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  ZÁPISNICA 

zo IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo 30. 06. 2011 na Mestskom úrade v Rajeckých 

Tepliciach 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny, Jozef Knapec mešká z dôvodu     

           havárie v Porúbke, čaká v kolóne áut  

Prezenčná listina(kópia) - príloha zápisnice 

Zápisnica komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov (kópia)- príloha zápisnice 

 

PROGRAM:  

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

 14. apríla 2011 

3.  Zmena č. 1 k VZN č. 60/2009 o určení výšky príspevku na    
 čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach-     

 sadzby stravovania stravníkov v Školskej jedálni pri ZŠ Rajecké   

     Teplice podľa vekových kategórií 

4.  Zmena č. 2 k VZN č. 60/2009 - výška mesačného príspevku    
 zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v MŠ Rajecké Teplice 

5.  Návrh prevádzky Materskej školy Rajecké Teplice 
6.  Doplnok č. 3 k VZN č. 51/2008 - výška poplatku za prenájom    

 pódia a krytého pódia 

7.  Oprava zatekajúcej strechy na Kultúrnom dome Poluvsie- návrh   
 financovania z rezervného fondu 

8.  Vyhodnotenie ponúk pre kúpu sluţobného vozidla mestskej polície 
9.  Informačná správa o bikrosovej dráhe 
10. Informačná správa o vybudovaní zastávky SAD pri zdravotnom     
    stredisku smer Kunerad 

11. Informačná správa o mestskom informačno-navigačnom systéme   
    v Rajeckých Tepliciach 

12. Ţiadosti občanov- stanoviská  z odborných komisií 
13. Rôzne  
14. Diskusia 
15. Návrh na Uznesenia 
16. Záver 

 

Spýtal sa poslancov či súhlasia.  

Sopko - komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu odporúča 

stiahnuť z dnešného programu a to návrh na premenovanie niektorých 

ulíc a námestia v Rajeckých Tepliciach, ktorý bol prílohou pozvánky. 

Navrhol, aby sa potom niekedy na jesennom zasadnutí k tomuto bodu 

vrátili 

primátor – my sme vypustili ulice z návrhu a mysleli sme len zmenu 

obnoveného námestia v Rajeckých Tepliciach po jednej z 

najvýznamnejších osobností 20. storočia po Jánovi Pavlovi II 
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Brath- hovorili sme o týchto návrhoch na zasadnutí komisie výstavby, 

územného plánu a ochrany ţivotného prostredia, zhodli sme sa, ţe 

treba diskutovať s verejnosťou. Mala by sa verejnosť vyjadriť 

Babinec – súhlasím s poslancom p. Sopkom, dnes to nebudeme riešiť  

Rostašová- mám tu zápis z našej komisie (sociálnych vecí, kultúry, 

vzdelávania, športu, mládeţe  a verejného poriadku) a tam 

jednoznačne bolo povedané, ţe ulice nie ale námestie áno 

Brath- diskusiu treba vyvolať 

Sopko- chceme, aby návrh na uznesenie v takej podobe ako sme ho 

dostali, bol vyňatý 

Barčiak- medzi občanmi treba urobiť akoby referendum, nech sa ľudia 

vyjadria 

Sopko – je to poslanecký návrh 

primátor – nepodarilo sa nám zistiť dokument, ktorým bolo námestie 

schválené ako námestie SNP, nevieme či uznesením 

primátor – poţiadal poslancov o hlasovanie, aby dnes nerokovali 

o názve námestia v Rajeckých Tepliciach 

ZA:6        PROTI: 2(Rostášová, Šálek)   neprítomný: Jozef Knapec 

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie. Následne dal hlasovať 

za návrh programu ako ho majú v pozvánke  

 

ZA:7    PROTI:0    ZDRŢALA SA:1(Rostášová)  neprítomný: Jozef Knapec 

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie  a prešli k prvému bodu 

IV. zasadnutia MsZ 

 

 

 

Add 1/ Otvorenie IV. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Rajeckých 

Tepliciach  

Otvorenie MsZ uskutočnil primátor RNDr. Peter Dobeš uvítaním 

poslancov a občanov. Z kontroly prezenčnej listiny zasadnutia MsZ 

bolo zistené, ţe zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina 

všetkých poslancov, čiţe zasadnutie bolo uznášania schopné. 

