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     ZÁPISNICA 

z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo 14. 06. 2012 na Mestskom úrade 

v Rajeckých Tepliciach 

 

Prítomní -podľa prezenčnej listiny, Ladislav Šálek je ospravedlnený,  

Mgr. Branislav Babinec sa ospravedlnil, že bude meškať 

Prezenčná listina - príloha zápisnice 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia MsZ 
2. Kontrola plnenia uznesení z IX. zasadnutia MsZ, konaného  

22. 03. 2012 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké 
Teplice na II. polrok 2012 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 71/2012 o poskytovaní 
sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste 

Rajecké Teplice 

5. Investičný zámer v lokalite Lány Lúčky -Rezidencia aktívnych 
seniorov Rajecké Teplice 

6. Prevádzkový poriadok športového areálu mesta Rajecké Teplice – 
NÁVRH 

7. Petícia za zrušenie retardérov na ulici Lúčky v Rajeckých 
Tepliciach 

8. Návrh usporiadania hrobov v sekcii D na cintoríne v Rajeckých 
Tepliciach 

9. Skládka odpadov Rajeckého regiónu so sídlom Rajec (SORR) - 
úprava splátok úveru od členov združenia SORR 

10.Informatívna správa o projekte 300 m pre spoločný cieľ 

11.Informatívna správa o vyriešení súdnych sporoch 

12. Informatívna správa o poskytnutí dotácie na projekt v oblasti 
prevencie kriminality – Osvetlenie multifunkčného ihriska 

13. Prerokovanie postupu rekonštrukcie verejného osvetlenia – 
spôsob financovania 

14. Žiadosti občanov- stanoviská  z odborných komisií 
15. Rôzne 
16. Diskusia 
17. Záver 

 

Add 1/ Otvorenie X. 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: pána Jozefa Knapca a pána Emila Barčiaka. 

Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov: Ing. Vladimír Dikant 

– predseda, Ing. Alexander Sopko– člen, Peter Fajbík– člen. Spýtal 

sa poslancov či súhlasia, alebo majú iný návrh. Nikto sa 

neprihlásil. Požiadal poslancov, aby pristúpili k bodu č.2 dnešného 
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zasadnutia a to k zmene Rokovacieho poriadku MsZ v Rajeckých 

Tepliciach. Primátor dal hlasovať za schválenie členov 

 

ZA:7        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, B. Babinec) 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

Add 2/ Kontrola plnenia uznesení z IX. zasadnutia MsZ, konaného  

22. 03. 2012 

primátor –dal slovo prednostovi  

prednosta -mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach na svojom 

IX. zasadnutí, ktoré sa konalo 22. marca 2012 neuložilo formou 

uznesenia žiadne úlohy  

primátor - dal hlasovať za Uznesenie č. 27/2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje 

plnenie uznesení z IX. zasadnutia MsZ, konaného 22. marca 2012 

 

ZA:7        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, B. Babinec) 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

Add 3/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké      

      Teplice na II. polrok 2012 

primátor – prerokovanie a následne schválenie plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice podlieha 

mestskému zastupiteľstvu. Hlavná kontrolórka 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 predkladá Mestskému 

zastupiteľstvu  mesta Rajecké Teplice návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice na II. polrok 

2012.  Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta v II. 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. 

Výkon finančnej kontroly Kontrola  a stanovisko k napĺňaniu 

a čerpaniu rozpočtu  mesta Rajecké Teplice za I. polrok 2012 

Kontrola a porovnanie celkových príjmov a celkových výdavkov mesta 

za komunálny odpad za  rok 2011  a rok  2012, správnosť výpočtu 

sadzby miestneho poplatku za komunálny odpad. 

Výkon pravidelnej kontroly 

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajecké 

Teplice  

Ostatné kontroly  Kontroly vykonané na základe uznesení Mestského 

zastupiteľstva mesta Rajecké Teplice 

Kontroly vykonané z vlastného podnetu na základe poznatkov, 

o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvie pri výkone svojej činnosti. 

Ostatné úlohy  Vypracovanie stanoviska k programovému rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice na roky 2013 - 2015 

Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Rajecké Teplice na 

rok 2013 
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primátor – poďakoval hlavnej kontrolórke  za prednesenie kontrolnej 

činnosti, spýtal sa poslancov, či majú otázku, či niečomu 

nerozumeli. Nikto nemal otázku. Následne požiadal predsedu návrhovej 

komisie  Ing. Vladimíra Dikanta, aby prečítal už naformulovaný návrh 

na Uznesenie č.28/2012 

Dikant-  Uznesenie č. 28/2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo a schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra mesta Rajecké Teplice na II. polrok 2012 

primátor- dal hlasovať za prednesený návrh na Uznesenie č. 28/2012 

 

ZA:7        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0       

(neprítomní L. Šálek, B. Babinec)  

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že uznesenie bolo 

schválené 

 

Add 4/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 71/2012 o poskytovaní 

sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rajecké 

Teplice 

primátor – v prílohe pozvánky ste dostali materiál ale zároveň na 

stole máte aktuálnu správu k návrhu VZN č. 71/2012 o poskytovaní 

sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rajecké 

Teplice.  Netreba prijímať tento pôvodný návrh, ktorý ste mali doma, 

pretože na ďalšom zasadnutí MsZ by sa podľa toho musel zase zmeniť. 

Správa k návrhu VZN č. 71/2012 o poskytovaní sociálnych služieb 

a o úhradách za sociálne služby v meste Rajecké Teplice. Vzhľadom 

k návrhu poslancov NR SR Viliama Novotného a Pavla Freša, ale aj k 

návrhu poslancov Smeru sa povinnosť obcí určiť vo VZN sumu úhrady vo 

výške 50 % EON za poskytovanie opatrovateľskej služby najneskôr do 

30. júna 2012 nahrádza lehotou do 31. decembra 2012. K tejto 

skutočnosti sa vyjadrila riaditeľka odboru sociálnych služieb MPSVR 

SR p. Mgr. Brichtová, ktorá odporúča poslancom MsZ nasledovné 

možnosti: 

1. neschváliť nové VZN – úhradu vo výške 50 % EON 14.06.2012 vôbec 

a urobiť tak neskôr 

2. schváliť zvýšenie úhrady, ale v nižšom percente, ako 50 % 

Navrhuje sa  schváliť zvýšenie úhrady, ale v nižšom percente, ako  

50%. Vo všeobecnom záväznom nariadení č. 71/2012 o poskytovaní 

sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rajecké 

Teplice by bolo v článku 6 znenie bodu 2 zrušené a zmenené 

nasledovne: Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa určuje v sume 

1,00 EUR za 1 hodinu poskytovanej služby (§ 41 ods. 2). 

primátor – požiadal prednostu aby v krátkosti podal odôvodnenie 

prednosta - Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajeckých 

Tepliciach č. 9/2009 zo dňa 10. 12. 2009 bolo schválené VZN č. 

59/2009 o sociálnych službách poskytovaných mestom Rajecké Teplice.  

Prijatím zákona č. 50/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) 

vznikla povinnosť mesta novelizovať uvedené VZN.  

    Navrhuje sa prijať nové VZN, v ktorom budú zahrnuté všetky 

sociálne služby poskytované mestom v súlade so zákonom o sociálnych 

službách a zároveň sa týmto navrhuje zrušenie VZN č. 59/2009 

o sociálnych službách poskytovaných mestom Rajecké Teplice. Na 

základe novely zákona o sociálnych službách sa mení výška úhrady za 

poskytovanie opatrovateľskej služby. V zmysle § 110c odsek 4 zákona 



[4] 
 

o sociálnych službách je mesto povinné určiť vo VZN sumu úhrady 

podľa § 72 odsek 2 najneskôr do 30. júna 2012. Teraz sme počuli, že 

do 31. 12. 2012. To znamená, že mesto určí sumu úhrady za 

opatrovateľskú službu poskytovanú fyzickej osobe tak, aby bola 

najmenej vo výške 50% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov 

spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby za predchádzajúci 

rozpočtový rok. 

    Z dôvodu povinnosti fyzických osôb uhrádzať najmenej 50%  

ekonomicky oprávnených nákladov, je potrebné upraviť výšku úhrady 

nasledovne: Ročné náklady mesta na opatrovateľskú službu v roku 2011 

činia 36 982 EUR / mzdy, odvody, odmeny, dohody, nemocenské dávky/, 

príjem od občanov činí 5 128,85 EUR, dofinancovanie služby 

z rozpočtu mesta: 31 853,15 EUR.                                                                                           

Náklady mesta na 1 hod. OS v roku 2011 činia 2,66 EUR. Z toho sú 

občania najmenej 50% účasťou povinní uhradiť 1,33 EUR. 

    Nové VZN  je doplnené o sociálnu službu poskytovanú v jedálni.  

NÁVRH, ktorí ste obdržali v prílohe pozvánky Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 71/2012 O poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách 

za sociálne služby  v meste Rajecké Teplice 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach na základe ustanovenia 

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov s použitím ust. § 72 ods. 2 a § 80 zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona              

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov ( ďalej len zákon   č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách)  

  

v y d á v a  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 71/2012 O poskytovaní sociálnych 

služieb a o úhradách za sociálne služby  v meste Rajecké Teplice 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Toto VZN v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

upravuje postup a podmienky,na základe ktorých mesto Rajecké Teplice 

pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje sociálne 

služby pre občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu a stanovuje 

úhrady za tieto služby. 

 Článok 2 

    Druhy sociálnych služieb poskytované Mestom  Rajecké Teplice 

a)sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného 

stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku opatrovateľská 

služba 

b)sociálne služby na podporu rodiny s deťmi pomoc pri osobnej 

starostlivosti o dieťa 

c)podporné služby odľahčovacia služba jedáleň 

 

    Článok 3 

                         Opatrovateľská služba 

1. Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať 

občanovi s trvalým pobytom v meste Rajecké Teplice na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku občana. 
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2. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná  fyzickej 

osobe, ktorá: 

a)je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby  a  jej stupeň 

odkázanosti je najmenej II  podľa osobitného predpisu ( príloha č. 3   

zákona  o sociálnych službách)   

b)je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch 

starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách 

podľa osobitného predpisu ( príloha č. 4 zákona o sociálnych 

službách). 

3. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa 

sociálnej služby opatrovateľmi, ktorí sú zamestnancami mesta. 

4. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe: 

a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba 
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje 

peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, 

c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu 

podľa osobitného predpisu, 

d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou 
chorobou a pri ochorení touto nákazou. 

     Ustanovenie odseku 5. písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe:  

a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotnícka 

starostlivosť v zdravotníckom zariadení, 

b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba, 
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje 

peňažný príspevok na opatrovanie. Tejto fyzickej osobe sa 

poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín 

mesačne. 

Článok 4 

Podmienky a postup pri poskytovaní opatrovateľskej služby 

1.Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti 

fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na  sociálnu službu, ktorá sa 

podáva mestu. 

Žiadosť obsahuje:  

a)meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má sociálna služba 

poskytovať, dátum jej narodenia, adresu  pobytu, rodinný stav, 

štátne občianstvo a  druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická 

osoba posúdená 

b)lekársky nález vypracovaný lekárom, s ktorým má žiadateľ 

uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (zmluvný 

lekár). 

2. Sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti na 

sociálnu službu  vykonáva sociálny pracovník mesta a vypracuje 

sociálny posudok, v ktorom  zhodnocuje individuálne predpoklady 

žiadateľa, jeho rodinné prostredie a prostredie, ktoré ovplyvňuje 

jeho začlenenie do spoločnosti. 

3.Na základe lekárskeho nálezu vypracuje posudzujúci lekár  lekársky 

posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 

inej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej 

osoby. 

4.Na základe sociálneho a lekárskeho posudku mesto vyhotoví posudok 

odkázanosti na sociálnu  službu, ktorý je podkladom pre vydanie 

rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (§92 odst. 9). 
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Článok 5 

Poskytovanie opatrovateľskej služby 

1.Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na 

opatrovateľskú službu a písomnej žiadosti fyzickej osoby o 

uzatvorenie zmluvy na poskytovanie tejto služby mesto uzatvára 

zmluvu  o poskytovaní opatrovateľskej služby. 

                                                                    

Žiadosť obsahuje: 

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie 

opatrovateľskej služby, dátum narodenia, adresu jej pobytu,  

b) druh sociálnej služby,  
c) formu sociálnej služby, 
d) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, 
e) doklady o majetkových pomeroch,  
f) deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas 

poskytovania opatrovateľskej  služby, a ak sa má poskytovať 

odľahčovacia služba, obdobie trvania tejto služby, 

g) iné doklady, ktoré sú podkladom uzatvorenia zmluvy.  
2. Zmluva obsahuje: 

      a)  označenie zmluvných strán 

      b)  druh poskytovanej sociálnej služby  

      c)  vecný rozsah a formu poskytovania sociálnej služby 

      d)  deň začatia poskytovania sociálnej služby 

      e)  čas poskytovania sociálnej služby 

      f)  miesto poskytovania sociálnej služby 

      g)  sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia 

a spôsob jej platenia 

      h)  podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu 

      i)   dôvody odstúpenia od zmluvy 

      j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu ako pohľadávku 

mesta pre účely dedičského konania.  

3.Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť 

uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby 

zrozumiteľný. 

4.Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby, možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve 

o poskytovaní sociálnej služby. 

5.Prijímateľ opatrovateľskej služby môže jednostranne vypovedať 

zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní. 

6.Mesto môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní 

opatrovateľskej služby, ak 

a)prijímateľ opatrovateľskej služby hrubo porušuje povinnosti 

vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby najmä 

tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske 

spolužitie, alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za opatrovateľskú 

službu, 

b)prijímateľ opatrovateľskej služby neuzatvorí dodatok k zmluve 

o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 74 ods. 12 zákona 

o sociálnych službách 

c)rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na opatrovateľskú 

službu. 

7.Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa 

sociálnej služby minimálne ½ h denne a maximálne 6 h denne 
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v pracovných dňoch v čase od 7,00 h do 15,00 h prostredníctvom 

opatrovateliek, s ktorými   mesto uzatvára pracovný pomer. 

                                                                 

Článok 6 

               Úhrada za opatrovateľskú službu a jej platenie 

                                                                   

1.Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za 

opatrovateľskú službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej 

služby. 

2.Suma úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu je stanovená 

najmenej vo výške 50 % priemerných ekonomicky oprávnených nákladov 

spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby za predchádzajúci 

rozpočtový rok, v prepočte na mesiac a na prijímateľa sociálnej 

služby, na počet hodín poskytovanej opatrovateľskej služby, čo je  

1,33 EUR na jednu hodinu (§ 72 ods.2). 

3.Úhrada za opatrovateľskú službu sa určí podľa rozsahu hodín 

poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť, 

základných sociálnych aktivít a dohľadu v prepočte na 21 pracovných 

dní v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa  opatrovateľská služba 

poskytla. 

4.Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za 

poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku. Po 

zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí občanovi zostať 

mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom. 

5.Za opatrovateľskú službu si prijímateľ sociálnej služby resp. 

osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú podľa § 73 ods. 8, 9 

zákona o sociálnych službách platia úhradu podľa § 73 ods. 1 ak 

tento neustanovuje, že prijímateľ sociálnej služby nie je povinný 

platiť úhradu za sociálnu službu  v zmysle § 73 ods. 10 zákona 

o sociálnych službách. 

6.Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10 

zákona o sociálnych službách sú povinné preukázať svoje majetkové 

pomery. Za majetok sa na účely platenia úhrady za poskytovanú 

opatrovateľskú službu považujú nehnuteľné a hnuteľné veci, vrátane 

peňažných  úspor, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10 000 

EUR.  

7.Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť 

úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť 

nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby 

zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť, 

je pohľadávka mesta, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve. 

8.Prijímateľ sociálnej služby je povinný za poskytovanie  

opatrovateľskej služby zaplatiť do konca príslušného kalendárneho 

mesiaca. Platbu možno uskutočniť bezhotovostným prevodom, alebo 

v hotovosti prostredníctvom vedúcej opatrovateľskej služby. 

9.Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na desať 

euro centov smerom nadol. 

 

                               Článok 7 

                       Vyživovacia povinnosť 

1.Deti, ktoré sú schopné sami sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim 

rodičom slušnú výživu, ak to potrebujú (§ 66 zákona č. 36/2005 Z.z. 

o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

2.Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký 

zodpovedá pomeru jeho schopností a možností k schopnostiam 
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a možnostiam ostatných detí (§67 zákona č. 36/2005 o rodine 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 

Článok 8 

Úkony opatrovateľskej služby 

1.Sebaobslužné úkony  

a) Hygiena: 

1. osobná hygiena - hygienická starostlivosť o jednotlivé časti 

tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, 

odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách,  aplikácia 

krémov, masti, prípadne medikamentov), 

2. celkový kúpeľ -  hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, 

prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo 

vani, alebo v sprchovom kúte),  

b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu:  

1. porciovanie stravy, 

2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta), 

3. kŕmenie a pomoc pri pití, 

c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva: 

1. sprievod na toaletu,  

2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,   

3. účelná očista po toalete, 

4. sprievod z toalety, 

5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením    

   podložnej misy (fľaše),  

6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie 

a výmena plienky), 

d) Obliekanie, vyzliekanie: 

1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb), 

2. obliekanie, obúvanie, 

3. vyzliekanie, vyzúvanie, 

e) Mobilita, motorika: 

1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch), 

2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko, 

3. polohovanie, 

4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení    

   lyžičky, zapínaní gombíkov) 

5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby 

   Úkony starostlivosti o svoju domácnosť 

f) nákup potravín a iného drobného spotrebného 

tovaru  

1. príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, 

donáška jedla do domu  

umytie riadu, 

bežné upratovanie v domácnosti, 

obsluha bežných domácich spotrebičov, 

starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie), 

starostlivosť o lôžko, 

vynášanie  drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby, 

donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, 

kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie, 

ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním 

domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, 

napr. zabezpečenie úhrady platieb. 

3. Základné sociálne aktivity  

a) sprievod  
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1. na lekárske vyšetrenie, 

2. na vybavenie úradných záležitostí, 

3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, 

4. pri záujmových činnostiach, 

b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky 

nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní 

úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, 

c) tlmočenie  

1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá 

má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných 

záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach, 

2. pre fyzickú osobu, ktorá je hlucho slepá, najmä pri vybavovaní 

úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej 

korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových 

činnostiach. 

4. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 

domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít 

a) potreba dohľadu v určenom čase 

b) potreba nepretržitého dohľadu 

 

Článok 9 

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania 

rodinného života a pracovného života 

1. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania 

rodinného života a pracovného života je terénna sociálna služba na 

podporu rodiny s deťmi, ktorá sa poskytuje rodičovi dieťaťa alebo 

inej plnoletej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti na základe rozhodnutia  súdu, ak nemôže zabezpečiť 

riadnu starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny. 

2.  Za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa považujú najmä 

bežné úkony starostlivosti o dieťa alebo domácnosť, úkony osobnej 

hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania, pomoc pri príprave 

na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa.     

3.  Za dôvody, prečo nemôže rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má 

dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 

zabezpečiť sama, alebo za pomoci príbuznej fyzickej osoby osobnú 

starostlivosť o dieťa, sa považujú najmä: 

a) choroba, úraz, kúpeľná liečba rodiča alebo rodičov, úmrtie 
jedného z rodičov alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia 

súdu, 

b) pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 

c) narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch 
detí alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až 

do troch rokov veku najmladších detí. 

 

Článok 10 

 Poskytovanie pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa 

1. Sociálna služba na podporu rodiny s deťmi sa poskytuje na základe 

písomnej žiadosti o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie tejto služby 

rodiča dieťaťa alebo inej plnoletej fyzickej osoby, ktorá má dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti na základe   rozhodnutia súdu. 

Žiadosť musí obsahovať:  
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    a)  meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie 

sociálnej služby, dátum narodenia, adresu  trvalého pobytu, rodinný 

stav, štátne občianstvo 

    b) rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti 

    c) potvrdenie o príjme  

    d) vyhlásenie o majetkových pomeroch, 

    e) potvrdenie o rozhodujúcich skutočnostiach pre poskytnutie 

sociálnej služby 

    f) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania 

sociálnej služby 

2. Žiadosť o poskytnutie  sociálnej služby musí rodič dieťaťa  alebo 

iná plnoletá fyzická osoba ktorá má dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti podať mestu najmenej 14 dní pred dňom začatia 

poskytovania sociálnej služby. 

3. Na základe  žiadosti o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie  

sociálnej služby mesto uzatvára s rodičom dieťaťa alebo inou 

plnoletou fyzickou osobou zmluvu o poskytovaní sociálnej  služby na 

podporu rodiny s deťmi. 

4. Zmluva musí obsahovať: 

      a)  označenie zmluvných strán 

      b) druh poskytovanej sociálnej služby  

      c) vecný rozsah a formu sociálnej služby 

      d) deň začatia poskytovania sociálnej služby 

      e) čas poskytovania sociálnej služby 

      f) miesto poskytovania sociálnej služby 

      g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob    

         jej úhrady 

Článok 11 

           Úhrada za poskytovanie pomoci pri osobnej starostlivosti 

o dieťa a jej platenie 

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu 

službu v sume určenej mestom Rajecké Teplice podľa § 73 a § 74 

zákona o sociálnych službách. 

2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný za  poskytovanie pomoci 

pri osobnej starostlivosti o dieťa zaplatiť úhradu do konca  

kalendárneho mesiaca, v ktorom sa sociálna služba poskytuje. Úhrada 

sa určí podľa rozsahu hodín poskytovanej sociálnej služby 

v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

3. Výška úhrady za sociálnu službu pomoc pri osobnej starostlivosti 

o dieťa sa určuje  v sume 1,33 EUR za 1 hodinu  poskytovanej služby 

( § 72 odst.1). 

4.Platbu možno uskutočniť bezhotovostným prevodom, alebo v hotovosti 

prostredníctvom vedúcej opatrovateľskej služby. 

 

Článok 12 

Odľahčovacia služba 

1. Odľahčovacia služba je podporná sociálna služba poskytovaná 

fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím a poberá peňažný príspevok za opatrovanie počas obdobia, 

kedy nemôže opatrovanie vykonávať. 

