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     ZÁPISNICA 

zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo 17. 04. 2013 na Mestskom úrade 

v Rajeckých Tepliciach 
 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny.  

Ospravedlnení: p. Ladislav Šálek, p. Emil Barčiak 

Prezenčná listina - príloha zápisnice 

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva 

2. Schválenie dobrovoľnej zbierky na pamätník plk.i.m.Jozefa 

Gabčíka 

3. Financovanie CVČ Rajecké Teplice na obdobie po 01. 07. 2013 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

 

Add 1/ Otvorenie XVI. zasadnutia mestského zastupiteľstva  

Otvorenie MsZ uskutočnil primátor RNDr. Peter Dobeš uvítaním 

poslancov a občanov. Z kontroly prezenčnej listiny zasadnutia MsZ 

bolo zistené, že zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina 

všetkých poslancov, čiže zasadnutie bolo uznášania schopné. Návrh 

programu predniesol RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta. Vedením 

zápisnice poveril p. Danku Loncovú. Za overovateľov zápisnice určil 

týchto poslancov: Mgr. Branislava Babinca a Ing. Vladimíra Dikanta.   

Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov: p. prof. Mária 

Rostášová – predseda, p. Ing. Alexander Sopko– člen, p. Vladimír 

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

Nikto sa neprihlásil.  

Primátor dal hlasovať za schválenie členov 

 

ZA:7        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

(neprítomní p. Ladislav Šálek, p. Emil Barčiak)  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie a požiadal ich, aby 

pristúpili k bodu č.2 dnešného zasadnutia a to schváleniu 

dobrovoľnej zbierky na pamätník plk.i.m.Jozefa Gabčíka 

 

 

Add 2/ Schválenie dobrovoľnej zbierky na pamätník plk.i.m.Jozefa 

Gabčíka 

primátor – prečo dobrovoľná zbierka, lebo ideme podľa zákona 

o obecnom zriadení, podľa  § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  Je potrebné 

schváliť vyhlásenie dobrovoľnej zbierky ( v súlade s § 9 zákona č. 

369/1990Zb. o obecnom zriadení) s účelom použitia vyzbieraných 

finančných prostriedkov na financovanie pamätníka plk. i. m. Jozefa 

Gabčíka.  

Uznesením č. 40/2013 MsZ prerokovalo možnosti zriadenia účtu na 

verejnú zbierku na pamätník plk.i.m.Jozefa Gabčíka a uložilo MsÚ 

zriadiť účet na verejnú zbierku na pamätník plk.i.m.Jozefa Gabčíka 
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p. Fajbík – cena by sa mohla ponížiť, kameň by sme mohli priviezť. 

Od vtedy ako som predložil návrh, bol som v Prahe, videl som 

kostol.... Sprevádzal nás kameraman p. Belan, celé by to 

zdokumentoval 

p. Rostášová – spýtala sa, či sme sa pokúsili aj o iné zdroje, bola 

toto jediná možnosť 

primátor – už ministerstvo obrany nemalo záujem 

p. Rostášová - ako sa ľudia dozvedia o tejto zbierke 

primátor – mestský rozhlas, noviny, web 

p. Rostášová - kto okrem obyvateľov 

primátor- výsadkári, (Klub vojenských výsadkárov SR, Rajecká cesta, 

Žilina, 5. Pluk špeciálneho určenia, Žilina, plk. Anton Múdry 

predseda KVV SR), tí ktorí otvárali preteky v minulosti, bývalí 

príslušníci výsadkového vojska a sympatizanti združenia, žilinský 

pluk, databázu adries- písomne oslovenie. Krosový beh nazvaný 

Memoriál Jozefa Gabčíka poriada klub vojenských výsadkárov 

v spolupráci s mestom Žilina a olympijským hnutím. Má dĺžku 11 km 

a vedie od rodného domu hrdinu II. svetovej vojny Jozefa Gabčíka 

z Poluvsia po ľavej strane Rajčianky na štadión v žilinských 

kasárňach. Doteraz prebehlo 18 osemnásť ročníkov s medzinárodnou 

účasťou.   