Poďakoval sa za účasť. Návrh programu predniesol RNDr. Peter Dobeš, 

primátor mesta. Vedením zápisnice poveril Danku Loncovú.  

Za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov: Vladimír Brath 

a Peter Fajbík. Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov:  

Doc. Mária Rostášová – predseda, Mgr. Branislav Babinec – člen, Emil 

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

návrh. Nikto sa neprihlásil. Dal hlasovať za schválenie členov 

 

ZA:8        PROTI:0          ZDRŢAL SA:0    neprítomný: Jozef Knapec 

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie a následne poţiadal 

poslancov, aby pristúpili k bodu č.2 dnešného zasadnutia a to k 

zmene Rokovacieho poriadku MsZ v Rajeckých Tepliciach 
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Add 2/ Kontrola plnenia uznesení z III. zasadnutia MsZ, konaného  

14. apríla 2011 

primátor - informoval, ţe v ukladacej časti boli úlohy uloţené na 

III. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 14. 04. 2011 Uznesením  

č. 44/2011 a to ukladá:  

Úloha 1/  - MsÚ v súčinnosti s obcou Konská prerokovať a zabezpečiť  

odstránenie prekáţky z Porubského potoka ( panely v toku, ktoré tam 

osadili majitelia pozemkov z  k. ú. Konská oproti pozemku p.č. 684/2 

KNC,  pri rodinnom dome p. A. Kostolnej, bytom Ul. 30.apríla, 

Rajecké Teplice aby v  prípade ďalších povodní  nedošlo k vyliatiu 

toku z koryta rieky 

1/primátor – zistili sme  výsledok rokovania u starostky obce Konská 

p. Ing. Jany Stupňanovej. Starostka obce Konská nám poslala 

zápisnicu zo zasadnutia 19. Apríla 2011.  Prítomní boli: p. Kostolná 

Anna, p. Verešová Jana, p. Cibviková Marta a p. Belancová Gabriela. 

Výsledok: na základe vzájomného dohovoru po prešetrení vlastníka 

pozemkov stromy by sa odstránili, resp. čiastočne. Vlastníci 

pozemkov budú upovedomení. Panely z potoka by sa odstránili, resp. 

poloţili na pôvodné miesto. V prípade, ţe by sa získali financie na 

protipovodňové opatrenia, riešili by to touto alternatívou, t.j. cez 

dotácie.  Ak nebude táto moţnosť reálna, budú to riešiť vzájomnou 

spoluprácou, t.j. oslovením vlastníka potoka- povodie Váhu Piešťany. 

primátor - Úloha 2/ - Ponuky pre kúpu sluţobného vozidla mestskej 

polície, jedná sa o Uznesenie č. 66 /2011 v ktorom je schválený 

nákup automobilu Chevrolet Aveo pre mestskú políciu v hodnote 

7 590,-EUR. Poţiadal prednostu o slovo 

prednosta - v bode 8 dnešného zasadnutia sa budeme venovať plneniu 

tohto uznesenia 

primátor - Úloha 3/ - Uznesenie č.56/2011 ukladá MsÚ vypracovať 

právnu analýzu poskytovania finančných prostriedkov  v súlade so 

zákonom organizáciám, ktoré vykonávajú činnosti na území mesta 

Rajecké Teplice 

primátor -oslovili sme JUDr. Pialovú a predsedu finančnej komisie  

p. Sopku. Následne prečítal vyjadrenie stanovisko -právny názor 

JUDr. Pialovej. Mal stretnutie s p. Koššovou, ktorá sa vyjadrila, ţe 

nechcú byť pričlenený pod miestnu organizáciu. Chcú byť klubom pri 

mestskom úrade. Aby sa mohli stretávať, aby chodili do prírody...aby 

v takomto spolku, klube fungovali. P. Koššová predloţila zoznam 

členov podľa nich uţ klubu.  

Ak by bol všeobecný súhlas, tak navrhujeme, aby fungovali podľa 

všeobecno záväzného nariadenia, ktoré by sme prerokovali na budúcom 

zastupiteľstve. Dali by sme do súladu všetkých tých, ktorí pracujú 

pod vedením mesta. Ostatné zloţky by si podali ţiadosť 

Sopko- doporučujem, aby sa toto VZN dalo v pracovnej verzii, aby sme 

to zaradili na prvom septembrovom zasadnutí, aby sme ich v rámci 

rozpočtu mohli financovať.  