2. Poskytuje sa fyzickej osobe v pracovných dňoch najmenej 12 hodín 

denne v čase od 7,00 h do 19,00 h formou opatrovateľskej služby  

v domácnosti fyzickej osoby. 

3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní 

v kalendárnom roku osobe, ktorá je opatrovaná. Nevyčerpané dni  
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odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v 

nasledujúcom v kalendárnom roku. 

4. Fyzická osoba, ktorá opatruje má možnosť čerpať si voľno aj po 

jednotlivých dňoch, nie však po hodinách. Aj časť dňa sa považuje za 

celý deň. 

 Článok 13 

Poskytovane odľahčovacej služby 

1. Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti 

fyzickej osoby o poskytnutie tejto služby.  

Žiadosť musí obsahovať:  

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie 

odľahčovacej služby, dátum   narodenia, adresu  trvalého pobytu,  

štátne občianstvo 

b) posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
pre účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 

postihnutia, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti 

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok 

o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným 

VÚC, 

c) c) písomný súhlas opatrovanej osoby na poskytnutie odľahčovacej 
služby. 

2. Na základe  posudku ÚPSVAR a písomnej žiadosti fyzickej osoby o 

uzatvorenie zmluvy na poskytovanie sociálnej služby mesto uzatvára 

zmluvu o poskytovaní odľahčovacej služby. 

3. Zmluva musí obsahovať: 

      a)  označenie zmluvných strán 

      b) druh poskytovanej sociálnej služby  

      c) vecný rozsah a formu sociálnej služby 

      d) deň začatia poskytovania sociálnej služby 

      e) čas poskytovania sociálnej služby 

      f) miesto poskytovania sociálnej služby 

      g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob 

jej úhrady 

4. Žiadosť o poskytnutie odľahčovacej služby musí  fyzická osoba 

podať mestu najmenej 14 dní pred dňom začatia  poskytovania 

sociálnej služby. 

                                Článok 14 

         Úhrada za poskytovanie odľahčovacej služby a jej platenie 

1. Úhrada za odľahčovaciu službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa 

rozsahu hodín poskytovanej služby v príslušnom mesiaci. Úhrada sa 

platí  do konca  kalendárneho  mesiaca, v ktorom sa sociálna služba 

poskytuje. 

2. Výška úhrady za odľahčovaciu službu je určená v sume 1,50 EUR  za   

hodinu poskytovanej služby ( § 72 odst.1). 

3. Platbu možno uskutočniť bezhotovostným prevodom, alebo 

v hotovosti prostredníctvom vedúcej opatrovateľskej služby. 

 

                              Článok 15 

              Poskytovanie sociálnej služby v jedálni 

1. V jedálni sa poskytuje stravovanie v rozsahu jedného teplého 

jedla (obed) fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Rajecké 

Teplice, ktorá 

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb, 

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 

c) je poberateľom dôchodku a nie je v pracovnom pomere. 
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2. Mesto Rajecké Teplice poskytuje sociálnu službu (stravovanie) pre 

dôchodcov v Školskej jedálni pri Základnej škole, Pionierska 536/10, 

Rajecké Teplice a poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky 

stravy do domácnosti fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 písm. b) 

a c) tohto článku. 

        Článok 16 

Výška úhrady za obedy 

1. Podľa VZN č. 60/2009 je cena jedného obeda 1,819 EUR . Mesto 

Rajecké Teplice prispieva na stravu pre dôchodcov, ktorí využívajú 

stravovanie zo Školskej jedálne v Rajeckých Tepliciach podľa výšky 

dôchodku v zmysle Uznesenia č. 3/2005 zo dňa 30. 06. 2005. 

K dôchodkom vyšším ako 331,94 EUR sa príspevok neposkytuje.  

2. Občania, ktorým sa donáša obed do ich domácnosti zaplatia za 

donášku 0,23 EUR denne. 

 

3. Za obedy a donášku obedov zo Školskej jedálne je občan povinný 

zaplatiť do konca príslušného kalendárneho mesiaca. Platbu možno 

uskutočniť bezhotovostným prevodom, alebo v hotovosti do pokladne 

mesta.  

Článok 17 

Prechodné ustanovenia 

         

Opatrovateľskú službu môže vykonávať fyzická osoba, ak spĺňa 

stanovené podmienky dosiahnutého vzdelania v zmysle § 84 odsek 9 

podľa zákona o sociálnych službách účinného od 1. marca 2012. 

Podmienky vykonávania opatrovateľskej služby nie je povinná spĺňať 

fyzická osoba, ktorá k 29. februáru 2012 dovŕšila vek 55 rokov 

a vykonávala opatrovanie najmenej tri roky podľa § 110b zákona 

o sociálnych službách účinného od 1. marca 2012. 

  Článok 18 

                        Všeobecné ustanovenia 

1. Mesto ako poskytovateľ sociálnej služby je povinné chrániť osobné 

údaje získané za účelom určenia výšky úhrady za poskytovanú sociálnu 

službu v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov. 

2. Pri  poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad sa 

primerane použije zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

v platnom znení, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom  minime 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení 

neskorších predpisov a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení  neskorších predpisov. 

3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný v lehote do osem dní 

oznámiť poskytovateľovi zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce 

pre posúdenie, či trvá odkázanosť na sociálnu službu, výšku svojich 

príjmov a čestným prehlásením preukázať výšku úspor a hodnotu 

majetku ako aj zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch, 

ktoré sú rozhodujúce pre určenie sumy úhrady za sociálnu službu. Ak 

prijímateľ sociálnej služby nesplní povinnosť oznámiť výšku 

príjmových a majetkových pomerov a ich zmeny, poskytovateľ nie je 

povinný postupovať pri určovaní sumy úhrady podľa § 73 ods. 1 až 5 

zákona č. 448/2008 Z. z. 
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    Článok 19 

                    Záverečné ustanovenia 

1. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Rajecké Teplice o poskytovaní 

sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby bolo schválené 

dňa 14. 06. 2012 uznesením Mestského zastupiteľstva  č. 29/2012. 

2. Týmto všeobecným záväzným nariadením sa ruší VZN č.59/2009 

o sociálnych službách poskytovaných mestom Rajecké Teplice schválené 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach č. 9/2009 

zo dňa 10. 12. 2009. 

3.Toto všeobecne záväzné nariadenie  nadobúda  platnosť dňom 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Rajecké Teplice a účinnosť 30. 06. 

2012. 

Sopko - článok 6 bod 2 - Úhrada za opatrovateľskú službu a jej 

platenie - Suma úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu je 

stanovená najmenej vo výške 50 % priemerných ekonomicky oprávnených 

nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby za 

predchádzajúci rozpočtový rok, v prepočte na mesiac a na prijímateľa 

sociálnej služby, na počet hodín poskytovanej opatrovateľskej 

služby, čo je  1,33 EUR na jednu hodinu (§ 72 ods.2). 

3.Úhrada za opatrovateľskú službu sa určí podľa rozsahu hodín 

poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť, 

základných sociálnych aktivít a dohľadu v prepočte na 21 pracovných 

dní v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa  opatrovateľská služba 

poskytla. 

Rostášová – pôvodný termín mestskej rady bol 31. 05. 2012. Bol 

posunutý na 07. 06. 2012. Naša komisia zasadala dosť zavčasu pred 

zasadnutím dnešného MsZ tak je možné že celá záležitosť sa výrazne 

zmení, informácie sú stále nové. Stále sme komunikovali s p. 

Hudekovou. Od 01. 07. 2012 sa úhrada zvýši, ak bude platiť VZN 

71/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne 

služby 

primátor – poďakoval poslankyni za doplňujúce informácie 

primátor – pokiaľ dôjde k zmene v zákone, budeme sa tomu venovať na 

najbližšom zasadnutí MsZ v septembri (13. 09. 2012). 

Hudeková – sú informovaní, že poplatok za službu pôjde hore 

Dikant- koľko sa platilo doteraz 

Hudeková – 0,50 EUR za 1 h poskytovanej služby, navrhujeme teraz 

1,00 EUR za 1 h poskytovanej služby 

primátor –dal hlasovať za Uznesenie č. 29 /2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo Všeobecné záväzné 

nariadenie mesta Rajecké Teplice č.71/2012 o poskytovaní sociálnych 

služieb a o úhradách za sociálne služby a schvaľuje Všeobecné 

záväzné nariadenie mesta Rajecké Teplice č.71/2012 o poskytovaní 

sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby s účinnosťou od 

30. 06. 2012 

a Uznesenie č. 30 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo Všeobecné záväzné nariadenie mesta Rajecké 

Teplice č.71/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za 

sociálne služby a ruší Všeobecné záväzné nariadenie mesta Rajecké 

Teplice č.59/2009 o sociálnych službách poskytovaných mestom Rajecké 

Teplice schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajeckých 

Tepliciach č. 9/2009 zo dňa 10. 12. 2009 

                                                           

ZA:6               PROTI: 1         ZDRŽAL SA: 0         

(neprítomní L. Šálek, B. Babinec)      (M. Rostášová) 
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primátor – poďakoval poslancom a spýtal sa p. Rostášovej prečo je 

proti nakoľko VZN bolo predmetom rokovania jej komisii, ktorej je 

predsedníčka 

Rostášová – ako už povedala, je jasné, že sa to bude meniť. Na 

komisii sme nemali informácie, že bude čas do 31. 12. 2012 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia. 

 

Add 5/ Investičný zámer v lokalite Lány Lúčky -Rezidencia aktívnych 

seniorov Rajecké Teplice 

primátor – privítal Ing. arch. Jozefa Kurhajca a požiadal, aby 

odprezentoval predložený investičný zámer v lokalite Lány – Lúčky „ 

Rezidencia aktívnych seniorov Rajecké Teplice“ 
Ing. arch. Jozef Kurhajc - predložil zámer, krátku filozofiu 

projektu.  Na snímkach názorne ukazoval komplex, lepšie povedané 

lesopark. Stavby by boli bezbarierové. Komplex bude na prenájom 

a klienti si môžu od minimálnych služieb objednať až po 

nadštandardné. Dnes nám bol schválený zámer  v Hanuliakove- zatiaľ 

to vieme iba podľa ústnej informácie 

primátor – poďakoval Ing. arch. Jozefovi Kurhajcovi za vstupnú 

informáciu 

Sopko – ide mi o komunikačné prepojenie a či je to predjednané so 

ŽSR 

Kurhajec – ÚP predpokladá napojenie,  z nášho pohľadu výhodný 

Pritiahne to ďalších investorov. Na návrhu netrváme je to len idea. 

primátor – investor vie čo má ďalej robiť, ako napr. rokovania so 

ŽSR, majiteľmi nehnuteľností... V 2004 sme sa lokalitou Lúky- Lány 

dosť dlho zaoberali 

Rostášová – v Hanuliakove sa to dnes odsúhlasuje. Nechceme u nás len 

pre bohatších - pre vyššie príjmové skupiny. Chceme aby zariadenie 

bolo dostupné aj pre menej majetných 

primátor – nikto nemal do diskusie, tak požiadal poslancov 

o hlasovanie za Uznesenie č. 41 /2012 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo žiadosť Ing. arch. Jozefa Kurhajca, 

bytom Rebarborová č. 45, 821 08  Bratislava vo veci predloženia 

investičného zámeru v lokalite Lány – Lúčky „ Rezidencia aktívnych 

seniorov Rajecké Teplice“  a schvaľuje investičný zámer  v lokalite 

Lány –Lúčky„ Rezidencia aktívnych seniorov Rajecké Teplice“. 

