov, jeden zástupca 

nepedagogických zamestnancov a dvaja zástupcovia pedagogických 

zamestnancov. 28. februára 2012 končí funkčné obdobie rady školy pri 

ZŠ v Rajeckých Tepliciach. Novú radu školy v súlade s vyhláškou 

Ministerstva školstva SR, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ic 

organizačnom a finančnom zabezpečení č. 291/2004 a následnej novely č. 

230/2009 zabezpečuje zriaďovateľ školy, obec pred skončením funkčného 

obdobia orgánov školskej samosprávy najneskôr v deň skončenia 

funkčného obdobia ustanoví nové orgány školskej samosprávy na ďalšie 

funkčné obdobie.  

Na nás je, aby sme formou uznesenia schválili týchto 4 členov. Otvoril 

diskusiu, spýtal sa členov, ktorí boli doteraz členmi, či by chceli 

pokračovať. Nikto nereagoval. Spýtal sa najskôr p. Babinca-  

Babinec- súhlasil. Spýtal sa p. Bohiníkovej- či by zotrvala– 

súhlasila. P. Piala aj keď tam už nemá deti, bolo by vhodné, p. Piala 

súhlasil Valúch tiež súhlasil, nakoľko mu tam chodia dve deti. 

Sopko – spýtal sa či neboli zo strany rodičov nejaké sťažnosti na 

doterajšie pôsobenie členov 

primátor – spýtal sa či niekto vie o niečom takom 

Nikto sa neprihlásil, požiadal predsedu návrhovej komisie p. Dikanta, 

aby prečítal návrh na Uznesenie č. 4/2012  

Dikant- Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

návrh a schválenie členov Rady školy pri ZŠ v Rajeckých Tepliciach na 

štvorročné funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ v Rajeckých Tepliciach 

a schvaľuje členov Rady školy pri ZŠ v Rajeckých Tepliciach na 

štvorročné funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ v Rajeckých Tepliciach: 

Peter Piala, Janka Bohiníková, Ing. Ján Valúch, Mgr. Branislav Babinec 

primátor - dal hlasovať za Uznesenie č. 4/2012 

  
ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný L.šálek) 

primátor – poďakoval poslancom, konštatoval, že sú schválení členovia 

Rady školy pri ZŠ v Rajeckých Tepliciach 

 

 

Add 6/ Informatívna správa o Spoločnom obecnom úrade so sídlom 

v Rajeckých Tepliciach  

primátor- prešli k bloku informatívnych správ, poprosil aj návrhovú 

komisiu, aby tieto informatívne správy zapracovala do návrhu na 

uznesenie, teda zobrala na vedomie   



všetko čo sa týka úradovne mám k dispozícií. V zmysle Zmluvy 

o zriadení spoločného obecného úradu podľa čl. V Financovanie nákladov  

spoločného obecného úradu bod 3 je povinnosť mesta Rajecké Teplice 

vykonať zúčtovanie záloh podľa skutočne vynaložených výdavkov 

spoločného obecného úradu za kalendárny rok do 18. Januára 

nasledujúceho roka na jednotlivé obce. Čerpanie výdavkov na stavebný 

referát týkajúci sa všetkých štyroch obcí a čerpanie výdavkov na 

sociálny referát pre tri obce. 

Hlavná kontrolórka dohliada na rozpočet, osvedčil sa rozpočet ako je 

navrhnutý. Nikto nemal otázky, tak požiadal predsedu návrhovej komisie 

p. Dikanta, aby prečítal návrh na Uznesenie č. 5/2012  

Dikant- Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo 

a zobralo na vedomie informatívnu správu o Spoločnom obecnom úrade so 

sídlom v Rajeckých Tepliciach  

primátor – poďakoval p. Dikantovi za prečítanie dal hlasovať za 

Uznesenie č. 5/2012 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0 (neprítomný L.Šálek) 

primátor – poďakoval poslancom 

 

Po hlasovaní prišiel p. Ladislav Šálek 

 

Add 7/ Informatívna správa o podaní žiadosti na kamerový systém 

primátor –ďalšia informatívna správa. Očakávame keby bol inštalovaný 

kamerový systém, že by nám veľmi pomohol 

projekt – „Bezpečné kúpeľné mesto Rajecké Teplice“- mesto Rajecké 

Teplice podalo k 30. 12. 2011 žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu 

na financovanie projektu na prevenciu kriminality v rámci výzvy Rady 

vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Realizáciou 

projektu chceme priaznivo pôsobiť na príčiny a podmienky kriminality, 

ako i odstrániť pocit neistoty občanov o svoje zdravie a majetok. 

Nechceme sa zamerať len na postih páchateľa, ale predísť tomu aby sa 

občan nestal ani páchateľom ani obeťou trestného činu a takto trestnej 

činnosti predchádzať. Celkové náklady boli stanovené na 30 426,05 EUR, 

z toho požadovaná suma dotácie je 80 % celkových nákladov, čo 

predstavuje 24 340,84 EUR a vlastné náklady mesta Rajecké Teplice 

predstavujú 20 % celkových nákladov, čiže 6 085,21 EUR. 

V prípade schválenia dotácie je realizácia celého projektu 

naplánovaná v období od apríla do novembra 2012. V meste Rajecké 

Teplice bude inštalovaný monitorovací systém verejných priestranstiev 

(24 hodín denne s priamym vysielaním na centrálnu obrazovku na 

mestskom úrade a tiež so záznamom). 11 kamier bude rozmiestnených 

v týchto oblastiach – Železničná stanica, Základná škola, Rajecká 

cesta – oproti penziónu Daniela a Námestie.  

Nemáme presnú informáciu, koľko nám bolo schválených, podľa dostupných 

informácií máme dotáciu schválenú ale nie v takom rozsahu ako sme 

žiadali.  Na budúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva Vás budem 

informovať 

Sopko – doporučoval aby som pokiaľ sa získa dodávateľ, pokiaľ bude 

priaznivý hospodársky výsledok, tak by sme doplnili tento zámer 

v plnom rozsahu, keďže vyzerá, že nebude schválený projekt v plnej 

výške, aby sme sa nemuseli k tejto problematike vracať. 



primátor - požiadal predsedu návrhovej komisie p. Dikanta, aby 

prečítal návrh na Uznesenie č. 6/2012  

Dikant- Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  

a zobralo na vedomie informatívnu správu o podaní žiadosti na kamerový 

systém 

primátor - dal hlasovať za Uznesenie č. 6/2012 

 

ZA:9        PROTI: 0            ZDRŽAL SA:0  

primátor – poďakoval všetkým 

 

Add 8/ Informatívna správa o výročných členských schôdzí DHZ Rajecké 

Teplice a Poluvsie  

primátor – v decembri 2011 sa uskutočnila výročná členská schôdza 

Dobrovoľného hasičského zboru Poluvsie. P. Jozef Knapec bol členskou 

základňou opäť schválený za predsedu. Dňa 15. januára 2012 sa 

uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru 

základná organizácia Rajecké Teplice (ďalej DHZ Rajecké Teplice), kde 

predseda Milan Remenec podal správu o činnosti DHZ za rok 2011. 