Babinec- som veľmi rád, podporujem takéto riešenie, som rád ţe to 

takto dopadlo 

primátor – predloţíme ho organizáciám, aby si ho organizácie 

osvojili. Spýtal sa či sú k tomuto bodu nejaké otázky. Neboli. 

primátor - Úloha 4/ - Uznesenie č.58/2011 schvaľuje 
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a) za  materskou škôlkou odkopať zosúvajúcu hlinu , čím sa odľahčí 

zaťaţenie svahu a v dolnej časti a zrealizovať oplotenie zabraňujúce 

prístupu deťom na svah. Za kultúrnym domom v Poluvsí odstrániť 

jestvujúci porast a vysadiť stromy spevňujúce svah. Na rok 2012 

zahrnúť do rozpočtu mesta oporný múr a odvodnenie svahu za kultúrnym 

domom a škôlkou v zmysle návrhu projektanta 

primátor – poţiadal predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala 

návrh na  Uznesenie č.60/2011  

Rostášová - Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo plnenie uznesení z III. zasadnutia MsZ, konaného  

14. apríla 2011 a schvaľuje plnenie uznesení z III. zasadnutia MsZ, 

konaného 14. apríla 2011 

primátor – poţiadal poslancov o hlasovanie za predloţený návrh 

 

ZA:8        PROTI:0          ZDRŢAL SA:0    neprítomný: Jozef Knapec 

primátor –poďakoval poslancom za jednohlasné schválenie. Poďakoval 

predsedkyni návrhovej komisie p. Rostášovej a prešli k tretiemu bodu 

zasadnutia a to k návrhu schválenia sadzby stravovania stravníkov v  

Školskej jedálni pri ZŠ Rajecké Teplice podľa vekových kategórií 

stravníkov 

Prešli k tretiemu bodu zasadnutia  

 

Add 3/ Zmena č. 1 k VZN č. 60/2009 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach- sadzby 

stravovania stravníkov v Školskej jedálni pri ZŠ Rajecké Teplice 

podľa vekových kategórií 

primátor – privítal pani Tatianu Hodásovú vedúcu školskej jedálne, 

ktorá spracovala tento návrh 

Návrh sadzby stravovania stravníkov v Školskej jedálni pri ZŠ 

Rajecké Teplice podľa vekových kategórií.   Základnou poţiadavkou 

a úlohou v školskom stravovaní je zachovať výrobu jedál a nápojov 

z čerstvých surovín a pouţívať komodity najvyššej kvality 

s moţnosťou vyuţitia alternatívnych potravinových komodít. Receptúry 

sú vypracované pre 4 vekové skupiny stravníkov- detí, ţiakov 

a dospelých stravníkov. Odporúčané výţivové dávky sú vyjadrené na 

úrovni netto, t.j. ako zjedené a z toho dôvodu pre účely hodnotenia 

musia byť zvýšené a príslušné hodnoty fyzických a nutričných strát 

od doby nákupu, aţ po finálny konzum, t.j. podľa jednotlivých 

nutričných faktorov o 10 aţ 20 % a pri vitamíne C o 55-60 %. Uvedené 

nutričné straty sú zohľadnené pri prepočte zloţenia 1 porcie pokrmu 

v MSN a receptúrach.  Z tohto dôvodu, ale aj z dôvodu nárastu cien 

potravín od januára 2011(zvýšená DPH) je nutné, aby s účinnosťou od 

01. 09. 2011 bol finančný príspevok na školské stravovanie zvýšený 

o jedno finančné pásmo, teda z druhého na tretie, čo predstavuje: 

Materská škola: 1,13 EUR. Základná škola - obed: 

-stravníci od  6 - 11 rokov: 0,96 EUR, bolo 0,89 EUR 

-stravníci od 11 - 15 rokov: 1,03 EUR, bolo 0,96 EUR 

-stravníci od 15 - 19 rokov: 1,13 EUR  
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Hodásová- doplnila, ţe zvýšenie pre stravníkov od 11 do 15 rokov je 

len o 0,07 eura. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa 

zabezpečuje podľa vekovej kategórie  

primátor – poţiadal o diskusiu 

Sopko- komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu pôvodne  

sa stotoţnila vo výške 10,00 EUR. Na základe rokovania členov 

Mestskej rady navrhujem zmenu výšky mesačného príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej škole mesačne na jedno dieťa na sumu 8,50 EUR 

z pôvodne navrhovaných 10,00 EUR. Vzhľadom na to, ţe v čase 

pripomienkovej lehoty nedošlo k ţiadnej pripomienke od občanov, 

z tohto dôvodu navrhuje schváliť Zmenu  č. 1 k VZN č. 60/2009 článok 

V o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách 

a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole, ktorou sa mení sadzba 

stravovania stravníkov v Školskej jedálni pri ZŠ Rajecké Teplice 

podľa vekových kategórií s účinnosťou od 01. 09. 2011. 