Overovaciu štúdiu, ktorú predložil  Ing. arch. Jozef Kurhajec, 

Rebarborová 45, 821 08 Bratislava, v zastúpení objednávateľ Peter 

Kurhajec 

 

Hlasovanie: 

Za:7    proti: 0                     zdržal sa: 0  

neprítomní: Ladislav Šálek,  Mgr. Branislav Babinec 

primátor – konštatoval, že uznesenie bolo schválené 

Add 6/ Prevádzkový poriadok športového areálu mesta Rajecké Teplice 

– NÁVRH 

prednosta – 12. mája 2012 bola odovzdaná do užívania bikrosová 

dráha, keďže máme dve športoviská a to minifutbalové ihrisko 

a bikrosovú dráhu chceli by sme, aby sa o tento jeden areál staral 

jeden človek.  Prevádzkový poriadok športového areálu mesta Rajecké 

Teplice je spracovaný podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  
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1. Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi 
Vlastník zariadenia :    mesto Rajecké Teplice 

IČO:        00321591 

Osoby zodpovedné za prevádzku:  mesto Rajecké Teplice 

Správca:     

Kontakt: 

      

2. Účel 
Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s §22 zákona 355/2007 

Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti 

fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa v športovom  areáli aj 

s povinnosťami mesta Rajecké Teplice, ktoré je vlastníkom športového 

areálu. 

Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce 

prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa  nachádzajú a vykonávajú 

výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. 

rekreačno-športovú činnosť v areáli.  

 

3. Definícia a charakteristika telovýchovného zariadenia 
Športový areál mesta Rajecké Teplice  sa nachádza na parc. č. 410/1  

KNC v areáli ZŠ v  k.ú. Rajecké Teplice. Areál slúži na 

prevádzkovanie športových aktivít žiakov športovej a širokej 

verejnosti. 

Športový areál sa na účely prevádzkového poriadku je: 

- nekryté minifutbalové ihrisko s umelou trávou, mantinelmi vo 

výške 1m po obvode ihriska s ochrannými sieťami na stĺpoch 3m 

nad mantinelmi na krátkych stranách ihriska o rozmere 33x18m,  

2ks  hliníkových futbalových bránok zabudovaných v mantinelovom 

systéme 

- bikrosová dráha dĺžka je 300m, skladá so štartovacieho 

ostrovčeka a štartovacej zariadenia. 

Športový areál poskytuje služby k plneniu výchovno-vzdelávacích 

cieľov pre žiakov vo vyučovacom čase v oblasti výučby predmetu 

telesná výchova. V mimo vyučovacom čase pre činnosť športových 

záujmových krúžkov školy, mládežníckych športových klubov, nevládne 

športové organizácie zamerané na činnosť s deťmi a mládežou, 

rekreačných športovcov, amatérske resp. profesionálne športové 

kluby. 
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4. Prevádzka športového ihriska 
Minifutbalové ihrisko 

V pracovné dni :  

8.00 h – 16.00 h   - pre vyučovacie potreby žiakov ZŠ Rajecké 

Teplice  

16.30 h – 21.00 h - pre potreby športových organizácií v obci. V 

prípade nevyužitia ihriska športovými organizáciami, je možnosť 

prenájmu pre verejnosť.  

V dňoch pracovného voľna a sviatkov:  

8.00 h– 21.00 h - pre verejnosť a športové kluby amatérske i 

profesionálne  

Bikrosová dráha 

V pracovné dni: 

8.00 h – 21.00 h – pre verejnosť, školský krúžok,  športové kluby 

amatérske i profesionálne  

 

5. Prenájom ihriska 
Prenájom v športovom areáli je možné len minifutbalové ihrisko pre 

športovú činnosť v mimo vyučovacom čase, na základe podania ústnej 

alebo písomnej žiadosti. 

Bezplatný prenájom: 

- Pre deti a mládež do 18 rokov s trvalým pobytom v meste  

Rajecké Teplice 

- Pre tréningovú činnosť členov TJ-VTJ Rajecké Teplice – Konská 

Sadzba za prenájom je 10,- EUR/h 

 

6. Povinnosti športovcov, nájomcov 
Minifutbalové ihrisko 

Každý užívateľ minifutbalového ihriska osobne zodpovedá za udržanie 

čistoty na ploche ihriska 

Vstupovať na ihrisko výhradne len v športovej obuvi s umelohmotnou 

podrážkou s hladkou plochou 

Je zakázané vstupovať na ihrisko v kopačkách, vibramách alebo inej 

nešportovej obuvi. 

Okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty ( lístie, 

ihličie,.. ), ktoré môžu spôsobiť úraz 

Je prísny zákaz úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, stožiare, 

ochranné sitá, - za úmyselné poškodenie majetku ihriska nesie 

zodpovednosť nájomca ihriska 

Dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu 

Bikrosová dráha 

Každý užívateľ bikrosovej dráhy osobne zodpovedá za udržanie čistoty 

v priestoroch celého areálu dráhy t.j. dráha a zázemie pre jazdcov 

Vstupovať na dráhu len v povinnej výstroji t.j. prilba na hlavu, 

rukavice, dlhé nohavice. Odporúčame aj chrániče ostatných častí tela 

Vstupovať na dráhu na vlastnú zodpovednosť 

Vstup na dráhu je na vlastnú zodpovednosť. V prípade úrazu mesto 

nezodpovedá za prípadné úrazy 

Osobám mladším ako 15 rokov je vstup na dráhu povolený len 

v sprievode dospelej osoby 

V celom športovom areáli sú športovci, nájomcovia povinní: 

Prísne dodržiavať zákaz fajčiť, požívať alkoholické alebo omamné 

látky 

Dodržiavať pokyny správcu ihriska  

Dodržiavať pravidlá BOZP  
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7. Povinnosti správcu ihriska 
Odomykať a uzatvárať športový areál  

Úzko spolupracovať s pracovníkmi MsÚ Rajecké Teplice a riaditeľom 

školy pri zabezpečení prevádzkového poriadku ihriska, ako i 

verejného poriadku 

Dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP 

V prípade prítomnosti a vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej 

pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby  

Viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách 

Bezodkladne informovať primátora mesta  o vzniknutých škodách na 

majetku mesta  

Vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť  

Starať sa o čistotu okolia ihriska 

 

Minifutbalové ihrisko  

Raz ročne utiahnuť skrutky na stĺpikoch 

Raz ročne doplniť plochu pieskom, tak aby bol 2mm pod horným 

povrchom vlákien umelého trávnika (predpísaný je kremičitý piesok ŠH 

31 BB zlievarenský sušený, zrnitosť 0,3-1,0 mm) 

Raz týždenne je nutné trávnik prečesať ťažkou kefou 

Po skončení zimného obdobia je nutné povrch trávnika 4x prevalcovať, 

tak aby bol povrch v ideálnej rovinne 

Bikrosová dráha 

Zabezpečiť kosenie dráhy ako aj zázemia pre jazdcov 

Polievať bikrosovú dráhu v období sucha 

Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný 

Vstupom do športového areálu vyjadruje každá osoba svoj súhlas 

s týmto prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť. 

Zodpovedný za správu areálu ihriska : mesto Rajecké Teplice 

Údržba a prevádzka športového areálu: správca určený primátorom 

mesta..................................... 

 

8. Tiesňové volania 
Telefónne linky pre záchranné služby: 

112 - tiesňové volanie 

150 - hasičská a záchranná služba 

155 - záchranná zdravotnícka služba 

158 -polícia 

0918 615 254 – Mestská polícia 

 

9. Osobitné ustanovenia 
Právnickej osobe ktorá poruší tento prevádzkový poriadok môže 

primátor mesta uložiť pokutu do výšky 60 EUR.  Pokutu možno uložiť 

do 2 mesiacov odo dňa, kedy k porušeniu došlo, najneskôr však do 

jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženia pokuty 

Fyzická osoba, ktorá poruší tento prevádzkový poriadok, sa dopustí 

priestupku proti poriadku vo verejnej správe a môže byť potrestaná 

pokutou do výšky 30 EUR. 

10. Záverečné ustanovenia 

Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku vykonáva 

primátor mesta, poslanec mestského zastupiteľstva, príslušníci 

mestskej polície alebo poverený zamestnanec mestského úradu. 
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Prevádzkovým poriadkom nie sú dotknuté práva a povinnosti 

vyplývajúce z iných právnych predpisov.    Tento Prevádzkový 

poriadok športového areálu mesta Rajecké Teplice je platný jeho 

schválením na  X. zasadnutí mestského zastupiteľstva 14. 06. 2012 

Uznesením č.31/2012 a je účinný od 15. 06. 2012. 

Rostášová – na našej komisii sme ho nemali k dispozícií. Upozorňujem 

na pojmové vyjadrenia. Povinnosti správcu ihriska alebo celého 

areálu. Pojmy nie sú jasné. 

primátor – osvetlenie multifunkčného miniihriska v 11 bode 

Rostášová –neviem či správca ihriska alebo športového areálu 

Barčiak – počíta sa z večerným osvetlením napr. o 22,00 h, v 

Kunerade hrajú aj o 23,00 h 

primátor – je to do 21,00 h, môžeme to dať maximálne do 22,00 h aby 

sme rešpektovali nočný kľud 

Sopko- možnosť výnimiek na akékoľvek podujatie pokiaľ mesto bude 

súhlasiť – na základe osobitnej žiadosti 

Dikant – nie multifunkčné, ale minifutbalové 

primátor – pracovne je to zatiaľ nazvane ako multifunkčné, kým sa 

osvetlenie nezrealizuje. V bode 3 je to definované. 

V bode 7 je to zle- správca ihriska, musíme zmeniť na správca 

športového areálu 

Fajbík – 9,95 eur za hodinu, keďže nie som v klube musím platiť 

Barčiak – bikros je zadarmo, to sa jedná o futbalové ihrisko. Je to 

vporiadku tak ako to je 

Brath – je to tam napísané 

primátor – navrhol, či by nebolo vhodnejšie dať sumu 10 eur 

a všetci poslanci súhlasili  

 
Add 7/ Petícia za zrušenie retardérov na ulici Lúčky v Rajeckých 

Tepliciach 

primátor – 16. apríla 2012 bola na sekretariát MsÚ doručená petícia 

za zrušenie retardérov na Ulici Lúčky v Rajeckých Tepliciach. 

Petíciu zostavila Miroslava Lihocká, bytom Lúčky 28/274, Rajecké 

Teplice. Podpisové hárky obsahujú 55 podpisov občanov.  

Výstup z mestskej rady je zrušiť pôvodné uznesenie, ktorým sa v roku 

2009 schválilo osadenie retardérov, čas ukázal, že nie je 

opodstatnenie aby tam boli osadené. Požiadal o slovo poslancov. 

Všetci súhlasili. 