p. Rostášová - aby sa dozvedeli, že bude takáto zbierka 

primátor- využijeme všetky možné kanále 

p. Fajbík- p. Belan chce internetovú televíziu využívať 

primátor – musíme sa dohodnúť na aké obdobie  

p. Babinec- bude busta, či tabuľa 

p. Brath- v stavebnej komisii to bolo 

primátor- p. Pelikán urobí bustu 

p. Babinec- ľudia sa ma pýtajú, dobre by bolo informovať ľudí, aj do 

spravodajcu. Mám myšlienku, keby to bolo pred mestským úradom, len 

teraz ma to napadlo, že by to bolo na námestí SNP 

p. Dikant- je limit koľko peňazí musíme vyzbierať 

p. Fajbík – stavebnú časť urobíme svojpomocne 

primátor- aj stanica je v k.ú. Stránske 

p. Fajbík – straňani sa o neho tiež trochu bijú, je to urbár 

Stránske 

p. Brath – tak dajme na rok od apríla do apríla 

p. Sopko- v máji sa to musí slávnostne otvoriť, kedy sa to urobí 

p. Dikant- keď sa nevyzbierajú potrebné financie 

prednosta- bráni niečo predlžiť termín zbierky 

p. Sopko – osloviť, poprosiť odboje, rozbehnime to čo tu bolo 

povedané, podľa objemu finančných prostriedkov sa dohodneme 

primátor – ohraničíme to teda od 18. 04. 2013 do 18. 04. 2014, 

spôsob konania zbierky: na účet č. 3125097655/0200 VÚB, a.s. 

O výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných 

prostriedkov bude informovať občanov Mestské zastupiteľstvo, 

primátor mesta a prednosta mestského úradu. Kontrolu použitia 

finančných prostriedkov zbierky vykoná hlavný kontrolór. 

primátor – požiadal prednostu, aby prečítal návrh na uznesenie 

45/2013 

prednosta – prečítal návrh na uznesenie 45/2013 
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primátor – možno do ukladacej časti treba napísať, že MsÚ bude 

informovať širokú verejnosť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky na 

financovanie  pamätníka plk. i. m. Jozefa Gabčíka v Poluvsí 

p. Rostášová – prečítala návrh na Uznesenie č. 45/2013 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach schvaľuje vyhlásenie 

dobrovoľnej zbierky ( v súlade s § 9 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom 

zriadení) s účelom použitia vyzbieraných finančných prostriedkov na 

financovanie pamätníka plk. i. m. Jozefa Gabčíka, v termíne od  

18. 04. 2013 do 18. 04. 2014 a  ukladá MsÚ informovať širokú 

verejnosť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky na financovanie  pamätníka 

plk. i. m. Jozefa Gabčíka v Poluvsí 

primátor – poďakoval predsedkyni návrhovej komisii a požiadal 

poslancov o hlasovanie za predložený návrh 

 

ZA:7        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

Neprítomní: p. Ladislav Šálek , p. Emil Barčiak 

 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že uznesenie bolo 

schválené. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bolo schválené uznesením 

Mestského zastupiteľstva mesta Rajecké Teplice č. 45/2013 zo dňa  

17. 04. 2013. 

 

 