primátor- poţiadal o diskusiu. Nikto. Prečítal návrh na uznesenie, 

tak ako bol pripravený 

Rostášová- Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach schvaľuje 

Zmenu  č. 1 k VZN č. 60/2009 článok V o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach 

a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole, ktorou sa mení sadzba stravovania stravníkov 

v Školskej jedálni pri ZŠ Rajecké Teplice podľa vekových kategórií 

s účinnosťou od 01. 09. 2011. 

 

ZA:8        PROTI:0          ZDRŢAL SA:0    neprítomný: Jozef Knapec 

primátor –poďakoval poslancom za jednohlasné schválenie a prešli 

k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

 

Add 4/ Zmena č. 2 k VZN č. 60/2009 - výška mesačného príspevku 

zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v MŠ Rajecké Teplice 

primátor – privítal pani riaditeľku a  pani učiteľky materskej školy 

Mali ste v prílohe pozvánky aj dôvodovú správu, materiál bol 

prebratý na komisii finančnej, podnikateľskej a cestovného ruchu 

následne sa touto zmenou zaoberali na zasadnutí 16. júna 2011 aj 

členovia mestskej rady. Bolo to 15 dní vyvesené od 15. júna 2011. 

Neboli od občanov podané ţiadne pripomienky. 

Rostášová- mohla by sa p. riaditeľka, keď je prítomná vyjadriť, 

pretoţe navrhovala 10 eur a my navrhujeme 8,50 eur 

Chvojková- k sume 10 EUR sme dospeli na základe prieskumu, ktorý sme 

robili v okolí. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom 

prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov  mesačne na 

jedno dieťa sumou 6,63 eur. Túto sumu navrhujeme navýšiť na 10 eur. 

Dôvodom je zvýšenie cien všeobecného materiálu a energií. Podľa 

zákona 245 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v časti o materskej škole  
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§ 28 sa hovorí: Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou 

prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej 

školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy ţivotného minima 

pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 29). Táto 

suma je  momentálne 12,692 eur. 

Boli by sme radšej, keby zmena výšky mesačného príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej škole bola 10,00 EUR. Od 7 do 12 EUR majú 

v okolitých materských školách. Vidíme, ţe všetky ceny stúpajú, 

moţno 10 EUR by bola tak akurát. Predškoláci neplatia tento 

poplatok. Na predškoláka dostávame 12,62 a povedzme si, či je iné 

mladšie dieťa ako ten predškolák 

Barčiak- suma bola z roku 2009, ja by som bol radšej za 10 EUR 

primátor- beriem to ako poslanecký návrh 

Sopko- moţno chýbala k tomuto materiálu akási kalkulácia, a pri 

rozhodovaní by sme moţno zaujali iné stanovisko ako sme zaujali 

Babinec- prikláňam sa k názoru poslanca Barčiaka, bol som dvakrát na 

zasadnutí v materskej škole a viem o čom hovorím 

primátor – budeme hlasovať dvakrát. Za poslanecký návrh p. Barčiaka 

a potom za návrh komisie finančnej, podnikateľskej a cestovného 

ruchu a mestskej rady. Pristúpme k hlasovaniu návrhu uznesenia 

č.62/2011 Zmenu  č. 2 k VZN č. 60/2009 článok II bod 1 o výške 

mesačného príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej 

škole Rajecké Teplice na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno 

dieťa na sumu 10,00 EUR. 

 

ZA:8        PROTI:0          ZDRŢAL SA:0    neprítomný: Jozef Knapec 

Návrh bol schválený a poţiadal návrhovú komisiu, aby zapracovala 

uznesenie do návrhu na uznesenie 

Privítal poslanec Jozefa Knapca, ktorý sa ospravedlnil, ţe mešká, 

pretoţe čakal v kolóne, teda z objektívnych príčin 

 

 

Add 5/ Návrh prevádzky Materskej školy Rajecké Teplice 

primátor– v prílohe pozvánky ste ku prevádzke materskej školy 

Rajecké Teplice mali dôvodovú správu k návrhu uznesenia pre 

rokovanie Mestského zastupiteľstva, teda pre zmenu uznesenia č. 