Dal hlasovať za Uznesenie č. 43/2012 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo petíciu za zrušenie retardérov na 

ulici Lúčky v Rajeckých Tepliciach, schvaľuje zrušenie 2 ks 

retardérov na ulici Lúčky v Rajeckých Tepliciach a ruší Uznesenie  

č. 4/2009 v časti II. Schvaľuje, bod 12 z XIX. riadneho zasadnutia 

MsZ konaného 02. 07. 2009 

 

Hlasovanie: 

Za:7    proti: 0                     zdržal sa: 0  

neprítomní: Ladislav Šálek, Mgr. Branislav Babinec 

primátor – konštatoval, že toto uznesenie bolo schválené  

Barčiak – nevie z akého podnetu a dôvodu bol umiestnený retardér na 

ul. Osloboditeľov pri tenisových kurtoch. Všetci poslanci súhlasia 
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za demontáž nakoľko je to veľmi nevhodná lokalita a ľudia sa 

sťažujú. 

primátor - poslanecký návrh - odstránenie retardéra pod horičkou, 

retardér bude demontovaný 

Zaznel návrh na osadenie retardéra na ul. Gabčíkovej. Ide letná 

sezóna. Je tam už značka -cudzie auta tam nemajú čo robiť, možno 

bude vhodnejšie robiť častejšie kontroly mestskou políciou. 

Rostášová – treba zintenzívniť hliadky na ul. Gabčíkovej 

primátor – spýtal sa či súhlasia, aby prešli k ďalšiemu bodu 

 

 

Add 8/ Návrh usporiadania hrobov v sekcii D na cintoríne v Rajeckých 

Tepliciach 

Prišiel poslanec Mgr. Branislav Babinec 

primátor – pôvodné usporiadania hrobov nie sú správne. Návrh vzišiel 

z podnetu správcu cintorína p. Štefana Pagáča, p. Vysokého, 

prednostu a mňa 

Barčiak – prvý hrob je osadený, tak inak sa to nedá. Je tam 

pochovaný p. Knapec 

Barčiak- aký má byť rozmer hrobu, veľkosť hrobového miesta 

Pagáč – rozmery jednotlivých hrobov sú:  

jednohrob 0,90 x 2,10 m, dvojhrob 1,80 x 2,10 m, detský hrob 0,50 x 

1,00 m, urna 1,00 x 1,00 m 

Pri zhotovovaní obruby musia byť dodržané vonkajšie rozmery: pre 

jednohrob 1,10 x 2,50m, dvojhrob 2,20 x 2,50 m, detský hrob 0,70 x 

1,20 m, urna 1,20 x 1,20 m.  § 9 hovorí o Zriaďovaní a úprave 

zapožičaných hrobových miest 

Pagáč – je problém aj s kopaním 

Z mestskej rady vzišiel návrh pokúsiť sa rokovať so SLK RT, ktorým 

patrí porast, upraviť priestor pre získanie ďalších hrobových miest 

primátor - dal hlasovať za Uznesenie č.32/2012  Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo zmenu VZN 

č.64/2010 o správe a prevádzke cintorínov a domov smútku v meste 

Rajecké Teplice § 4 blok D - usporiadanie hrobov na cintoríne 

v Rajeckých Tepliciach od č.1 po č. 28 podľa priloženej snímky  

a schvaľuje zmenu VZN č.64/2010 o správe a prevádzke cintorínov a 

domov smútku v meste rajecké Teplice § 4 blok D - usporiadanie 

hrobov na cintoríne v Rajeckých Tepliciach od č.1 po č. 28 podľa 

priloženej snímky a ukladá spracovať technickú dokumentáciu pre 

rokovanie s vedením SLK a odporúča primátorovi mesta rokovať 

s vedením SLK  o možnosti rozšírenia cintorína  

 

Hlasovanie: 

Za:8   proti: 0                     zdržal sa: 0  

neprítomný: Ladislav Šálek 

primátor – konštatoval, že toto uznesenie bolo schválené  

 

Add 9/Skládka odpadov Rajeckého regiónu so sídlom Rajec (SORR) - 

úprava splátok úveru od členov združenia SORR 

primátor – združenie Skládka odpadov Rajeckého regiónu so sídlom 

Rajec je v Šuji, kde sa sústreďuje odpad z nášho regiónu. Požiadal 

prednostu o vstupnú informáciu 

prednosta– 8. septembra 2008 bola medzi mestom Rajec a združením 

Skládka odpadov Rajeckého regiónu Rajec podpísaná Dohoda o čerpaní 
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finančných prostriedkov z úveru a prevzatí záväzku podieľať sa na 

splatení úveru. V zmysle tejto dohody je združenie SORR Rajec 

povinné počas 10 rokov vždy k 15. 7. daného roka poukázať na účet 

Mesta Rajec sumu 39.832,70 EUR, ktoré mesto v termíne do 31. 7. 2012 

odvedie ako ročnú splátku úveru banke. Úroky a poplatky z úveru 

znáša ako nákladovú položku združenie, ročné splátky boli 

rozpočítané na zakladajúcich členov združenia Skládky odpadov 

Rajeckého regiónu podľa počtu hlasov. V čase podpisu Dohody 

o čerpaní finančných prostriedkov z úveru a prevzatí záväzku 

podieľať sa na splatení úveru predstavovala výška príspevku na jeden 

hlas 1.500 Sk/49,80 Eur. Nakoľko v priebehu obdobia od podpísania 

dohody medzi mestom Rajec a združením Skládka odpadov Rajeckého 

regiónu po dnešok došlo k zmene počtu členov združenia – zo 

združenia za toto obdobie vystúpili Rajčanka v.d. Rajec, Diamoak,  

o.v.d Rajec, ZIPP závod Rajec– muselo združenie pristúpiť 

k prepočítaniu výšky príspevku na úver na jeden hlas. Z uvedeného 

dôvodu zaradil predseda združenia Skládky odpadov Rajeckého regiónu 

na riadnom zasadnutí členskej schôdze združenia dňa 4. mája 2012 ako 

jeden z bodov rokovania členskej schôdze odsúhlasenie zmeny výšky 

príspevku na splácanie úveru na jeden hlas z pôvodných 49, 80 Eur na 

60,35 Eur, čo pri počte hlasov členov v združení – 660 hlasov – 

predstavuje ročnú sumu 39.831,00 EUR, čo je výška ročného príspevku 

na splácanie úveru.   

Združenie Skládka odpadov Rajeckého regiónu z dôvodu 

nevyhovujúcich technických požiadaviek v zmysle platnej legislatívy  

ukončilo prevádzku pôvodnej časti skládky PDO Rajec – Šuja k 15. 07. 

2009(jednalo sa o nevyhovujúcu fóliu pod telesom skládky). Aby 

členovia združenia mali zabezpečené miesto, kde sa bude ukladať 

odpad z Rajeckého regiónu, bolo treba vybudovať novú kazetu na 

ukladanie a zneškodňovanie odpadu. Skládka odpadov Rajeckého regiónu 

združenia nedisponovalo potrebnými finančnými prostriedkami, preto 

bolo potrebné na výstavbu novej kazety požiadať banku o úver. Keďže 

združenie nemá majetok, ktorým by v prípade poskytnutia úveru 

ručilo, vzhľadom na predmet podnikania združenia, Mesto Rajec, ako 

najväčší podielnik v združení,  zobralo úver na vybudovanie novej 

kazety na skládke na seba. Úver predstavuje výšku 12.000. 000,00 

SK/398.327,03 Eur. 

Sopko - nemáme inú možnosť pri počte hlasov 62 peňažný príspevok vo 

výške 3741,70 EUR ročne  

primátor –vieme urobiť exkurziu na skládku odpadov Rajeckého regiónu 

do Šuje.  Ak by mal niekto záujem. Otvoril diskusiu pokiaľ by sa 

niekto chcel niečo spýtať 

prednosta – jedná sa o navýšenie 620 eur ročne 

Barčiak – domácnosti sa budú zaťažovať 

primátor – toto znáša mesto, mesto separuje aby odpadu bolo menej. 

Separujeme v priemyselnej časti pri Zipke- združenie obcí rajecká 

dolina. Aj tam sa môžete ísť pozrieť. Sme najväčším zberateľom skla, 

sme rekreačná oblasť. S papierom pomáha škola. Sme povinní  

Brath – poďakoval za zber textilu  

primátor - veľa ľudí likviduje šatstvo, ktoré by sa dalo ešte využiť 

tak, že ho hádže do odpadu 

Piala – máme tri kontajnery cez Združenie obcí Rajecká dolina- 

kontajner textilu, obuvi, šatstva. Použité a nepotrebné šatstvo, 

textil, obuv a hračky môžu občania odovzdať do zberných nádob. Zber 

realizuje spoločnosť T + T. použité šatstvo bude posunuté charite 

Knapec- nemáme vyriešený zber konárov 
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primátor – teraz sme štiepkovali v Poluvsí. Máme štiepkovač v rámci 

združenia 

Pagáč – máme miesto pri materskej škole 

primátor – nikto nemal otázky, tak požiadal prednostu aby prečítal 

návrh na Uznesenie č. 33 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach    

prednosta – návrh na Uznesenie č. 33 /2012 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo navýšenie príspevku na splácanie 

úveru pre mesto Rajecké Teplice ako člena Skládky odpadov Rajeckého 

regiónu, združenie so sídlom v Rajci za rok 2012 a schvaľuje 

navýšenie príspevku na splácanie úveru pre mesto Rajecké Teplice ako 

člena Skládky odpadov Rajeckého regiónu, združenie so sídlom v Rajci 

za rok 2012. V nadväznosti na Uznesenie č. 2 členskej schôdze zo dňa 

04. 05. 2012 príspevok na výstavbu novej kazety na skládke PDO Rajec 

– Šuja (ktorý bol schválený dňa 17. 7. 2009) s účinnosťou od 

splatnosti príspevku za rok 2012 (jún 2012) príspevok vo výške 60,35 

eur na jeden hlas ročne, čo u mesta Rajecké Teplice predstavuje pri 

počte hlasov 62 peňažný príspevok vo výške 3741,70 eur ročne a to 

počas celej doby platnosti Dohody o čerpaní finančných prostriedkov 

z úveru a prevzatí záväzku podieľať sa na splatení úveru, ktorá bola 

uzatvorená dňa 08. 09. 2008 medzi Mestom Rajec na strane jednej ako 

veriteľom a Skládkou odpadov Rajeckého regiónu, združenie ako 

dlžníkom na strane druhej, až do úplného splatenia úveru. 

 

Hlasovanie: 

Za:8   proti: 0                     zdržal sa: 0  

neprítomný: Ladislav Šálek 

primátor – poďakoval a konštatoval, že toto uznesenie bolo 

schválené. Spýtal sa poslancov či chcú prestávku nakoľko sú pred 

bodmi –informatívne správy. Nikto nechcel, tak prešli k ďalšiemu 

bodu zasadnutia 

 

Add 10/ Informatívna správa o projekte 300 m pre spoločný cieľ 

primátor – jedná sa o vyhodnotenie projektu ku dňu 24. 05 .2012, 

požiadal prednostu. Čaká nás udržateľnosť projektu 5 rokovať...... 