Predstavil plán hlavných úloh na rok 2012. Oboznámil členov s voľbou 

výboru DHZ Rajecké Teplice nakoľko sa skončilo funkčné obdobie DHZ RT. 

Členská schôdza vyslovila dôveru pôvodnému výboru s jednou zmenou a to 

zosnulého Jána Šimúna nahradil Ján Hudec. Zloženie je nasledovné: 

predseda- Milan Remenec, podpredseda Ján Hudec, preventivár- Martin 

Kostolný, tajomník- Jozef Čička, organizačný referent- Eduard Hančin, 

strojník- Jozef Urbanec 

primátor - dal hlasovať za Uznesenie č. 7/2012 Mestské zastupiteľstvo 

v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  a zobralo na vedomie  informatívnu 

správu o výročnej členskej schôdzi DHZ Rajecké Teplice a Poluvsie  

ZA:9        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  

 

Add 9/ Informatívna správa o oblastnej organizácií cestovného ruchu 

Rajecká dolina 

primátor - na mestskom zastupiteľstve 03. novembra 2011 Uznesením 

č.111/2011 ste schválili vstup  mesta Rajecké Teplice do  „Oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina“, ktorá bude založená 

v zmysle Zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v platnom 

znení.  Na mestskej rade pola požiadavka, aby sme vám deklarovali 

členov, mali ste to v prílohe pozvánky. Bolo pridelené IČO, boli 

schválené stanovy. na mestskom zastupiteľstve 15. decembra 2011 

informoval poslancov o uskutočnení 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 podnikateľ. 

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. OO CR Rajecká dolina je zaregistrovaná. Valné zhromaždenie je 



najvyšším orgánom oblastnej organizácie. Skladá sa z členov oblastnej 

organizácie. 

Všetky dôležité ustanovenia oblastnej organizácie sú podrobne 

vymedzené v stanovách oblastnej organizácie, vytvorené na základe 

zákona 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov zákona 556/2010 Z.z. 

a zákona 386/2011 Z.z.. 

Zakladateľská zmluva oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká 

dolina podľa  §14 ods.1 zákona 91/2010 Z.z. v znení neskorších 

predpisov zákona 556/2010 Z.z. a zákona 386/2011 Z.z.  

Zakladateľskú zmluvu na základe slobodne prejavenej vôle prítomných 

osôb, ktoré zastupujú právnické subjekty  a  §14 ods.1 zákona 91/2010 

Z.z. v znení neskorších predpisov zákona 556/2010 Z.z. a zákona 

386/2011 Z.z. zakladajú tieto právnické osoby : 

Mesto Rajecké Teplice     v zastúpení  RNDr. Peter Dobeš              

Mesto Rajec               v zastúpení  Ing. Ján Rybárik                   

Obec Čičmany              v zastúpení Mgr. Natália Dubnicayová Obec 

Rajecká Lesná             v zastúpení Ing. Peter Tarábek               

Obec Stránske             v zastúpení Jaroslav Mitaš                       

Obec Fačkov               v zastúpení Ing. Miroslav Mikula            

Obec Ďurčiná              v zastúpení Ján Čerňan                           

Marco, RT, s.r.o.         v zastúpení Martin Knoško                    

VIKTORIA SLOVAKIA, s.r.o. v zastúpení Viktor Bučko                        

Dušan Žeriava - zenit     v zastúpení Dušan Žeriava                     

OSŽ Slovakia, a.s.        v zastúpení Emília Ďuračinská               

SLK Rajecké Teplice, a.s. v zastúpení Zdenko Miškolci                  

SPA life s.r.o.           v zastúpení Mgr. Viliam Bláha               

GOLF PARK RAJEC, a.s.     v zastúpení Ing. Slavomír Brudňák        

TJ Mier Rajec, o.z.       v zastúpení Ľubomír Torda                     

                                                                                                                                                                            

Názov a sídlo oblastnej organizácie. 

Oblastná organizácia má názov : Oblastná organizácia cestovného ruchu 

Rajecká dolina. Sídlo oblastnej organizácie : Nám. SNP č.1, 013 13 

Rajecké Teplice                                                                  

Orgány oblastnej organizácie- Orgánmi sú: 

Valné zhromaždenie menovite :  

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

Zdenko Miškolci , Emília Ďuračinská, Ing. Slavomír Brudňák, Mgr. 

Natália Dubnicayová , Ing. Miroslav Mikula, Ján Čerňan 

Jaroslav Mitaš, Ing. Peter Tarábek, Ing. Ján Rybárik, Viktor Bučko , 

Ľubomír Torda. 

Predstavenstvo – predseda predstavenstva RNDr. Peter Dobeš 

           podpredseda predstavenstva Martin Knoško 

           člen predstavenstva Ing. Ján Rybárik  

           člen predstavenstva Mgr. Natália Dubnicayová  

           člen predstavenstva Ing. Peter Tarábek  

           člen predstavenstva Zdenko Miškolci  

           člen predstavenstva Ing. Slavomír Brudňák  

           člen predstavenstva Mgr. Viliam Bláha 

Dozorná rada – predseda dozornej rady Emília Ďuračinská 

    člen dozornej rady Ľubomír Torda  

         člen dozornej rady Dušan Žeriava  

         člen dozornej rady Jaroslav Mitaš  

         člen dozornej rady Ján Čerňan  

         člen dozornej rady   Ing. Miroslav Mikula   

                                        



Výkonný riaditeľ   Viktor Bučko 

31. januára 2012 sme tu v Rajeckých Tepliciach mali druhé valné 

zhromaždenie OO CR Rajecká dolina. K 15. marcu musíme vložiť peniaze, 

bolo by vhodné do tej výšky čo sme vybrali. Tu je potrebné sa dohodnúť 

nechali sme si priestor dva týždne, je treba to prerokovať, 50000 

prenocovaní a viac-7 obcí, podnikateľských subjektov viac ako dva... 