Add 3/ Financovanie CVČ Rajecké Teplice na obdobie po 01. 07. 2013 

primátor – vážené mestské zastupiteľstvo chcem Vás informovať, že 

dnes od 15,00 h sme mali rokovanie za účasti mňa, Ing. Igora 

Masaryka- prednostu MsÚ Rajecké Teplice, Ing. Alexandra Sopku- 

poslanca, predsedu komisie finančnej, podnikateľskej a cestovného 

ruchu MsZ v Rajeckých Tepliciach, p. Vladimíra Bratha- poslanca, 

zástupcu primátora mesta Rajecké Teplice, predseda komisie výstavby, 

územného plánu a ochrany životného prostredia MsZ v Rajeckých 

Tepliciach. Ďalej boli prítomní: Mgr. Andrea Čerňanská Černáková- 

riaditeľka CVČ Rajecké Teplice, Mgr. Peter Knotek- riaditeľ ZŠ 

Rajecké Teplice, prof. Ing. Mária Rostášová PhD.- poslanec, predseda 

komisie sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu, mládeže 

a verejného poriadku MsZ v Rajeckých Tepliciach, p. Anna Grupáčová, 

hlavná kontrolórka mesta Rajecké Teplice 

Členovia komisie finančnej, podnikateľskej a cestovného ruchu MsZ 

v Rajeckých Tepliciach: Ing. Vladimír Dikant- poslanec MsZ RT 

predseda komisie na ochranu verejného záujmu, Ing. Pavol Hucík, 

JUDr. Štefan Stehlík, p. Drahoslava Pagáčová, p. Janka Bohiníková. 

Prizvaní boli aj p. Peter Piala a p. Antónia Janíková. Na pracovnom 

stretnutí  pani riaditeľka CVC Rajecké Teplice sa vyjadrila 

k možnostiam financovania, získania a šetrenia finančných zdrojov.   

Momentálne treba povedať, že financovanie máme zabezpečené do 30. 

06. 2013. Prijali sme na minulom mestskom zastupiteľstve Uznesenie 

č. 38/2013 sme schválili dotáciu vo výške 62,-EUR/rok/žiak 

a zasielať v mesačných splátkach do 30. 06. 2013 na účet žiadateľa 

podľa počtu navštevujúcich žiakov týchto centier. A schvaľuje 

rozdelenie dotácie vo výške 62,- EUR/rok/žiak rovnomernou finančnou 

čiastkou v prípade, že dieťa navštevuje viaceré centra voľného času 

     Riaditeľ ZŠ Mgr. Knotek informoval ako sa využívajú vzdelávacie 

poukazy. Že ich deti môžu využívať aj na iné centrá alebo umelecké 

školy.  Základná škola využíva telocvičňu len v dopoludňajších 
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hodinách. Riaditeľ informoval o neefektívnom zohrievaní vody- dlho 

trvá(3 dni).  

Otázka znie čo po 01. 07. 2013, hľadáme riešenia, že telocvičňu 

prenesie pod správu mesto. Pre mesto by to znamenalo, že formou 

všeobecno- záväzného nariadenia- stanovená výška sadzby nájmu. Mali 

by sme nastavené podmienky. Telocvičňa nie je využitá na 100 %, 

v sobotu aj nedeľu. Príjem by bol evidovaný na meste, treba mať na 
pamäti, že je tam upratovačka, rôzne revízne správy. Riaditeľ ZŠ 

navrhol zvýšiť poplatky za prenájom telocvične.   
Je predpoklad žeby sa šetrilo, bola by to jedna z možnosti, alebo sa 

baviť o zvýšenie platieb za krúžky, musíme nastaviť inak pravidla, 

príliš možnosti sme nenašli,  

Vychádzame z toho, ak ten rodič chce, aby jeho dieťa chodilo na 

krúžok, tak priplatí za krúžok. 

Vnímame ako sa k tomu stavajú okolité obce, ako i mesto Žilina, 

mesto Rajec zamietlo, obec Kunerad nám dáva do výšky 50 percent. 

Navrhujeme vylúčiť deti z Rajca, nakoľko nemáme príspevok, nemáme 

stanoviská od MsZ z obcí Stránske, Kamenná Poruba a konská.  

Možno preniesť krúžky na školu, cez vzdelávacie poukazy, aby bolo 

oveľa vyššie percento návratnosti vzdelávacích poukazov.  

Či treba dvoch pracovníkov v CVČ, je tých otázok viac.  