Výstavba bikrosovej dráhy trvala 11 mesiacov, z toho samotná 

realizácia 8 mesiacov aj so zimnou prestávkou počas ktorej 

dochádzalo k sadaniu dráhy. Výstavba bikrosovej dráhy bola 

financovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 

2007-2013. Dráha bude slúžiť športovcom v rámci tréningových príprav 

na preteky ako aj širokej verejnosti. Mesta Rajecké Teplice má 

v pláne zaradiť bikrosovú dráhu medzi dráhy, kde by sa konali 

preteky slovenského poháru. Projekt je realizovaný v rámci 

Operačného programu cezhraničná spolupráca Poľsko-Slovenská 

republika 2007-2013, je spolufinancovaný z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja vo výške 85 %, zo štátneho rozpočtu vo výške 10 

% a vklad mesta Rajecké Teplice predstavuje 5 %. Celkové náklady na 

projekt sú 29 610,00 EUR, výška nenávratného finančného príspevku je 

25 168, 50 EUR. 

prednosta - v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku 

pre fond Mikroprojektov č. 38 zo dňa 11. 07. 2011. sa zahájili práce 
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na projekte hneď po podpise zmluvy medzi VÚC Žilina a Mestom Rajecké 

Teplice. V priebehu prípravných prác sa upresnilo umiestnenie dráhy, 

vypracovanie projektovej dokumentácie a výber dodávateľa stavebnej 

časti. Realizácia bikrosovej dráhy začala v mesiaci október a pre 

vhodne poveternostné podmienky trvala až do decembra, kedy nastala 

zimná prestávka. Počas zimnej prestávky sa pracovalo na propagácii 

dráhy podpísala sa objednávka s fy. Magma, ktorá začala pracovať na 

propagačných materiáloch a začal sa výber dodávateľa na 

organizovanie medzinárodných pretekov ako aj kompletného 

zabezpečenia dvoch medzinárodných stretnutí. Podmienkou vo výbere 

dodávateľa bolo aj zabezpečenie štartovacieho zariadenia. V mesiaci 

marec bola podpísaná zmluva s fy. Ing. František Érskek – ERBA.  

Vecné ukončenie realizácie mikroprojektu v zmysle zmluvy s VÚC 

Žilina bolo stanovené do 31. 05. 2012. V závere projektu sme mali 

povinnosť uskutočniť medzinárodné preteky, ktoré sa konali 12. 05. 

2012. Pretekov sa zúčastnili nielen profesionálni jazdci športových 

klubov, ale aj široká verejnosť. Účasť na pretekoch bola podľa 

očakávania veľmi dobrá. Športová verejnosť ocenila kvalitu novej 

bikrosovej dráhy ako aj prostredie v ktorom sa nachádza, vzhľadom na 

prostredie a zázemie. V priebehu mesiaca jún nám zostáva spracovať 

záverečnú správu a celkové vyhodnotenie projektu 300 m pre spoločný 

cieľ a zabezpečiť vytvorenie bikrosového krúžku. 

primátor – spýtal sa či má niekto otázku, ďalej či spoločne budú 

preschvaľovať jednotlivé informatívne správy. Poslanci sa zhodli, že 

naraz sa budú venovať hlasovaniu jednotlivých informatívnych správ. 

Prešli k ďalšej informatívnej správe 

 

Add 11/ Informatívna správa o vyriešení súdnych sporoch 

primátor – informoval o vyriešených súdnych sporoch 

Navrhovateľka p. Margita Hájniková a spol. proti odporcovi 

mesto Rajecké Teplice o vyslovenie neplatnosti právneho úkonu 

a určenie vlastníckeho práva bolo zrušené z dôvodu späť vzatia 

návrhu  účastníkmi konania. Okresný súd Žilina vo veci návrhu na 

určenie neplatnosti právneho úkonu a určenie vlastníckeho práva, 

ktorý je uvedený pod sp. Zn. 4C/1132/1998 zastavuje.  Nikto 

z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania - sudkyňa 

JUDr. Iveta Sýkorová.  

05. júna 2012 bol primátor predvolaný na výsluch ako svedok na 

Okresnom súde Bratislava III, Námestie Biely kríž 7, Bratislava-  

vo veci navrhovateľa SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. proti odporcovi PEREX, 

a.s. o povinnosť uverejniť opravu  – bolo to vzaté späť. Jednalo sa 

o tzv. Ficové ihriská.  V článku SME pod názvom Ficové ihriská 

staval aj kontroloval jeden vytypovaný. Ihriská, ktoré vláda Roberta 

Fica budovala po Slovensku.  Firme Scansis sa pri dodávkach ihrísk 

za verejné peniaze darí na strednom Slovensku. Aj pri najdrahšom 

variante by tak malo štandardné ihrisko 18krát 33 metrov stáť 

najviac 690-tisíc 22903 eur). V Rajeckých Tepliciach si však firma 

podľa primátora vypýtala 1,1 milióna (36513 eur), píše Pravda. 

Dištancujem sa od takýchto vyhlásení, pretože som nikdy nič takéto 

nepovedal. Taktiež to bolo vzaté späť - sudca JUDr. Daniela 

Linetová.  
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Okresný súd v Žiline zo dňa 26. 04. 2012 nám doručil 

Upovedomenie o odročení alebo zrušení pojednávania vo veci 

navrhovateľa (žalobcu) Ing. Ladislav Ťažký a spol. proti odporcovi 

(žalovanému) Mesto Rajecké teplice o návrh na určenie vecí 

patriacich do aktív dedičstva. Pojednávanie 11. 05. 2012 na Okresnom 

súde v Žiline bolo zrušené z dôvodu späť vzatia návrhu)- sudkyňa 

JUDr. Iveta Sýkorová 

Najvyšší súd SR v právnej veci žalobcu: HBH,a.s. so sídlom 

Robotnícka 286, Považská Bystrica proti žalovanému mesto Rajecké 

Teplice.  Dovolanie navrhovateľa odmietol. Nikto z účastníkov 

konania nemá právo na náhradu trov konania – predsedníčka senátu 

JUDr. Jana Zemaníková – súd dopadol v prospech mesta. Jednalo sa o 

položenie asfaltového koberca. My sme mali pevnú cenu dohodnutú 

schválenú aj mestským zastupiteľstvom. Najvyšší súd SR rozhodol-

neprípustné. 

Vo väčšine prípadov boli späť vzaté, teda súd sa nekonal. 

Prešli k ďalšej informatívnej správe 

primátor – spýtal sa či má niekto otázku, nikto sa neprihlásil 

 

Add 12/ Informatívna správa o poskytnutí dotácie na projekt 

v oblasti prevencie kriminality – Osvetlenie multifunkčného ihriska 

primátor – požiadal prednostu aby v krátkosti informoval o projekte 

„ Osvetlenie multifunkčného ihriska“ 

prednosta -v mesiaci október mesto Rajecké Teplice podalo žiadosť 

o poskytnutie dotácie v rámci podpory aktivít v oblasti prevencie 

proti páchaniu trestnej činnosti alebo iného protiprávneho konania 

mladistvými osobami na osvetlenie multifunkčného ihriska. 

Žiadosť bola schválená a v mesiaci apríl. Z ministerstva vnútra 

prišiel návrh zmluvy, ktorá bola podpísaná a obratom poslaná na MV. 

Na základe pripomienok telefonickej informácie kedy budú zmluvy 

podpísané nám bolo oznámené, že legislatívne oddelenie MV malo 

pripomienky k obsahu zmluvy, z toho dôvodu dôjde ešte k úprave 

zmlúv. Ďalej sme boli požiadaní k predloženiu podrobného 

položkovitého rozpočtu na sumu ktorá nám bola odsúhlasená. 

Žiadosť o dotáciu 8 990,- Eur. Schválená dotácia bola len 3 157,- 

Eur. V súčasnej dobe sa spracováva projektová dokumentácia 

osvetlenia ihriska. 

primátor – poďakoval, už sme hovorili o osvetlení aj 

v predchádzajúcom bode  

primátor – navrhol zobrať na vedomie informatívne správy. Všetci 

ôsmi  prítomní poslanci súhlasili.  

 

Hlasovanie: 

Za:8    proti: 0                     zdržal sa: 0  

neprítomný: Ladislav Šálek 

primátor – konštatoval, že informatívne správy všetky boli zobraté 

na vedomie  

Grupáčová – požiadala poslancov, aby sa vrátili k už schválenej sume  

Nakoľko uznesením č. 6/2008 18. 09. 2008  bolo schválené suma 300 Sk 

(vtedy ešte v slovenských korunách) a prepočítaná suma bola  

9,95 EUR. Preto bola taká suma uvedená v návrhu na VZN č.71/2012 

o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby 

primátor – poďakoval kontrolórke za upozornenie 
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Add 13/ Prerokovanie postupu rekonštrukcie verejného osvetlenia – 

spôsob financovania 

primátor – máte pred sebou jeden list, v ktorom je ponuka na verejné 

osvetlenie. Je to na dlhšiu diskusiu. Pán Samuel Mudraninec predseda 

predstavenstva MINERÁL MMV a.s. Brnianska 2, 911 01 Trenčín. 

Prepočet verejného osvetlenia Rajecké Teplice. Počet svietidiel 

v projekte 264 ks. Svietidlo Philips mini IRIDIUM LED spotreba 21-41 

W priemerná spotreba 30 W.  264 ks s príkon 30 W = 7920 W – 7,92 

W/hodina.  Ročná spotreba 3500 hodín príkon 7,92 KW/27720 KW. 

Momentálna spotreba pri svietidlách od 72-150W      100W x 264   

26400=26,4 KW/hodina, ročná spotreba 3500 h s príkonom 26,4 KW 

92400 KW – 27720 KW= 64680 KW   

Ročná úspora pri 264 svietidlách 64680 KW 

Na základe ponuky od banky je rok 2013 a 2014 najviac zaťažený 

úrokmi sa tieto úroky nebudú fakturovať. 

Barčiak – návrh tejto firmy je jeden jediný. Možno urobiť väčší 

prieskum trhu 

primátor -25000 ročne máme ročne na verejné osvetlenie, nejdeme nad 

rámec. Keď sa jedná o úsporne žiarovky 

Fajbík – číslami motivuje. Úsporu vidím v tom, aby sa vypínalo VO, 

keď je svetlo a verejné osvetlenie svieti 

Pagáč- máme fotobunku a tá reaguje keď je zamračené alebo hmla to sa 

nedá ovplyvniť. Možno budeme vypínať v noci od 01,00 h. možno sa 

vrátime k tomu čo bolo- k spínacím hodinám kedy sa raz za dva týždne 

nastaví 

Sopko – je to čisto informatívna správa, ide aj o otázku, že sme 

dosť úverovo zaťažený 

primátor – poprosil kontrolórku mesta Rajecké Teplice 

Grupáčová- k 31. 12.2011 sme zaťažený.  Percento plnenia úverov je 

29,11% , môžeme čerpať 60 % 

primátor – posledná splátka prišla na základnú školu, Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, riadiaci orgán pre Regionálny 

operačný program, so sídlom Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava nám 

13. júna 2012 oznámil záver administratívnej kontroly žiadosti 

o platbu- o záverečnú platbu k projektu: Stavebné úpravy objektov 

a vonkajších úprav Základnej školy Rajecké Teplice- schválili 

žiadosť o platbu.  Projekt realizovaný v rámci Regionálneho 

operačného programu, bol spolufinancovaný Európskou Úniou vo výške 

95 %. Mesto Rajecké Teplice projekt spolufinancovalo vo výške 5 %. 

Celková výška nákladov na projekt 820 437,73 EUR, výška nenávratného 

finančného príspevku je 779 415,84 EUR. 