Treba propagovať, že niečo takéto tu vzniklo, treba nám stretávať 

sa, spolupracovať, ďalej vytvorenie internetovej stránky, aby 

dostatočne presvedčila, že sa oplatí navštíviť náš región.  

Logo nemáme schválené, bolo by dobré vytvoriť, aby sa pod touto 

značkou všade reprezentovala a dostalo do povedomia širokej 

verejnosti.  Čo máme informáciu na Slovensku sú k dnešnému dňu 

schválené štyri oblastné organizácie 

Sopko – našej komisii prislúcha oblasť cestovného ruchu, je treba byť 

trpezlivý, lebo sme na začiatku, keď sa rozbehne systém, tak sa uvidí 

aké budú priority. Zviditeľniť celú našu Rajeckú dolinu, všetky 

kultúrne akcie- hody, Rajecký maratón... Vstupy musia byť, aby rozbeh 

bol, čím viac bude aktivít, je predpoklad že ľudia prídu do našej 

doliny, a budeme mať príjem do našej pokladne. Budú sa robiť akcie 

príjmového charakteru, keď sa budú vracať peniaze, čo vložíme. Netreba  

sa obávať, treba posúvať to čo sme už raz odsúhlasili. Budeme môcť 

žiadať dotácie napr. dobudovať zariadenia, ktoré sú rozpracované. 

Ďurčiná nemá žiadne rekreačné zariadenie a išla do tejto OO CR, Fačkov 

robí fašiangy čo inde možno nerobia, každý má čo ponúknuť. 

primátor - požiadal predsedu návrhovej komisie p. Dikanta, aby 

prečítal návrh na Uznesenie č.8/2012  

Dikant- Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  

a zobralo na vedomie  informatívnu správu o Oblastnej organizácií 

cestovného ruchu Rajecká dolina 

primátor - dal hlasovať za Uznesenie č. 8/2012 

ZA:9        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  

 

Add 10/ Informatívna správa o realizácii bikrosovej dráhy 

primátor – požiadal Ing. Krupovú 

Krupová – informovala o priebehu prác na projekte 300m pre spoločný 

cieľ. V mesiaci október bola podpísaná Zmluva o dielo medzi firmou 

MIFIM s.r.o. Žilina a Mestom Rajecké Teplice na realizácií prác 

„Športového areálu – Bikros Rajecké Teplice“. Cena diela bola 

stanovená ako pevná v sume 19 980,- eur vrátane DPH. Práce na 

bikrosovej dráhe boli zahájené dňa 18. 10. 2011. Predpokladané 

ukončenie prác je 31. 05. 2012. Vzhľadom k priaznivému počasiu počas 

mesiacov november a december sa stihli urobiť skoro všetky zemné 

práce, vrátane terénnych vĺn, ktoré predpisovala PD. Počas výstavby 

boli práce zo strany dodávateľa konzultované aj s odborníkmi na daný 

šport (ako napríklad pretekári, Slovenským zväzom cyklistiky ). 

V jarných mesiacoch podľa stavu počasia budú bikrosovú dráhu 

dokončovať doladením sklonu a veľkosti terénnych vĺn v  spolupráci 

s pretekármi.  Ďalšie práce sa budú robiť na terénnych úpravách v 

okolí trate, ako aj na povrchovej úprave dráhy. 

Mestské zastupiteľstvo zaviazalo Mesto RT, na základe požiadavky 

učiteľov vybudovaním oplotenia medzi Základnou školou a bikrosovou 

dráhou. V súčasnosti je oplotenie už vybudované.  



Mimo rozpočtu čo ide z fondov, oplotenie sa zrealizovalo s tým že 

bránka medzi telocvičňou a jedálňou sústavne niekto otváral, teraz sú 

mrazy tak to nie je možné. Bol upovedomený, aby označil stavenisko, 

zákaz vstupu 

Piala- bránka je už zavesená, dnes to museli zabezpečiť 

primátor–otázka publicity v spolupráci s poľskou stranou treba 

zabezpečiť, to čo vyplýva zo zmluvy 

Sopko – lepšie by bolo vhodné spevniť plot ako je radovka rodinných 

domov a tam čo majú byť ďalšie domy 

Krupová- to nie je súčasťou stavby 

primátor - požiadal predsedu návrhovej komisie p. Dikanta, aby 

prečítal návrh na Uznesenie č.9/2012  

Dikant- Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  

a zobralo na vedomie  informatívnu správu o realizácií bikrosovej 

dráhy 

primátor – poďakoval, dal hlasovať za Uznesenie č. 9/2012 

 

ZA:9        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  

primátor – konštatoval, že vyčerpali informatívne správy a prešli 

k žiadostiam jednotlivých komisií 

 

Add 11/ 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 

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  25. januára 2012 

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

Drahoslava Pagáčová, Janka Bohiníková, Ing. Vladimír Dikant, Ing. 

Pavol Hucík. Prizvali sme a boli prítomní: Anna Grupáčová hlavná 

kontrolórka mesta, Ing. Igor Masaryk prednosta MsÚ.  

Prerokovali sme žiadosti spoločenských organizácií o finančný 

príspevok zložiek mesta Rajecké Teplice  – o finančný príspevok na 

svoju činnosť.  Keď v decembri nebol schválený rozpočet, tak až teraz 

sme sa zaoberali týmito žiadosťami.  

Žiadosť SPA  LIFE s.r.o., Osloboditeľov 90, Rajecké Teplice IČO: 

36 407 429, DIČ: 2021684071, ktorá požiadala mesto Rajecké Teplice 

o dotáciu na prevádzku TIC na rok 2012 vo výške 1500 EUR.  

Dôvodom vziať žiadosť späť je to, že po podaní tejto žiadosti došlo ku 

vzniku Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina v ktorej 

rozpočet započíta s financovaním TIC Rajecké Teplice. 

Porovnali sme sumy, ktoré mali zložky schválené v predchádzajúcom 

roku. Niektoré zložky žiadajú výrazné zvýšenie, čo momentálne nie je 

možné im vyhovieť. Komisia navrhla ponechať zložky aspoň na tej istej 

úrovni ako v predchádzajúcom roku – ak nie ešte krátiť. 



Zaoberali sme sa o možnosti úprave vydávania Spravodajca – hlavne 

jeho obsahu. Rozoberali sme doterajší obsah. Doplnenie redakčnej rady 

– možnosť. Nezverejňovanie Uznesení do spravodajca – sú uverejnené na 

internete, na vývesnej tabuli. Hovoriť len čisto informatívne, skôr 

odvolať sa na internet a vývesnú tabuľu. Články skôr o živote v meste, 

akciách, aby bola verejnosť informovaná čo sa v meste deje a plánuje. 