Skúsme možno formulovať návrh na uznesenie, k 01. 07. By telocvičňa 

išla na mesto, ako aj školská jedáleň. alebo určia sa presné 

pravidla 

p. Sopko – urobme súhrn všetkých možností, nakoniec aj tak skôr nič 

neurobíme 

primátor – možno sa stretneme v máji, prípadne na úrovni mestskej 

rady, je to problém celého Slovenska. Vymenovať a pomenovať veci, 

bude zabezpečené otvorenie, upratanie 

p. Sopko – je možné jej dať úlohu, aby zvolala riaditeľka CVČ  

p. Rostášová – od začiatku mám pocit, buď musíme znížiť náklady- 

začala som nájmom, vidím to osobne, treba jednoznačne vyčísliť 

oprávnené náklady, zvolali rodičov, takéto náklady máme na krúžok, 

takýto rozdiel musíme doplatiť, Kunerad dá 50 %, podnikateľská 

základňa toho všetkého.  Neberme deťom krúžky, nech urobia prepočty 

pohrať sa v excelovskej tabuľke.  

primátor – mesto Rajec má peniaze, ale nechce ich poskytnúť na dieťa 

v CVČ RT. 

p. Brath- nájom za telocvičňu je vysoký , tam by som išiel na nulu, 

alebo symbolickú sumu 1 euro. Ak by CVČ padlo, tak p. riaditeľ školy 

dáva ruky preč od toho. On by si znižoval náklady keby použil 

vzdelávacie poukazy, o 13,00 h padne prac. doba 

p. Piala- povedal o výhodách podružného merania. Je potrebné 

pripraviť podklady, ekonomickú analýzu nákladov na energie v areáli 

ZŠ- v objekte telocvične, predložiť ročnú spotrebu energií 

primátor - urobiť audit energií v ZŠ 

p. Dikant – analýzu nákladov, a výnosov treba urobiť. Keď bude jeden 

pracovník, urobí riaditeľ ZŠ a riaditeľ CVČ, osobný kontakt je veľmi 

dôležitý, už teraz . na mňa pôsobí akoby to zabalila 

p. Rostášová – ona to necháva na mesto, výrazne slabé rodiny by sme 

podporovali cez komisiu 

p. Babinec- 46 rokov som učil, je mi ľúto, že ste hľadali 

východiska, keď ste hľadali východiska. Rozprávate o niečom čo ste 

zabudli, ale vás uchvátila len ekonomická myšlienka. Rodičia 

neplatili kedysi za krúžky. Deti chodia do 7 až 10 krúžkov, peniaze 

posielame na obce, obce nezaplatia, prečo Rajec nechce dať na svoje 
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peniaze, to sú ich deti, predstavitelia mesta Rajec by ich mali 

poslať. Tak nech sa rodičia o ne poobede starajú. Učitelia by sa 

dokázali v poobedných hodinách starať o deti 

p. Brath- p. riaditeľ povedal, že to je problém 

p. Babinec- nikto nechodí na bikrosovú dráhu 

prednosta – bola zima 

p. Babinec- už je teplo, tak už by mohli chodiť 

p. Babinec- nech škola platí ak bude používať telocvičňu , Jozefa 

Turčányho veľmi dobre poznám, viem že dirigoval aj predchádzajúcich 

ministrov, je mi ľúto , že budú trpieť decká, deti si to odskáču. 

Učitelia by mohli byť vďační, že poobede sa starajú o deti. P. 

primátor by si ich zavolal a poďakoval by im 

p. Knapec- sestra býva v Rajci, dieťa jej chodí do CVČ RT a rada by 

doplatila za krúžok, lebo taký krúžok v Rajci nie je 

p. Dikant – vyjadrenie rodičov 

p. Rostášová – CVČ RT dosť veľa robia pre školu, sú prínosom. Mali 

by sme sa baviť o verejnom záujme.  