2/2009, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Rajeckých 

Tepliciach, na XVII. riadnom zasadnutí 26. 03. 2009 – máme schválenú 

prevádzku materskej školy Rajecké Teplice od *01.09. do 31.07. 

beţného školského roku bez ohľadu na počet prítomných detí. *beţný 

školský rok začína 1.septembra a končí 31.augusta 

Chvojková- po vydaní nového školského zákona č.245/2008 Z.z. 

z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, kedy sa  materské školy zaradili do 

školskej sústavy ako 0 stupeň – pred primárne vzdelávanie nastali 

mnohé zmeny. Tento zákon v § 11 určuje pedagogickú dokumentáciu, 
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ktorej súčasťou je aj školský poriadok školského zariadenia. Školský 

poriadok určuje vnútorné podmienky materských škôl a konkretizuje 

ich v jednotlivých bodoch. Tento dokument vychádza jednak 

z konkrétnych podmienok a taktieţ aj z VZN zriaďovateľa v našom 

prípade mesta Rajecké Teplice. Vzhľadom k tomu, ţe VZN týkajúce sa 

materskej školy bliţšie nešpecifikuje niektoré veľmi dôleţité body, 

ktoré sú súčasťou školského poriadku (aj na základe štatistických 

údajov, ktoré sme zisťovali od septembra 2009), navrhujem nasledovné 

zmeny. Tieto zmeny upravujú prevádzku materskej školy počas hlavných 

a vedľajších školských prázdnin, povinnosti rodiča pri prihlasovaní 

dieťaťa na  tieto prázdniny a povinnosti vedúcej školskej jedálne. 

Dôvody k zmene sú vysoké prevádzkové náklady (plyn, elektrina, dovoz 

stravy) počas vedľajších školských prázdnin a nízke priemerné počty 

detí navštevujúce MŠ v čase hlavných aj vedľajších prázdnin 

Primátor – je tu priestor, aby sme tieto počty detí prediskutovali, 

budeme mať oporu v uznesení. Otvoril diskusiu 

Rostašová– na komisii sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, 

športu, mládeţe  a verejného poriadku aj na mestskej rade sme 

hovorili o 15 deťoch. Prítomnosť pani riaditeľky by sme mohli vyuţiť 

Sopko- spýtal sa či neexistuje nejaké percento, aké by malo byť 

z celkového počtu detí. 70 detí navštevuje našu materskú školu a 10 

detí sa nám zdá veľmi málo 

Chvojková- ak to má fungovať dajme 15 detí 

Rostášová- zúčastnila som sa porady materskej školy, vyslovene 

menovite preberie riaditeľka detí, či nemajú moţnosť detí dať niekde 

Chvojková- po dohode so zriaďovateľom, choré dieťa máme právo poslať 

domov, zase rodičia keď vidia, ţe choré dieťa je medzi zdravými  

primátor – prevádzka materskej školy je od 6,30 do 16,00 h. Poţiadal 

poslancov o diskusiu. Uţ nikto nemal. Pristúpili k hlasovaniu. 

Prečítal návrh na Uznesenie  č.63/2011. Schvaľuje Prevádzku 

materskej školy Rajecké Teplice v čase vedľajších školských prázdnin 

v materskej škole v Rajeckých Tepliciach príp. aj alokovanej triede 

v Poluvsí po dohode zo zriaďovateľom pri minimálnom počte 15 

prítomných detí. Prevádzku materskej školy Rajecké Teplice v čase 

hlavných prázdnin (júl) v materskej škole v Rajeckých Tepliciach 

príp. alokovanej triede v Poluvsí pri minimálnom počte 15 

prihlásených detí a po uhradení  stanovených poplatkov v trvaní 3 

týţdňov aţ 1 mesiac. 

Doplnil, ţe rodič nemôţe svoje dieťa dodatočne prihlásiť do 

materskej školy prípadne ho bezdôvodne odhlásiť počas hlavných 

a vedľajších prázdnin po stanovenom termíne záväznej prihlášky.  