Polícia aké našla nedostatky- fotodokumentácie, množstvo krúžkov 

v základnej škole. 

Ďalej hovorili o zimnej údržbe. Dali sme podnet aj na mestskej 

rade, že aj občania majú povinnosti, nie len mesto.  Polícia by mala 

mapovať stav, informovať p. Pagáča. Plán údržby predpokladám, že pán 

Pagáč má. Možno by bolo vhodné posilniť sily, dať im voľno keď je 

menej roboty.  

primátor – doplnil, že je pravda že SPA  LIFE s.r.o., Osloboditeľov 

90, Rajecké Teplice späť vzala žiadosť. Rajecká dolina je súčasťou 

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina. Mesto nemôže 

dávať prostriedky SPA  LIFE s.r.o., teda členovi OO CR Rajecká dolina. 

Pizzerie Marco bude zrejme ukončená, a bude väčší priestor pre 

kanceláriu OO CR Rajecká dolina- je to pekný priestor oproti jazierku. 

Zatiaľ poštová adresa je na mesto Rajecká Teplice, nám. SNP 1/29, 013 

13 Rajecké Teplice.  

Vítam každý podnet čo sa týka vylepšeniu spravodajca. Pestrosť je 

samozrejme dôležitá, vždy je čo vylepšovať. Máme vymenovanú redakčnú 

radu. 

Pán Pagáč ako vedúci oddelenia technických služieb konštatoval, 

že zimná údržba v Meste Rajecké Teplice sa vykonáva v zmysle Smernice 

č.1/2009 –  Operačný plán zimnej údržby , ktorá bola schválená 

Mestským zastupiteľstvom Rajecké Teplice dňa 10. 12. 2009.Zimnú údržbu 

vyhlasuje a ukončuje primátor Mesta Rajecké Teplice podľa 

predpokladaného počasia. Po vyhlásení zimnú údržbu riadi dispečer 

zimnej údržby, ktorý podľa potreby vysiela pracovníkov zimnej služby 

do terénu na jednotlivých strojoch: Traktor, UNC, Starjet, ktorí 

zabezpečujú zjazdnosť 35 km  miestnych komunikácii a 5 km chodníkov + 

parkoviská na námestí, autobusovú stanicu, autobusové zastávky, 

cintoríny, materské školy a základnú školu. V roku 2011 bola zahájená 

zimná údržba dňom 10. 12. 2011 a ukončená dňom 12. 12. 2011. Z dôvodu 

vývoja nepriaznivého počasia bola zimná údržba ďalej zahájená 17. 12. 

2011 a trvá k dnešnému dňu. Za účelom zjazdnosti miestnych komunikácii 

a chodníkov bol k dnešnému dňu použitý posypový materiál  - dolomitné 

kamenivo frakcie 4/8 približne 80 ton v hodnote 600 EUR a pohonné 

hmoty nafta + benzín v hodnote 1.122,-EUR. Postup odhŕňania 

jednotlivých ulíc sa zabezpečuje v zmysle rozpisu, ktorý je prílohou 

smernice č.1. 

primátor – konštatoval, že p. Pagáč musí viac vykonávať kontrolu práce 

a následne, nakoľko nikto nemal nič do diskusie poďakoval predsedovi 

komisie finančnej, podnikateľskej a cestovného ruchu p. Sopkovi. 

Požiadal predsedu komisie výstavby, územného plánu a ochrany životného 

prostredia p. Vladimíra Bratha 

Brath – komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného 

prostredia nemala žiadosti, zaoberali sme sa správou najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi, boli zistené malinké nedostatky. MsZ musí byť oboznámené 

o nedostatkoch, všetci poslanci mali doručené. 



Piala- separovaný zber – dostali sme prvý záznam, zbierali sme 

elektroniku, ale nemali sme to vo všeobecne záväznom nariadení. 

Závady sme mali odstrániť do konca roka, to sme splnili, lebo sme 

opravili v decembri všeobecne záväzné nariadenie mesta o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č. 69/2011. 

primátor – predmetom kontroly bolo 38 obcí v rámci Žilinského 

samosprávneho kraja. Bolo potrebné, aby sa MsZ zaoberalo uvedenými 

nedostatkami i keď boli naozaj len minimálne. Následne zašleme na 

Najvyšší kontrolný úrad SR Výpis z Uznesenie č.11/2012, požiadal 

predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na Uznesenie č.11/2012 

Dikant – prečítal návrh na Uznesenie č.11/2012 Mestské zastupiteľstvo 

v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie správu 

Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly 

hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane výkonu 

a dodržiavania povinnosti vyplývajúcich z európskej legislatívy 

v oblasti nakladania s odpadmi  

 

ZA:9        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  

primátor – poďakoval poslancom a požiadal Prof. Ing. Mária Rostášová, 

PhD., predsedkyňu komisie sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, 

športu, mládeže  a verejného poriadku  

p. Rostášová - naša komisia /sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, 

športu, mládeže  a verejného poriadku/zasadala 26. 01. 2012. Na 

zasadnutí boli prítomní: p. Babinec, p. Mária Grochalová, p. hudeková 

a p. Murčová. Prizvali sme p. Ľudmilu Knapcovú 

Prejednali sme podanie p. Anna Pialová, Poluvsie 142, je osamelo 

žijúca- žiada o finančný príspevok na zakúpenie tuhého paliva, v roku 

2010 sme jej poskytli 100 EUR, komisia navrhuje schváliť finančný 

príspevok v sume 100 EUR. 

Žiadosť p. Monika Číšecká, Lúčky 330, RT, je vdova stará sa o 2 

maloleté deti, býva u svokrovcov, sama je dlhodobo práceneschopná. 

Komisia navrhuje schváliť finančný príspevok v sume 100 EUR. 

Žiadosť p. Peter Kucko, Rajecká cesta 245/26, RT, žije s matkou, 

nezamestnaný, z dôvodu zvýšených výdavkov na dopravu matky k lekárovi. 

Komisia navrhuje schváliť finančný príspevok v sume 70 EUR. 

Žiadosť Marcela Pialová, Gabčíková 2388/14, RT- matka troch 

nezaopatrených detí, manžel nepracuje,  

Komisia navrhuje schváliť finančný príspevok v sume 165 EUR. 