primátor - prejav úzkej spolupráce tu nebol 

p. Babinec – je to o peniazoch, aj som mal dobré vzťahy 

p. Sopko- pokiaľ boli peniaze dalo sa, žilo sa, teraz sú tlaky na 

rodičov 

p. Dikant – nastaviť mieru, zriaďovateľom je mesto, dali sme peniaze 

na rôzne organizácie, ani nás nepozvali na výročnú schôdzu, musíme 

zachovať CVČ  

p. Knapec- je smutné, že nemocnice sú stratové, školy sa rušia, 

policajti majú zarábať, čo mi mali dávať pozor- pomáhať a chrániť 

p. Bohiníková –  

p. Fajbík – jednu tabuľku nech urobí p. riaditeľ a jednu p. 

riaditeľka, skonfrontujeme  

p. Rostášová – to spadá do kalkulácie, na jedného človeka toľko 

krúžkov, mala by povedať na rodičovskom koľko sa dopláca na 

konkrétny krúžok 

p. Sopko - je riaditeľka musí vedieť čo má urobiť, analýzu nákladov 

do konca apríla a následne stretnutie s rodičmi, aby vedeli koľko 

majú zaplatiť 

prednosta – máme právničku na meste, p. JUDr. Katarína Pialová by 

jej poradila 

p. Rostášová – nevie to spraviť, alebo to nechce 

p. Dikant- p. Bohiníková nech jej pomôže, ona vie o čo ide 

p. Rostášová- ak jeden krúžok má náklady menšie že by sa dotoval ten 

iný drahší krúžok 

p. Dikant- to nie ej možné 

p. Grupáčová- jednoducho zistiť rozdiely jednotlivých krúžkov 

p. Rostášová – prečítala návrh na  Uznesenie č. 47/2013 
Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach ukladá riaditeľke CVČ 

Rajecké Teplice zabezpečiť informovanosť rodičov formou osobných 

stretnutí,  na ktorých budú rodičia detí  oboznámení so súčasnou 

situáciou vo financovaní CVČ RT a predpokladmi jeho ďalšej 

existencie, v termíne do 15. 05. 2013 

 

ZA:6        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 1 / p. Babinec /   

Neprítomní: p. Ladislav Šálek , p. Emil Barčiak 

primátor – poďakoval poslancom  

p. Rostášová – prečítala návrh na  Uznesenie č. 47/2013 ukladá 
riaditeľke CVČ Rajecké Teplice spracovať podrobnú analýzu príjmov 

a výdavkov CVČ RT za účelom vyčíslenia ekonomicky oprávnených 
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nákladov a stanovenia poplatkov za navštevovanie jednotlivých 

krúžkov, v termíne do 30. 04. 2013 

 

ZA:7        PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0    

Neprítomní: p. Ladislav Šálek , p. Emil Barčiak 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, že uznesenie bolo 

schválené 

 

 

Add 4/ Diskusia 

primátor - mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach na svojom 

XV. zasadnutí, ktoré sa konalo 21. marca 2013 Uznesením č. 39/2013 

MsZ schválilo postup riešenia získania finančných prostriedkov 

formou úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia- I. etapa 

a odporúčilo primátorovi mesta podpísať zmluvu so SLSP,  a.s. 

o financovaní rekonštrukcie verejného osvetlenia – I. etapa, po 

odsúhlasení zmluvy členmi mestskej rady  

primátor - v rámci diskusie poprosil p. prednostu čo sa urobilo  

prednosta – mesto rokovalo so SLSP, a.s.- jednania boli a ešte budú. 

Energetická agentúra si vyžiadala podklady, urobí energetický audit. 

Vyhodnotia do ktorej skupiny budeme patriť, čakáme kedy prídu k nám, 

pozrú si projekty, naháňa ich aj SLSP, Kuneradská cesta je už 

urobené. Budeme ďalej jednať so SLSP, a.s., potom zrejeme zvoláme 

mimoriadne zastupiteľstvo, nie mimoriadne ale by bolo ďalšie v 

poradí.  

primátor – keď budeme mať zmluvu, návrh zmluvy, budeme Vás 

kontaktovať. Úspory sú tam zjavné.  Chceli vyskúšať ako to pôjde. 