Vedúca školskej jedálne nemôţe dieťa dodatočne prihlásiť na stravu  

príp. ho z nej odhlásiť bez udania závaţných dôvodov (ochorenia 

dieťaťa príp. bez lekárskeho potvrdenia) počas hlavných aj 

vedľajších prázdnin a po termíne záväznej prihlášky. 

Barčiak – čisto teoreticky závaţný dôvod treba povedať avšak nič sa 

nedeje, keď uvedie dôvody, ktoré sú nepredvídateľné 
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primátor – toľko na doplnenie konkrétnych dôvodov do návrhu na 

Uznesenie č.63/2011 

Rostášová - Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo  návrh prevádzky materskej školy Rajecké Teplice  

a schvaľuje  

a) Prevádzku materskej školy Rajecké Teplice v čase vedľajších 

školských prázdnin v materskej škole v Rajeckých Tepliciach príp. 

aj alokovanej triede v Poluvsí po dohode zo zriaďovateľom pri 

minimálnom počte 15 prítomných detí.  

b) Prevádzku materskej školy Rajecké Teplice v čase hlavných 

prázdnin (júl) v materskej škole v Rajeckých Tepliciach príp. 

alokovanej triede v Poluvsí pri minimálnom počte 15 prihlásených 

detí a po uhradení  stanovených poplatkov v trvaní 3 týţdňov aţ 1 

mesiac. 

c) Rodič nemôţe svoje dieťa dodatočne prihlásiť do materskej školy 
príp. ho bezdôvodne odhlásiť počas hlavných a vedľajších prázdnin 

po stanovenom termíne záväznej prihlášky.  

d) Vedúca školskej jedálne nemôţe dieťa dodatočne prihlásiť na 

stravu  príp. ho z nej odhlásiť bez udania závaţných dôvodov 

(napr. ochorenia dieťaťa, váţnych rodinných dôvodov krátkodobého 

charakteru) počas hlavných aj vedľajších prázdnin a po termíne 

záväznej prihlášky. 

primátor - poţiadal poslancov o hlasovanie za prednesený návrh 

  

ZA:9         PROTI:0           ZDRŢAL SA:0     

primátor – poďakoval poslancom a v súvislosti s týmto schválením dal 

hlasovať za zrušenie Uznesenie č. 2/2009 v časti II. bod 17/ zo dňa 

26. 03. 2009  

 

ZA:9         PROTI:0           ZDRŢAL SA:0     

Poďakoval poslancom za jednohlasné hlasovanie a prešli k ďalšiemu 

bodu zasadnutia 

 

 

Add 6/ Doplnok č. 3 k VZN č. 51/2008 - výška poplatku za prenájom 

pódia a krytého pódia 

primátor -nemáme to ošetrené v poplatkoch za prenájom. Mestská rada 

Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Rajeckých Tepliciach prerokovať návrh výšky 

poplatku za prenájom pódia a krytého pódia a schváliť Doplnok č.3 

k VZN č. 51/2008 Poplatky za výkony vykonávané Mestským úradom v 

Rajeckých Tepliciach k článku 2 Poplatky za prenájom priestorov 

a techniky, ktorým sa dopĺňa bod 5) Poplatky za prenájom pódia 

a krytého pódia. Bola pripomienková lehota a v priebehu nej neboli 

vznesené ţiadne pripomienky 

Otvoril diskusiu 

Sopko – komisia prerokovala tento návrh, ide o určitý príjem do 

rozpočtu mestá, poplatok za prenájom pódia, poplatok za prenájom 

krytého pódia, poplatok za dopravu, montáţ a demontáţ 

Barčiak – dopravu organizuje mestský úrad, montáţ a demontáţ asi 

tieţ 
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primátor – je to rozčlenené, poplatok za dopravu na 1 km bez montáţe 

a potom montáţ a demontáţ 

Šálek – najlepšie by bolo, keby to stavali len naši ľudia 

Brath- keby sa niečo stalo, bolo by dobré to ošetriť. Aby sa nestalo 

niečo ako minulý rok na festivale Pohoda v Trenčíne. Alebo poistiť 

proti strate, ak si niekto poţičia a niečo zničí alebo stratí 

Sopko- preberanie a odovzdávanie sa bude realizovať písomnou formou 

Barčiak – nech dá kauciu 

Rostášová- ošetriť v zmluve o zapoţičaní 

primátor – spýtal sa poslancov či je všeobecná zhoda, aby to riešila 

zmluva o prenájme, jeden článok by hovoril o poškodení zapoţičanej 

vecí. Všetci poslanci súhlasili, tak poţiadal poslancov o hlasovanie 

za návrh uznesenia 64/2011  

Rostášová – prečítala návrh. Schvaľujeme Uznesenie č.64/2011 teda 

Doplnok č.3 k VZN č. 51/2008 Poplatky za výkony vykonávané Mestským 

úradom v Rajeckých Tepliciach k článku 2 Poplatky za prenájom 

priestorov a techniky, ktorým sa dopĺňa bod 5) Poplatky za prenájom 

pódia a krytého pódia 

 