Situácie jednotlivých žiadateľov boli starostlivo prekontrolované, 

skúmali sme či bola poskytnutá dotácia v minulosti 

Oblasť vzdelávania: - rada školy končí funkčné obdobie, nové voľby  

p. Babinec informoval, že Rada rodičov založila združenie 

Oblasť verejného poriadku :- hovorili sme o úprave ciest, pochvala 

Kuneradská cesta a Ul. Osloboditeľov, odznelo tam, že Slovenské 

liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. pozaspali, pretože v parku bol 

veľmi zle odhrnutý sneh 

Rôzne: Vyššie poplatky pre psov. Pochvala od občanov za výťah na 

zdravotnom stredisku 

Ústnej žiadosti p. Koššovej sme sa venovali, chce vydať brožúrku za 30 

ročné obdobie.  Komisia privítala iniciatívu občianky, chceli by sme 

aby predložila obsah tejto publikácie. Čo sa týka finančnej podpory, 

komisia vyjadrila súhlas na prispenie na túto knihu.  



Mali sme prizvanú matrikárku- v minulosti som bás informovala, že by 

sme chceli poriešiť návrh pamätného listu pre novomanželom. Otázky 

výroby pamätného listu. Hľadanie námetov, mal by slúžiť ako obal 

sobášneho listu. Do 29. 02. 2012 by sme mali mať na stole návrhy 

námety od občanov, ktorí majú výtvarné nadanie.  

Dnes komisia opäť zasadala a prejednávali sme finančné čiastky 

jednotlivých zložiek, teda koľko dostávali, koľko žiadajú a koľko 

navrhuje finančná komisia pre rok 2012. My máme nie rovnaký návrh ako 

navrhla finančná komisia. 

Návrh soc. komisia- 2000 eur, finančná 2600 eur  

Návrh soc. komisia- 4000 eur, finančná 3700 eur  

Návrh soc. komisia- 260 eur, finančná 260 eur  

Návrh soc. komisia- 200 eur, finančná 160 eur   

Návrh soc. komisia- 400 eur, finančná 400 eur 

Návrh soc. komisia- 400 eur, finančná 400 eur 

Návrh soc. komisia- 100 eur, finančná 100 eur  

Návrh soc. komisia- 130 eur, finančná 100 eur 

Návrh soc. komisia- 310 eur, finančná 340 eur 

Návrh soc. komisia- 200 eur, finančná 170 eur 

Návrh soc. komisia- 130 eur, finančná 170 eur 

Návrh soc. komisia- 600 eur, finančná 490 eur  

Návrh soc. komisia- 120 eur, finančná 160 eur 

 

450 eur je rezerva, možno by sme prispeli športovcom bikrosovej dráhy, 

možno aj príspevok p. Koššovej na vydanie pamäti -brožúrky, ak 

predloží to čo má obsahovať brožúrka, ako už spomínala. 

primátor – nech sa páči do diskusie, máme tu návrhy dvoch komisii 

Sopko – fin. komisia nedávala návrh, ani nemá právo starať sa do inej 

komisie. To bola len pomoc vašej komisii. 

Babinec- ak máme rozhodovať o schválení, tak mame vedieť komu a za čo. 

Mesto nech pýta od každej zložky správu, informácie koľko má členov, 

čo robí 

Sopko – práve v  dvakrát v spravodajcovi mesta sa majú tieto zložky 

reprezentovať. Čo, akým spôsobom žijú a robia  

primátor – VZN č.66/2011 § 8 hovorí o podmienkach čerpania dotácií 
primátor – vzhľadom na to , že dotujeme, šachisti hrajú prvú ligu, 

značka rajeckých teplíc je zviditeľnená vďaka tohto klubu. Hradia si 

účastnícky poplatok, aby mohli súťažiť a reprezentovať naše mesto. 

Nečakajú len na náš príspevok. Hlavná kontrolórka mesta Anna Grupáčová 

uskutočnila kontrolu použitia dotácie Šachového oddielu TJ Slovan 

Rajecké Teplice 

Grupáčová – na doplnenie, robila som rozbor vyúčtovania šachového 

klubu. Na podnet poslancov z minulého zastupiteľstva som urobila 

kontrolu vyúčtovania príspevku – dotácie Šachovému oddielu TJ Slovan 

Rajecké Teplice. Mám k dispozícií písomnú správu  z kontroly 
vyúčtovania príspevku Šachového oddielu TJ Slovan Rajecké Teplice 

Šachový oddiel TJ Slovan Rajecké Teplice hrá šach I. ligu a IV. Ligu  

za Rajecké Teplice. Príspevok mesta – dotáciu využívajú na turnaje po 

celej republike Slovenska a to na vklad  - štartovné na každý zápas, 

ďalej na platenie rozhodcu, dopravu, ubytovanie. 

Celkové náklady za rok sú ďaleko vyššie ako je príspevok od mesta. 

Z registrácie členov šachového oddielu je viac ako 50% občanov 

Rajeckých Teplíc, v registrácii sú zatiaľ 2 deti. 



primátor – poďakoval, združenia očakávajú, že dnes im budú dotácie 

schválené. Tieto dotácie budú čerpať priebežne, adekvátne k príjmu 

mesta. 

primátor – poďakoval p. Rostášovej predsedkyni komisie sociálnych 

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

Nikto nemal otázky.  

Fajbík – šachistom znižujeme o 600 EUR čo hrajú prvú ligu 

a futbalistom navyšujeme o 300 EUR čo je oveľa menší tím. 

Sopko – my chceme vytvoriť rezervu pre niečo čo tu nie, rozpočet je už 

schválený, mala prísť skôr do 15. 12. 2011  

primátor – požiadal o návrhy súm 

 

TJ Slovan - šachy 2000 a 2300 EUR  

 TJ VTJ Raj.Teplice 3700 a 4000 EUR 

Chor CORDIS JESU 260 EUR 

Športový klub – Lojzo Poluvsie 160 a 200 EUR 

Senior klub 400 EUR 

Nádej -  400 EUR 

Únia žien - ZO 100 EUR 

Mládežnícky zbor  

JUVENES DEI 

130 EUR 

OZ kultura 310 EUR 

Áno pre život 200 EUR 

Horolezecký klub RT 130 EUR 

Cyklistický spolok 600 EUR 

Tenisový oddiel 120 EUR 

  

Celkom  

Rezerva  

 

 

