
Rok 1991 
Začiatok roku 1991 bol poznamenaný ,,delením“ majetku bývalého MsNV, z integrovaných 
obcí zostalo súčasťou Rajeckých Teplíc iba Poluvsie. Finančné vysporiadanie prinieslo 
povinnosť osamostatneným obciam vyčleniť 100 000 Sk. Táto čiastka zásadne ovplyvnila 
rozpočet, a preto v roku 1991 sa iba dokončovali rozpracované úlohy a udržiaval sa bežný 
chod mesta. Boli to nasledovné práce: 
- vybudovanie autobusovej zastávky na Kuneradskej ceste 
- terénne úpravy a spevnenie plôch panelmi pre miestne trhovisko 
- rekonštrukcia chodníka zdravia 
- oprava amfiteátra 
- rekonštrukcia elektrickej siete a verejného osvetlenia 
- presťahovanie knižnice z priestorov nad potravinami u Vierky(bývalý Martinec) do 
priestorov bývalých Detských jaslí oproti miestnemu kostolu,  tohto dôvodu bola knižnica 
takmer rok zatvorená 
- rekonštrukcia budovy bývalých technických služieb, tzv. ,,PANICKÁ´´ budova, oproti 
MOTOTRANSU (dokončená v prvom polroku 1991) 
- Dom smútku v Poluvsí (90-93) 
V rámci reštitúcie bola odovzdaná budova bývalého MNV a Okresného podniku služieb 
(bývalý hotel SEIDLER) vlastníkovi – Dane Múllerovej rodenej Seidlerovej, narodenej v 
roku 1924, dcére pôvodných majiteľov – manželov Jozefa a Františky Seidlerových. Vznikol 
tak problém, kde umiestniť sobášnu sieň, prevádzkovanie práčovne, kaderníctva, holičstva 
a fotoslužby. Sporiteľňa, ktorá bola taktiež v týchto priestoroch, sa presťahovala v polovici 
roku 1991 do budovy MSÚ. Začiatkom roku 1991 na MSÚ bolo z titulu zákona o majetku 
obcí delimitovaných 74 štátnych bytov s dvoma kotolňami, o ktoré sa musí MSÚ v plnom 
rozsahu podľa bytového zákona starať. Tento bytový fond bol predtým v správe Bytového 
podniku RAJEC. Bol dosť zanedbaný, čo sa odrazilo aj na nákladoch opravy a údržby bytov. 
MSÚ musel odovzdať pôvodnému majiteľovi objekt Drobnej prevádzky nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Konská (pri železničnej stanici), ktorá sa zaoberala výrobou 
betonárskych výrobkov, odovzdania príslušných technických a technologických zariadení  
súvisiacich s touto výrobou. Odovzdanie sa uskutočnilo koncom roku 1991. Z tohto dôvodu 
MSÚ riešil činnosť Drobnej prevádzky podľa svojich možností a Drobnú prevádzku ako 
štátny podnik zrušil. Zriadil Drobné technické služby MSÚ s podstatne menším počtom 
pracovníkov, ktorí zabezpečujú pracovné činnosti v rámci požiadaviek mesta a občanov.  
Koncom roku 1992 sa na MSÚ zrekonštruovali priestory a otvorila sa nová sobášna sieň. 
Ďalším výrazným problémom  bola čistička odpadových vôd – ČOV. V minulom období sa 
pripravila realizácia ČOV v rámci bývalých integrovaných obcí. Náročná príprava a značné 
investičné náklady posunuli termín začiatku stavby na rok 1990. 

Školstvo – do funkcie riaditeľa základnej školy po p. HOJOVI  JÁNOVI nastúpil p. 

FRINDT FRANTIŠEK.  



Sociálna a bytová komisia prejednala stav využitia kapacity detských jaslí (VILA MILICA) 
na Školskej ulici. Záujem o umiestnenie detí v jasliach bol veľmi malý. Detské jasle boli 
uzatvorené a tieto priestory sa prenajali, prízemie p.  Sršníkovej a p. Knapcovej na zriadenie 
obchodu s potravinami – LAHôDKY,  poschodie pre holičstvo, kaderníctvo a kozmetiku. 
Taktiež priestory bývalej školskej družiny na Kuneradskej ulici, tzv. Stará škola, boli 
prenajaté p. Liborovi MICHÁLKOVI (MI-MI) na predaj potravín. Začiatkom roka 1991 bola 
aj napriek snahe rodičov zrušená kúpeľná škôlka na ulici Pri Bystričke. Pre mnohé rodiny 
s malými deťmi nastali veľké problémy, pretože škôlka na Ulici Osloboditeľov je 
lokalizovaná mimo centra mesta. Koncom roku 1991 sa začala podávať strava dôchodcom 
v priestoroch Mestského úradu s príspevkom 5,40 KČS na jeden obed, neskôr diferencované 
podľa výšky dôchodku.  
Pravidelne boli prehodnocované žiadosti o sociálnu výpomoc. Úlohou sociálnej komisie je 
i napomáhať pri šetrení a posudzovaní jedného prideľovania bytov pre žiadateľov. Situácia 
s bytmi v našom meste je nevyhovujúca.  
Po 1. januári prešli do zákona majetku správy miest a obcí príspevkové organizácie, medzi 
ktoré patrili i dobrovoľné požiarne organizácie, ktoré doteraz financoval štát.  
V tomto roku sa zatvorilo kino Hviezda, ktoré sa nachádzalo v liečebnom dome Baník. MSÚ 
zakúpil veľkoplošný videoprojektor SELECO do veľkej sály a vznik videoklubu nahrádzal 
absenciu kina v Rajeckých Tepliciach. Prevádzku kina vykonávali pracovníci Mestského 
kultúrneho strediska v rámci svojej pracovnej náplne.  
Obnovila sa i tradícia miestnych hodov, ktoré sa konajú z príležitosti posvätenia miestneho 
kostolíka na sviatok patrónky Nanebovzatej Panny Márie – 15.augusta. Počas hodov prebieha 
bohatý kultúrny program, ktorý začína spravidla v piatok a končí v nedeľu podvečer.  
 

 

 