Brath- ja by som bol za to, skúsiť tie spínače 

primátor –navrhujem urobiť ďalší prieskum trhu 

Pagáč- teraz máme fotobunky, bude treba kúpiť 13 spínacích skriniek, 

pretože máme 13 odberných miest. Každých 30 metrov máme jednu lampu, 

keby sme mali toto nové osvetlenie každá druhá lampa by sa zrušila, 

svietivosť je oveľa väčšia. Obec Kunerad to má zrealizované, skúste 

sa pozrieť do Kuneradu 26,4 KW za hodinu. Vysledujeme mesačný cyklus 

a na budúcom zasadnutí vyhodnotíme, zároveň budeme pokračovať 

v prieskume trhu.   

Bezpečné kúpeľné mesto Rajecké Teplice Projekt bol podaný na 

základe výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 

kriminality na vybudovanie kamerového systému v meste Rajecké 

Teplice. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá Obvodným 
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úradom v Žiline, predstavuje 80 % celkových nákladov a vklad mesta 

Rajecké Teplice je 20 % celkových nákladov na projekt. Celkové 

náklady sú vo výške 10 000,00 EUR. Projekt je v prvej fáze 

realizácie, kedy sa uskutoční výber dodávateľa, ktorý bude kamerový 

systém v meste inštalovať. Predpokladané ukončenie projektu je 

najneskôr v novembri 2012. 

Osvetlenie multifunkčného ihriska -projekt bol podaný na 

základe Výzvy č. XI Kancelárie ministra vnútra SR 2012 na 

poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu 

aktivít v oblasti prevencie proti páchaniu trestnej činnosti alebo 

iného protiprávneho konania mladistvými osobami. Celkové náklady na 

projekt: 3157,89 EUR, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu: 3000,00 

EUR (95 %). Vklad mesta Rajecké Teplice predstavuje 5 %. 

Sopko - prečítal návrh na Uznesenie č. 42 /2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo postup 

rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia – spôsob 

financovania a berie na vedomie postup rekonštrukcie a modernizácie 

verejného osvetlenia – spôsob financovania 

primátor dal hlasovať za uznesenie 

 

Hlasovanie: 

Za:8   proti: 0                        zdržal sa: 0  

neprítomný: Ladislav Šálek 

 

Add 14/ Žiadosti občanov- stanoviská  z odborných komisií 

primátor - máme štyri komisie mestského zastupiteľstva Mesta Rajecké 

Teplice. Tri sa stretávajú pravidelne v mesiaci máj zasadala aj 

komisia na ochranu verejného záujmu.  

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 

D/ Komisia na ochranu verejného záujmu predseda Ing. Vladimír Dikant 

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  06. júna 2012 

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

Šálek, Drahoslava Pagáčová- ospravedlnená, Janka Bohiníková, Ing. 

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

Anna Grupáčová hlavná kontrolórka mesta, Ing. Igor Masaryk prednosta 

MsÚ. Prerokovali sme informatívnu správu – Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – bola pozastavená platba 

z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky. Pôvodne sme mysleli, že oslovíme banku o možnosť 

predĺženia splatnosti preklenovacieho úveru.  Splátka prišla, tým 

pádom je list bezpredmetný. 

Zaoberali sme sa navýšením príspevku ako člena Skládky odpadov 

Rajeckého regiónu za rok 2012, nebudem sa opakovať, to sme dnes mali 

v predchádzajúcom bode 
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Ďalej sme mali Žiadosť o odkúpenie – Mária Masaryková – GIANNA 

Naša komisia doporučila zobrať na vedomie. Slečna Masaryková podala 

žiadosť. Žiadosť je bezpredmetná nakoľko je to blízka osoba 

prednostovi a vzťahuje sa na to zákon  

V rámci diskusie sme hovorili o zeleni na námestí – možnosť 

výmeny suchých stromov,  autobusová zastávka – lipa pri zastávke 

smerom na Kunerad v zlom stave, hovorili sme o zozname reklamačných 

závad poslať dodávateľovi na námestí. Hovorili sme o možnosti 

osvetlenia MINIIHRISKA – cez projekt. Videl som , že sa polieval 

trávnik. Hovorilo sa o chodníku 1/64 od kúpaliska – pozrieť 

a možnosť zaasfaltovať, jedná sa asi o 20 metrov čo by sa spevnilo 

Pagáč- pol metra by trebalo priasfaltovať 

Sopko- finančne by to koľko bolo, tam kde je to kritické dať drevené 

zábradlie.  

Pagáč – pán Palkovič nám môže robiť problémy. Je to 30 metrov, na 

most nemôžeme dať zábradlie je to SSC. Nie je to náš pozemok. Zatiaľ 

boli zamietavé stanoviska dotknutých inštitúcií. Nesúhlasia, ale 

zrejme sa nebudú sťažovať  

primátor – mesto keby podalo sťažnosť na SSC, že nič nerobia a je 

tam kritické miesto, množstvo návštevníkov ubytovaných v Skalke 

chodia práve tadiaľto 

Sopko – prejednávali sme miniihrisko, športový areál mesta Rajecké 

Teplice, ale to sme už hovorili, nebudem sa opakovať 

primátor - 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 už bola spomenutá žiadosť p. Masarykovej, žiadosť 

o odkúpenie zadných technických priestorov za lekárňou  a časť 

pozemku p. č. KNC 520/2 v k. ú. Rajecké Teplice, podľa vyznačeného 

nákresu. Objekt: Časť budovy medzi zdravotným strediskom a lekárňou 

Mária. Doporučili sme dať do prenájmu, ale teraz vidíme, že ani to 

nie je možné, ako referoval predseda komisie finančnej, 

podnikateľskej a cestovného ruchu –  p. Sopko. Takže žiadosť sa môže 

len zorať na vedomie.  

Žiadosť Pavla Piala, bytom Smreková 29, Žilina – podal žiadosť 

o odkúpenie časti pozemkov p. č. 1230 a 351 KNC v k. ú. Poluvsie nad 

Rajčankou, komisia odporučila žiadateľovi vytýčiť hranicu mestského 

pozemku v teréne a opätovne prerokovať  v komisii, ale pred jej 

prerokovaním si sám zahradil to čo mu nepatrí, časť pozemku patrí 

mestu. Plot síce drevený, ale bráni tomu, aby sa občania 

zúčastňovali bohoslužieb. 

Žiadosť Milana Baláža, Albína Kubka, Ludvika Hodasa, Rajecké 

Teplice, Kuneradská cesta a Ing. Mária Kováčová, o zaradenie do 

Doplnku k  ÚPN SÚ RT Objekt: Prístupová komunikácia na pozemkoch za 

Základnou školou. Komisia doporučuje  schváliť a doplniť do Doplnku 

k  ÚPN SÚ RT prístupovú komunikáciu po súkromných pozemkoch. Musia 

si to riešiť individuálne , možno tam kde je 5 nových rodinných  

domov čo vzniklo za areálom základnej školy 

Žiadateľ Ing. arch. Jozef Kurhajec, Rebarborová č. 45, 821 08  

Bratislava vo veci predloženia investičného zámeru v lokalite Lány - 
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Lúčky„ Rezidencia aktívnych seniorov Rajecké Teplice“  Overovaciu 

štúdiu, ktorú predložil  Ing. arch. Jozef Kurhajec, Rebarborová 45, 

821 08 Bratislava, v zastúpení objednávateľ Peter Kurhajec.  To sme 

už dnes prerokovali a aj schválili 

Ďalej investičnej akcii mesta Rajecké Teplice „Rekonštrukcia 

a modernizácia verejného osvetlenia“. Hovorili sme o doporučení 

predložiť analýzu nákladov na splácanie úverov v meste prípadne 

počkať na eurofondy. 

primátor – poďakoval p. Brathovi predsedovi komisie výstavby, 

územného plánu a ochrany životného prostredia 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 28. 05. 2012, dosť 

skoro pred konaním mestskej rady. Na zasadnutí boli prítomní:  

p. Babinec bol prítomný iba krátky čas, nakoľko v čase konania 

zasadnutia našej komisie bol prítomný na výberovom konaní riaditeľa 

ZŠ Rajecké Teplice. Ďalší prítomní: p. Emil Barčiak, p. Mária 

Grochalová, p. Jana Hudeková a p. Milota Murčová, p. Mária Rostášová 

a prizvaná p. Ľudmila Knapcová. 

Niektoré body o ktorých sme na komisii hovorili už dnes boli 

spomenuté, nebudem ich hovoriť. Takže tie nové- návrh listiny pri 

sobáši, návrh pamätného listu- slúžil by ako dar pre novomanželov 

sobášených na MsÚ Rajecké Teplice.  

Prejednali sme podanie p. Marty Brodňanovej, Poluvsie 112, 

žiadateľka potrebuje výpomoc v súvislosti s výmenou vchodových 

dverí, ktorá je nutná. Jedná sa o rodinu, v ktorej zdravotný stav 

všetkých členov rodiny je komplikovaný. Komisia navrhuje schváliť 

finančný príspevok v sume 165 EUR, čo je plná suma jednorázovej 

výpomoci. 

p. Bieliková nás informovala z oblasti CVČ(Centrum voľného času 

Rajecké Teplice)o situácií v CVČ. Komisia kladne hodnotí uskutočnené 

aj plánované aktivity CVČ 

p. Barčiak – informoval zo športovej oblasti: hovoril 

o slávnostnom otvorení bikrosovej dráhy, poukázal na nutnosť 

spravovania  a manažovania činností spojených s bikros. dráhou. 

O tom sme hovorili. tiež dnes.  Informoval nás o cyklistických 

pretekoch a tenisovom turnaji, ktoré sú zabezpečované organizačne 

z pozície iných organizácií a klubov. Mesto iba participuje na 

niektorých úlohách, ktoré sú s organizáciou týchto podujatí spojené.  

My sme sa stretli v čase keď bolo pred dvoma veľkými 

aktivitami: myslela XI. medzinárodný festival Euromussette –

Goldentango mladých akordeonistov, konaný počas dvoch dní 06. a 07. 

júna 2012.  Bikrosové preteky konané 12. mája 2012 na novej 

bikrosovej dráhe a ďalej Fatranský cyklomaratón, cyklistické 

kritérium, konaný 02. júna 2012.   

p. Murčova upozornila, že samozavlažovacie nádoby by boli 

vhodnejšie ako už namontované kvetináče na verejnom osvetlení. Síce 

sú drahšie, ale mohli by sa zaobstarávať postupne. Nádoby neboli 

vybraté vhodné, pretože ich používanie bude spojené s veľkou 

náročnosťou pri starostlivosti o kvetiny 

p. Grochalová upozornila na neskoré zverejňovanie, na web 

stránke mesta, zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva 

p. Grochalová nás požiadala, aby sme tlmočili žiadosť rodičov 
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keď chceme voziť deti, presúvať na športové aktivity musíme 

dodržiavať bezpečnostné predpisy.... 

Na záver zasadnutia som požiadala členov o námety na zlepšenie 

včasnosti informovanosti občanov Rajeckých Teplíc o podujatiach, 

ktoré sa na pôde mesta konajú, hlavne pre tých občanov, ktorí nemajú 

možnosť počuť oznamy v mestskom rozhlase, na web stránke nebola v 

čase zasadnutia komisie ani informácia o MDD  

primátor – na mestskej rade som prečítal zápisnicu, za 

samozavlažovaciu nádobu dáme 230 EUR, my sme dali za všetky 

kvetináče toľko. Mali by sme byť radi, keď máme niečo nové a pekné. 