Fajbík- navrhujem šachistom 2600 EUR  

Šálek- vieme akú činnosť vyvíja Športový klub Lojzo, myslím že 100 EUR 

je pre nich dosť 

Fajbík- je tam útlm, nikdy som tam nebol, neviem či sa stretávajú 

Barčiak – 4000 EUR sme navrhovali šachistom, tak aspoň 2500 EUR 

Ostane rezerva 150 eur 

primátor – pristúpime k hlasovanie samostatne o každej sume, tri 

rozporné zložky:  TJ Slovan - šachy TJ VTJ Rajecké Teplice a Športový 

klub – Lojzo Poluvsie 

TJ Slovan - šachy 2500 EUR        

Hlasovanie Za: 9 

 TJ VTJ Raj.Teplice 3900 EUR 

Hlasovanie Za: 9 

Športový klub – Lojzo Poluvsie 100 EUR 

Hlasovanie Za: 9 

  

Hlasovanie: 

Za:9  proti:0  zdržal sa:0  

Mgr. Branislav Babinec, Emil Barčiak, Ladislav Šálek,Ing. Vladimír 

Dikant, Peter Fajbík, Ing. Alexander Sopko, Jozef Knapec, Vladimír 

Brath, Prof. Ing. Mária Rostášová 



primátor – pristúpime k hlasovanie samostatne k ďalším zložkám o 

každej sume,  o každom finančnom  príspevku na rok 2012 v zmysle VZN 

č.66/2011 o poskytovaní dotácií pre organizácie 

  

Chor CORDIS JESU 260 EUR 

Hlasovanie Za: 9 

Senior klub 400 EUR 

Hlasovanie Za: 9 

Nádej -  400 EUR 

Hlasovanie Za: 9 

Únia žien - ZO 100 EUR 

Hlasovanie Za: 9 

Mládežnícky zbor  

JUVENES DEI 

130 EUR 

Hlasovanie Za: 9 

OZ kultura 310 EUR 

Hlasovanie Za: 9 

Áno pre život 200 EUR 

Hlasovanie Za: 9 

Horolezecký klub RT 130 EUR 

Hlasovanie Za: 9 

Cyklistický spolok 600 EUR 

Hlasovanie Za: 9 

Tenisový oddiel 120 EUR 

Hlasovanie Za: 9 

  

Celkom 9150 EUR 

Rezerva 150 EUR 

  

  

  

     

 
primátor – konštatoval jednohlasné schválenie Uznesenia č. 10/2012 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo požiadavky 

zložiek mesta Rajecké Teplice o finančný príspevok na rok 2012 

v zmysle VZN č.66/2011 o poskytovaní dotácií pre organizácie 

a schvaľuje finančný príspevok zložkám mesta Rajecké Teplice na rok 

2012 v zmysle VZN č.66/2011 o poskytovaní dotácií pre organizácie 

Rezerva 150 eur 

celková suma 9150 EUR 

 

prestávka 10 minút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Add 12/ Rôzne 

Sopko – adresne každej organizácií listom oznámiť výšku schválenej 
dotácie, na  základe  žiadosti organizácie o finančný príspevok na 

činnosť na rok 2012, zároveň v liste každej organizácií oznámiť a 

povinnosť dvakrát v spravodajcovi mesta Rajecké Teplice informovať o 

aktivitách a ďalšie povinnosti vyplývajúce zo VZN č.66/2011 

primátor – VZN č.66/2011 § 8 hovorí o podmienkach čerpania dotácií: 
a )minimálne dvakrát do roka publikovať správu o činnosti subjektu v 

časopise Spravodajca  za obdobie, na ktoré bola poskytnutá dotácia 

b)zorganizovať minimálne jedno podujatie ročne pre verejnosť v 

Meste Rajecké Teplice, so zameraním na činnosť, ktorou sa subjekt 

zaoberá, v rámci obdobia čerpania dotácií 

c)vyvíjať činnosť podnecujúcu aktivitu mládeže a jej zapojenie sa 

do činnosti prijímateľa dotácie, v rámci obdobia čerpania dotácií 

primátor – prečítal kategorizáciu ubytovacích zariadení na území mesta 

Rajecké Teplice, ktorú spracovala p. Mariana Klincová, Turistické 

informačné centrum RAJECKÁ POHODA a bola nám doručená 02. 02. 2012 

(podľa Vyhlášky 277/2008 MH SR, ktorou sa upravuje kategorizácia 

ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do 

tried) 

 

HOTELY: 

Hotel Aphrodite ****, 89 stálych lôžok 

Hotel Diplomat ****, 132 stálych lôžok 

Hotel Relax***, 24 stálych lôžok 

Hotel Veľká Fatra ***, 92 stálych lôžok 

Liečebný dom Malá Fatra *** 45 stálych lôžok 

Vila Flóra *** 15 stálych lôžok 

Vila Margaréta *** 16 stálych lôžok 

Liečebný dom Laura *** 38 stálych lôžok 

Hotel Skalka *** 204 stálych lôžok 

Hotel Talisman *, 43 lôžok 

Celkový počet lôžok v hoteloch: 698 

 

PENZIÓNY:  

Penzión Zelený dom *, 37 stálych lôžok 

Vila Milica *, 21 stálych lôžok 

Penzión Villa *, 32 lôžok 

Rekreačné zariadenie Altan *, 52 lôžok  

Penzión Mlyn * 9 lôžok 

Penzión Raj * , 22 lôžok 

Penzión Daniela * 30 lôžok 

Apartmány Meritto * 12 lôžok 

Penzión Antik **, 58 stálych lôžok 

Penzión Bonnano **, 5 stálych lôžok 

Motorest Mlynárka **, 13 stálych lôžok 

Celkový počet lôžok v penziónoch: 291 

 

APARTMÁNOVÉ DOMY:  

Vila Orchidea ** , 20 stálych lôžok 

Vila My Castle **, 15 stálych lôžok 

Celkový počet lôžok v apartmánových domoch: 35 
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TURISTICKÉ UBYTOVNE: 

Turistická ubytovňa pri Bystričke (p. Bláha) *, 36 lôžok 

Celkový počet lôžok v turistických ubytovniach: 36 

 

UBYTOVANIE V SÚKROMÍ: 

Ubytovanie Viktória, p. Viktor Bučko, Slnečná 563 – izba **, 20 

lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Miroslav Knapec, Lúčna 435/8 – izba ** + 

objekt **, 14 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Eva Boriková, Lúčna 485 - izba **, 7 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Renáta Kenderová, Školská 166, - izba **, 4 

lôžka 

Ubytovanie v súkromí p. Ing. Milan Gramblička, Osloboditeľov 61/418, 

izba ** + objekt **, 16 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Ján Kýpus, Lúčna 316/28, - izba **, 6 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Ján Vereš, Lesná 530, - izba **, 10 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Ivan Turský. Lesná 156, - izba **, 3 lôžka 