Veľmi rýchlo im to išlo, pripravujú si zemné práce, ich naháňa dlhá 

zima ktorá bola a iné projekty 

p. Sopko – nie som elektrikár, je to asi uzemnenie 

p. Pagáč – sú si vedomí bezpečnostného hľadiska 

p. Fajbík – pripomínam, že treba nainštalovať osvetlenie ako býva 

môj brat a p. Sršník 

p. Pagáč - urobíme 

primátor – pripravujeme aj v našom meste akciu Deň zeme, aby naše 

mesto bolo krajšie. Akcia bude v spolupráci so základnou školou 

a organizáciami pracujúcimi pod mestom. Kofola prispela minerálkami,  

p. Babinec- poprosil spojiť sa s Konskou a so Stránskym, nakoľko 

cesta 14. Storočia je plná odpadkov, všetko treba čistiť, ja zbieram 

tam odpadky, plechovky 

primátor – bola schválená dotácia na pokračovanie cesty  

14. storočia- zo Stránskeho do Konskej  

p. Fajbík – máme lipovú alej v Rajeckých aj v Poluvsí, to máme 

urobené. Cesta na Kuneradskej ceste, od odbočky zo Stránskeho- 

stromy treba vyčistiť, môžem aj ja, nepotrebujeme firmu platiť. Je 

to v strašne zanedbanom stave 

p. Brath- je to kataster Stránske, Konská 

p. Fajbík- bola by to krásna ulica, na ihrisku v Poluvsí sa nám stal 

úraz, potrebujeme oficiálny súhlas rozbiť pódium, chceme betónovať 

jarok, raz pokiaľ viem bolo použité pódium 

p. Veselický – v minulom období poslanci za Poluvsie pódium chceli 

a mesto ho financovalo, terajší poslanci za Poluvsie ho zas nechcú 

primátor- je to na zváženie, zatiaľ to beriem na vedomie 

p. Babinec- nerušme to, zvážme to  

p. Rostášová – na základe čoho sa vyberajú uznesenie, ktoré sa 

zverejňujú v spravodajcovi  
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primátor – redakčná rada zasadá a členovia tejto rady starostlivo 

zvažujú čo sa uvedie v spravodajcovi 

p. Rostášová- prečo nebolo zverejnené uznesenie o dennom stacionári, 

prebiehala by diskusia medzi občanmi 

prednosta – mali sme stanovisko, že nebude sa realizovať denný 

stacionár, hygiena sa vyjadrila že to nie je možné. Zhodnotili sme, 

že je lepšie to nezverejniť, možno by bolo vhodnejšie popísať 

o pôvodnom zámere formou článku 

p. Rostášová – ani len správa o dennom stacionári– možno bolo lepšie 

keď sme kedysi všetky uznesenia dávali 

primátor – nie je problém skopírovať uznesenia tak ako sú schválené 

alebo neschválené, len sa nám zdá lepšie vybrať to podstatné, všetka 

sú na našej stránke 

prednosta – osobitný článok čo sa udialo môžeme napísať, na 

internete- web stránke mesta je všetko, len v spravodajcovi sú 

vybraté časti 

 

 

Add 5/ Záver 

primátor – jednotlivé uznesenia sme priebežne čítali a hlasovali za 

všetky. Predseda návrhovej komisie súhlasil, v diskusii sme sa 

venovali všetkým návrhom, ktoré boli schválené. Konštatoval, že 

všetky uznesenia boli 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  

XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

V Rajeckých Tepliciach 17. 04. 2013 

 

 

___________________    ___________________ 

Ing. Igor Masaryk    RNDr. Peter Dobeš 

prednosta MsÚ     primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Vladimír Dikant    _____________________      

       17. 04. 2013 

 

 

 

 

 

Mgr. Branislava Babinec   _____________________    

         17. 04. 2013 
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