Počuli sme aj pochvaly, žiaľ nie všetko sa páči všetkým 

Rostášová – môžeme dostať informácie o výberovom konaní na obsadenie 

riaditeľa Základnej školy Rajecké Teplice. 

primátor – informoval poslancov, že Krajský školský úrad, p. Mgr. 

Nora Zapletajová, p. Mgr. Knotek a p. Mgr. Tóthová podali písomne 

žiadosť o zrušenie výberového konania. Mesto Rajecké Teplice ako 

zriaďovateľ Základnej školy, Pionierska 95, Rajecké Teplice, IČO:37 

81 09 28 oznámil, všetkým komu bolo treba že zrušilo vyhlásené 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy 

Rajecké Teplice, Pionierska 95 s termínom podania prihlášky do 

výberového konania do 02. 05. 2012. Dôvodom zrušenia vyhláseného 

výberového konania je: vyhlásenie výberového konania v rozpore so 

zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákonom  

č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  

a vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., kvalifikačné 

predpoklady požadované vo vyhlásenom výberovom konaní nezodpovedali 

kvalifikačným predpokladom  na vykonávanie funkcie riaditeľa školy 

tak, ako ich upravuje platný právny predpis.  

primátor – poďakoval p. Rostášovej predsedkyni komisie sociálnych 

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

 

 

Add 15/ Rôzne 

Dikant – informoval o zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu 

Zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu sa konalo 06. 06. 

2012 o 18,00 h na MsÚ. Komisia(predseda- Ing. Vladimír Dikant 

a členovia: Mgr. Branislav Babinec a p. Ladislav Šálek)konštatuje, 

že všetci poslanci mestského zastupiteľstva a primátor mesta si 

splnili povinnosť v súlade so zákonom 357/2004 Z.z. a podali komisii 

do 31. 03. 2012 oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov za kalendárny rok 2011.  

primátor – informoval, že p. Štefan Šálek informoval, že sa vzdáva 

funkcie- odstupuje. Ja by som navrhoval p. Štefana Pagáča 

Brath- naši členovia súhlasia, aby p. Štefan Pagáč nahradil  

p. Štefana Šáleka. P. Štefan Pagáč je vedúci oddelenia technických 

služieb, máme časté otázky aj na neho, prácu by nám to uľahčilo  

primátor – pristúpime k hlasovanie za Uznesenie č. 45/2012 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach berie na vedomie    

odstúpenie p. Štefana Šáleka zo stavebnej komisie a schvaľuje  

p. Štefana Pagáča za člena stavebnej komisie 

 

Hlasovanie: 

Za:8   proti: 0                        zdržal sa: 0  

neprítomný: Ladislav Šálek 
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primátor – poďakoval poslancom, ďalej informoval o proteste 

prokurátora, ktorý urobil analýzu VZN č.40/2006. Dostali sme ho pred 

dvoma dňami. Články v uvedenom VZN boli po väčšine citované zo 

zákona, alebo boli nad rámec zákona. Navrhol poslancom zrušiť toto 

VZN, pretože sám zákon o priestupkoch riešia nie je potrebné ich 

prepisovať do VZN  

Sopko – v rámci nového uznesenia by sme zobrali na vedomie 

Babinec- myslím, že primátor má pravdu a VZN treba zrušiť 

Valúch – jedine čo sme použili že 100 m od zariadenia sa nemôže 

používať alkohol 

primátor – vo veci Protestu prokurátora č.j. Pd 60/12 – 7 proti 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Rajecké Teplice č. 40/2006 o 

verejnom poriadku na území mesta, by sme Okresnú prokuratúru Žilina 

informovali, že bolo prijaté Mestským zastupiteľstvom v Rajeckých 

Tepliciach na X. zasadnutí  14. 06. 2012 Uznesenie č.44/2012.  

Pristúpili k hlasovanie za Uznesenie č. 44 /2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo protest 

prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajecké 

Teplice č.40/2006  o verejnom poriadku na území mesta a berie na 

vedomie protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu 

Mesta Rajecké Teplice č.40/2006  o verejnom poriadku na území mesta 

a ruší všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č.40/2006 

o verejnom poriadku na území mesta 

Hlasovanie: 

Za:8    proti: 0                     zdržal sa: 0  

neprítomný: Ladislav Šálek 

 

 

 

Add 16/ Diskusia 

Fajbík – zriadil som internetovú stránku Rajecké teplice Poluvsie 

a máme na facebooku 2180 priateľov (priaznivcov). Ak večer dám niečo 

na internetovú stránku, tak strašne veľa ľudí hneď reaguje. Skúsim 

tam dať podnet poď do prírody a som zvedavý koľko ľudí pôjde 

primátor – je to výzva, ďalej vás chcem informovať, že sme pozvaní 

do nášho družobného mesta Pozlovice na oslavu 725 rokov prvej 

zmienky Pozlovíc a 100 rokov od zahájenia stavby priehrady. Dostali 

ste pozvánky, niektorí sa ospravedlnili, tí ktorí zabudli, tak 

prosím dajte nám vedieť, aby sme vedeli upresniť počet účastníkov 

Rojík – prosím vás rokovať so SLK Rajecké Teplice, pri penzióne 

Flora je pri dažďoch všetko možné nanesené. Ďalej keď občania 

pokosia trávnik, trávu vysypú tam kde uvažujeme že bude chodník 

primátor – správca kanalizácie Sevak, by mal častejšie čistiť. Máme 

zapísané, oslovíme správcu  

 

prednosta – nehlasovali sme za Uznesenie č.38/2012 

Brath – takže jedine zamieta žiadosť, pretože je tu stred záujmu. 

Pôvodne sme mysleli zobrať na vedomie, ale musíme zamietnuť. 

Členovia stavebnej komisia nesúhlasia, aby sa predával mestský 

majetok 

Dikant – nesmie to byť priamy predaj 
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primátor – musí byť jasná odpoveď na žiadosť. Následne dal hlasovať 

za Uznesenie č. 38 /2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo žiadosť slečny Márii Masarykovej – GIANNA,  

Rajecká cesta 14, 013 13  Rajecké Teplice o odkúpenie zadných 

technických priestorov za lekárňou  a časť pozemku p. č. KNC 520/2 v 

k. ú. Rajecké Teplice, podľa vyznačeného nákresu. Objekt: Časť 

budovy medzi zdravotným strediskom a lekárňou Mária a zamieta 

žiadosť slečny Márii Masarykovej – GIANNA,  Rajecká cesta 14, 013 13  

Rajecké Teplice o odkúpenie zadných technických priestorov za 

lekárňou  a časť pozemku p. č. KNC 520/2 v k. ú. Rajecké Teplice, 

podľa vyznačeného nákresu. Objekt: Časť budovy medzi zdravotným 

strediskom a lekárňou Mária  

 

Hlasovanie: 

Za: 8      proti: 0                        zdržal sa:0  

neprítomný: Ladislav Šálek 

 

primátor – konštatoval, že toto uznesenie bolo schválené. 

Preschvaľovali uznesenia, za ktoré nebolo hlasované. Následne dal 

hlasovať za Uznesenie č. 31/2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo prevádzkový poriadok športového areálu mesta 

Rajecké Teplice a schvaľuje prevádzkový poriadok športového areálu 

mesta Rajecké Teplice a ruší uznesenie č.6/2008 zo dňa 18. 09. 2008 

v časti schvaľuje bod 11 

 

Hlasovanie: 

Za:8    proti: 0                     zdržal sa: 0  

neprítomný: Ladislav Šálek 

 

primátor – konštatoval, že toto Uznesenie č.31/2012 bolo jednohlasne 

schválené.   

 

Ďalej návrh na Uznesenie č.39/2012 je pripravený, len bude treba ho 

upraviť 

Brath – taktiež zamieta žiadosť + vyzvať pána Pialu, aby dal vytýčiť 

hranicu mestského pozemku v teréne a opätovne žiadosť prerokujeme v 

komisii + vyzvať pána Pialu, aby odhradil čo nemá povolené zahradiť 

primátor - Uznesenie č.39/2012 -Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo žiadosť pána Pavla Pialu, bytom Smreková 29, 

010 07  Žilina o odkúpenie časti pozemkov p. č. 1230 a 351 KNC v k. 

ú. Poluvsie nad Rajčankou a zamieta žiadosť pána Pavla Pialu, bytom 

Smreková 29, 010 07  Žilina o odkúpenie časti pozemkov p. č. 1230 

a 351 KNC v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou. Odporúča uložiť 

žiadateľovi vytýčiť hranicu mestského pozemku v teréne a opätovne 

prerokovať  v komisii  

 

Hlasovanie: 

Za:8    proti: 0                     zdržal sa: 0  

neprítomný: Ladislav Šálek 

 

primátor – konštatoval, že toto uznesenie bolo schválené  
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Prešli k hlasovaniu za Uznesenie č. 40 /2012, tak ako navrhla 

stavebná komisia.  Uznesenie č. 40 /2012 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo žiadosť pána Milana Baláža, pána 

Albína Kubka,  pána Ludvika Hodasa, Rajecké Teplice, Kuneradská 

cesta a Ing. Márii Kováčovej o zaradenie do Doplnku k  ÚPN SÚ RT. 

Objekt: Prístupová komunikácia na pozemkoch za Základnou školou 

a schvaľuje žiadosť pána Milana Baláža, pána Albína Kubka,  pána 

Ludvika Hodasa, Rajecké Teplice, Kuneradská cesta a Ing. Márii 

Kováčovej o zaradenie do Doplnku k  ÚPN SÚ RT. Objekt: Prístupová 

komunikácia na pozemkoch za Základnou školou.   

Hlasovanie: 

Za:8    proti:0                    zdržal sa:0  

neprítomný: Ladislav Šálek 

 

primátor – konštatoval, že toto uznesenie bolo schválené  

primátor –prečítal a dal hlasovať za návrh na Uznesenie č. 37 /2012 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo zasadnutie 

komisie na ochranu verejného záujmu a výsledok splnenia si 

povinnosti poslancov MsZ a primátora mesta  v zmysle zákona  č. 

357/2004 Z.z. a berie na vedomie - zápisnicu komisie na ochranu 

verejného záujmu a výsledok splnenia si povinnosti poslancov MsZ 

a primátora mesta  v zmysle zákona  č. 357/2004 Z.z. 

 

Hlasovanie: 

Za:8    proti:0                     zdržal sa: 0  

neprítomný: Ladislav Šálek 

 

primátor – konštatoval, že toto uznesenie bolo schválené. Ďalej dal 

hlasovať za návrh na Uznesenie č. 35 /2012 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo  informatívnu správu o vyriešení 

súdnych sporov a berie na vedomie informatívnu správu o vyriešení 

súdnych sporov  

Hlasovanie: 

Za:8   proti:0                      zdržal sa:0  

neprítomný: Ladislav Šálek 
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Add 17/ Záver 

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 

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 X. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

 

V Rajeckých Tepliciach 14. 06. 2012 

 

 

 

 

___________________    ___________________ 

Ing. Igor Masaryk    RNDr. Dobeš Peter 

prednosta MsÚ     primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Jozef Knapec        __________________      

                                    14. 06. 2012 

 

 

 

 

Emil Barčiak     ___________________    

     14. 06. 2012 
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