Ubytovanie v súkromí p. Dušan Ďurec, Kuneradská 56, - objekt*, 16 

lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Róbert Baránek, ul. 30.apríla 451/16, - izba 

**, 4 lôžka 

Ubytovanie v súkromí p. Jozefína Koperová, Osloboditeľov 357/77, - 

objekt **, 4 lôžka 

Ubytovanie v súkromí p. Zuzana Marčanová, Osloboditeľov 29, - izba 

**, 4 lôžka 

Ubytovanie v súkromí p. Jozefa Barčiaková, Osloboditeľov 419, - izba 

**,  4 lôžka 

Ubytovanie v súkromí p. Jozef Kobolka, Osloboditeľov 437/32, - izba 

**, 15 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Baránková, ul. Lúčky - izba **,  3 lôžka 

Ubytovanie v súkromí p. Anna Kasmanová, Školská 19/33, - izba **, 10 

lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Beáta Koperová, Osloboditeľov 205/25, objekt 

** 22 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Ján Kadurík, Školská 186/4, - izba **,  5 

lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Viera Hodásová, Školská 22/15, - objekt **, 

13 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Ľubomír Kianička, Poluvsie, - izba **, 16 

lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Katarína Tomčíková, Rajecká cesta, - izba 

**, 3 lôžka 

Ubytovanie v súkromí p. Bušík, Poluvsie, - izba **, 7 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Lýdia Koššová, Lúčna 345/4, - izba **, 24 

lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Alena Bárdyová, Poluvsie 134, - izba **, 16 

lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Buchtová, Kašjaka 67, - izba **, 6 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Marta Lipková, Kuneradská 145, - izba **, 12 

lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Sandanusová, Kuneradská 36, - objekt **, 8 

lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Červená, ul. 30.apríla 450, - objekt **, 8 

lôžok 
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Ubytovanie v súkromí p. Ing. Peter Marko, Partizánska 1090, - objekt 

**, 4 lôžka 

Ubytovanie v súkromí p. Ján Jarina, ul. Lúčky 347/4, - objekt **, 8 

lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. František Belan, ul. 30.apríla 295, - objekt 

**, 10 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Cvachová, Stredná ul., - objekt **, 8 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Jaroslav Ďuriš, Zátočná 513/18, - objekt **, 

8 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Jakisch, Kuneradská 30/4, - objekt **, 8 

lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Stanková, Kuneradská ul., - objekt **, 5 

lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Viera Maniaková, ul. 30.apríla 310/4, - 

objekt **, 8 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Ing. Tatár (chata v Bohúňovej), - objekt **, 

6 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Ľubomír Urbanec, ul. Kašjaka 69,  - objekt 

** 8 lôžok + izba ** 8 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Juraj Pleva, Riečna 1098, - objekt **, 6 

lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Dorota Mangová, Poluvsie 159, - objekt **, 6 

lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Jana Konečná, Medzihorská dolina, - objekt 

**, 6 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Rudolf Vrábel, Slnečná ul., - objekt **, 12 

lôžok  

Ubytovanie v súkromí p. Jarmila Jamečná, Poluvsie 172, - objekt **, 

6 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Jana Knapcová, R. Súľovského 11/386, - izba 

**, 7 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Gabriela Dávidíková, Lesná 392/2, - izba **, 

5 lôžok 

Ubytovanie v súkromí p. Milan Baláž, Kuneradská 296/36, - izba **, 5 

lôžok 

Celkový počet lôžok v kategórii ubytovanie v súkromí: 406 

 

KEMPINGY:  

Autokemping Slnečné skaly, Rajecké Teplice – Poluvsie, kemping *, 40 

stálych lôžok 

Celkový počet lôžok v kategórii kempingy: 40 

CELKOVÝ POČET LÔŽOK NA ÚZEMÍ MESTA RAJECKÉ TEPLICE K 31.01.2012: 

1506 (Pokles o 64 lôžok (1570) oproti stavu k 31.01.2011, zrušené 

boli lôžka v kategórii ubytovanie v súkromí). 

primátor – informoval o plnení oragnizačno technického zabezpečenia 

pre voľby do NR SR v roku 2012 

Na vhodné miesta dáme skruže na vylepovanie plagátov na voľby do NR 

SR v roku 2012. Mesto je povinné vyhradiť vhodné miesta do 17. 02. 

2012. Plagáty budú visieť 21 dní pred voľbami. Zaslali sme obálky, 

hlasovacie lístky a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, ktorí 

požiadali o voľbu poštou. Takýchto žiadosti zo zahraničia sme mali 

iba päť. 14. februára 2012 sa uskutoční ma MsÚ v Žiline školenie 

predsedov okrskových volebných komisií, podpredsedov a 

zapisovateľov. Všetci 6 dostali pozvánky. Do 14. Februára 2012 

zabezpečíme doručenie zoznamu kandidátov voličom a doručenie 

oznámenia o čase a mieste konania volieb voličom. Od 9. Februára 
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2012 oddelenie matriky začne vydávať voličské preukazy do 08. marca 

2012. 

primátor – musíme sa zaoberať novým zákonom o sociálnej 

pomoci,prichádza na mesto dalšia povinnosť, treba diskutovať v rámci 

komisie...    Národná rada Slovenskej republiky schválila 31.1.2012 

prezidentom vrátenú novelu zákona o sociálnych službách s účinnosťou 

od 1. marca 2012. Následne vláda SR na svojom zasadnutí, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 1.februára 2012 schválila materiál - Návrh na 

poukázanie prostriedkov vybraným obciam pre zariadenia sociálnych 

služieb zriadené alebo založené obcou a neverejným poskytovateľom 

vybraných druhov sociálnych služieb. Účelom tohto kroku je poskytnúť 

dotáciu na obdobie mesiacov január a február 2012, na pokrytie 

bežných výdavkov spojených s poskytovaním sociálnej služby. Teda do 

doby, kedy financovanie bude zabezpečené v intenciách ustanovení 

novelizovaného zákona o sociálnych službách. Ide o dotáciu pre 

zariadenia, ktoré boli zriadené alebo založené obcou a pre 

neverejným poskytovateľom, ktorí nemajú v uvedenom období 

zabezpečené financovanie zo zdrojov príslušnej obce. 

Bližšie informácie nájdete na: 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial

=20702.  V súvislosti s upozornením o povinnej registrácii od MPSVaR 

SR, ktoré Vám bolo zaslané dňa 30. 01. 2012, dovolím si Vás 

informovať o tom, že : 

- výzva na registráciu sa netýka tých obcí, ktoré sociálnu službu  

neposkytujú priamo, ale zabezpečujú ju prostredníctvom verejného 

poskytovateľa (napr. inej obce alebo VÚC) alebo neverejného 

poskytovateľa (napr. nezisková organizácia), na základe zmluvy 

o zabezpečení sociálnej služby. V tomto prípade musí byť 

registrovaný ten subjekt, ktorý sociálnu službu poskytuje a nie 

obec, ktorá sociálnu službu  zabezpečuje. 

- ak obec poskytovala sociálnu službu v minulosti (napr. do  

31. 12. 2008), ale v súčasnosti už sociálnu službu neposkytuje, nie 

je povinná sa zaregistrovať. 

- skutočnosť, či je obec zaregistrovaná si môže overiť v registri  

na príslušnom vyššom územnom celku, v ktorého územnom obvode sa 

nachádza alebo na stránke ministerstva www.employment.sk v časti 

„rodinná a sociálna politika – sociálne služby - centrálny register 

poskytovateľov sociálnych služieb“. 

- ak obec poskytuje sociálnu službu bez registrácie, je potrebné  

podať žiadosť o zápis do registra na príslušnom vyššom územnom 

celku, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza. Všetky náležitosti 

žiadosti o zápis do registra sú upravené v § 64 a nasl. zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s MPSVR SR 

pripravuje informačné semináre k prijatej novele zákona o sociálnych 

službách, ktorá nadobudne účinnosť 1. marca 2012. Semináre sa 

uskutočnia v druhej polovici mesiaca február. Termíny a miesta 

konania seminárov budú zverejnené aj prostredníctvom stránky 

www.zmos.sk. Treba pripraviť VZN ako sa vysporiadať s konkrétnymi 

prípadmi. Máme tu výstup z domova vdaky pani riaditeľka nás 

minimálne informovala, že zákon bude platiť od 01. 03. 2012. Otázka 

znie čo od 01. marca 2012. 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20702
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20702
http://www.employment.sk/
http://www.zmos.sk/
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primátor – informoval o návšteve Slovenských liečebných kúpeľov 

Rajecké Teplice a.s. -Gaspromu, boli slávnostne prijatý včera v 

obradnej sieni, nakoľko kúpele robia stavebné práce a nemali k 

dispozícií vhodný priestor. Dnes mali prehliadku kúpeľov... 

primátor – na záver pripomenul povinnosť poslancov, že podľa 

ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. článku 7 v znení ústavného 

zákona NR SR č. 545/2005 Z. z. (ďalej „ústavný zákon“) sú verejní 

činitelia, ktorí spadajú pod jeho osobnú pôsobnosť, povinní podať do 

31. 03. 2012 , písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok. 

K oznámeniu je zo zákona potrebné do konca apríla 2012 doložiť 

aj potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických 

osôb, prípadne iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci 

sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci 

kalendárny rok.  Písomne boli o tejto povinnosti začiatkom januára 

2012 upovedomení. 

 

 

Add 13/ Diskusia 

Knapec- p. Súľovec vodič autobusu SAD parkuje autobus každú sobotu 

nevhodne pri obchode Kotva Poluvsie (COOP Jednota Žilina spotrebné 

družstvo. Predavačky obchodu sa sťažujú, tak ma požiadali, aby som 

to dnes povedal a dokonca sa nedá ohŕňať sneh keď treba ohŕňať 

Rostášová – čo to nové sociálne zariadenie, ktoré tu malo byť 

primátor – zatiaľ sa tu pani Lištiaková neukázala, chcela byť 

účastná aj na soc. komisii v decembri 2011 ani tam neprišla ani sa 

neospravedlnila. Mala záujem o prevádzkovanie Domova sociálnych 

služieb, ktorý by sa nachádzal už v toho čase postavenom rodinnom 

dome s popisným číslom 581. Zrejme vybavuje náležitosti vlastníctva, 

nevieme či je už vlastníčkou tohto rodinného domu 

Babinec- mám pocit, že sídlo cestovnej kancelárie TIC je posledná 

pôvodna budova Rajeckých Teplíc. Bola by škoda neudržať jej 

historickú podobu, keď tu bolo povedané, že bude zrejme ukončená 

prevádzka pizzerie pre väčší priestor pre kanceláriu OO CR Rajecká 

dolina- primátor – p. Bláha určite nezmení význam a pôvodné črty 

budovy, aj ak by tam mala sídliť Oblastná organizácia cestovného 

ruchu Rajecká dolina 

primátor – informoval o šikmej schodiskovej plošine na zdravotnom 

stredisku, že je už nainštalovaná funkčná, sestričky všeobecných 

lekárov sú zaškolené, musí byť vždy dole, aby sa zakotvila dobíjala 

Babinec- trošku ma mrzí, že ak sa chceš vyviezť hore musíš vybehnúť 

pre sestričku hore a potom ťa vyvezú 

primátor – ovládacie zariadenie by bolo odcudzené 

Rostášová – maškarný ples materskej školy v Poluvsí bol pekne 

zorganizovaný. Pripomenula poslancovi Knapcovi, že chcel pochváliť 

p. riaditeľku MŠ 

Knapec- súhlasil, že to bola krásna akcia pre deti, maškarný ples sa 

konal v kultúrnom dome v Poluvsí 

primátor – na mape ukázal pôvodnu situáciu trasy VN zemného 

káblového vedenia- stavba: Rajecké Teplice-Stránske: rekonštrukcia 

VN č. 253 odb. Kúpalisko. Ukázal na mape nový návrh preložky a 

kanalizačný zberač. Územné rozhodnutie je vydané následne na základe 

rokovania prišla prepracovaná situácia 

Ing. Krupová –vysvetlila podrobnejšie 
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Add 14/ Návrh na Uznesenia 

primátor – myslím, že sme jednotlivé uznesenia priebežne čítali 

a hlasovali za všetky. Ing. Vladimír Dikant ako predseda návrhovej 

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

boli schválené. Konštatoval, že všetky uznesenia boli preschválené 

 

 

Add 15/ 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 VIII. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

 

V Rajeckých Tepliciach 02. 02. 2012 

 

 

 

 

___________________    ___________________ 

Ing. Igor Masaryk    RNDr. Dobeš Peter 

prednosta MsÚ     primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Prof. Mária Rostášová      __________________      

                                   02.  02. 2012 

 

 

 

 

Vladimír Brath       ___________________    

    02. 02. 2012 
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