ZA:9         PROTI:0           ZDRŢAL SA:0    primátor –

primátor - poďakoval poslancom za jednohlasné hlasovanie a prešli 

k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

Add 7/ Oprava zatekajúcej strechy na Kultúrnom dome Poluvsie- návrh 

financovania z rezervného fondu 

primátor - zatekanie strechy v KD Poluvsí je viacročný problém. 

Pokiaľ bolo moţné  drobné opravy ( zatekanie) zvládnuť našimi 

pracovníkmi (OTS a DHZ v Poluvsí) tieto sme vykonávali sami. Nakoľko 

zatekanie strechy je  v takom štádiu, ţe je nevyhnutné  vykonať 

opravu celej strechy a to prelepením lepenkou. V miestach kde bol 

strop zatečený uţ začala opadávať omietka. Schválením finančných 

prostriedkov na opravu strechy sa zabráni škodám na majetku mesta, 

ktoré by mohli následne vzniknúť. Navrhujeme financovať ponuky. 

Následne poţiadal  Pialu, aby stručne vyhodnotil ponuky 

Piala- na našej web stránke sme mali zverejnenú ponuku na opravu 

strechy. Prišli len dve ponuky. Odporúčam lacnejšiu alternatívu 

primátor – celkové prelepenie by bolo dostačujúce, plnilo by účel 

Barčiak- spýtal sa či prišli iba dve ponuky  

Brath- jedná sa o tom aká je tam izolácia, prelepíme celú strechu 

a za tri roky začne praskať. Ideálne by bolo zrekonštruovať celú. 

Momentálne riešime havarijný stav 

Sopko – my sme tieţ prejednávali túto záleţitosť,  z finančného 

hľadiska sa jedná o financie z rezervného fondu, nie je moţné 

uvaţovať o väčších fin. prostriedkoch. Majetok zachránime 

primátor – schválime ako navrhla komisia finančná, podnikateľská a  

legislatívno-právna Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach.  



 

10 

 

Rostášová- Mestské zastupiteľstvo prerokovalo  moţnosti financovania 

opravy zatekajúcej strechy na Kultúrnom dome v Poluvsí a schvaľuje 

Uznesenie č.65/2011 z rezervného fondu 3000,- EUR na opravu strechy 

KD v Poluvsí. 

 

ZA:8      PROTI:0     ZDRŢALA SA:1(Rostášová)  

Poďakoval poslancom za hlasovanie  

 

 

Add 8/Vyhodnotenie ponúk pre kúpu sluţobného vozidla mestskej 

polície 

prednosta – v spolupráci s poslancom Barčiakom sme sa zhodli, ţe 

vhodné by bolo kúpiť auto, ktoré navrhujeme schváliť v návrhu na 

uznesenie. Auto je na sklade, maják sa hrehodí a môţe slúţiť 

mestskej polícií na vykonávanie práce 

Rostášová – ďalšie náklady s označením nálepkami to netreba 

odsúhlasovať, spýtala sa či spĺňa toto auto poţiadavkám 

Valúch – áno spĺňa poţiadavky. Náklady na nálepky by boli asi 4000,-

Sk. Pán Prášek nám urobí dobrú cenu 

primátor -poţiadal prednostu, aby prečítal návrh na uznesenie 

prednosta - Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo ponuky na kúpu sluţobného vozidla mestskej polície a 

schvaľuje Uznesenie č.66/2011-nákup automobilu Chevrolet Aveo pre 

mestskú políciu v hodnote 7.590,-EUR 

primátor – poţiadal poslancov o hlasovanie za predloţený návrh ako 

prečítal prednosta 

 

ZA:7      PROTI:0     ZDRŢALI SA:2(Babinec, Dikant)   

primátor -poďakoval poslancom za hlasovanie 

 

Add 9/ Informačná správa o bikrosovej dráhe  

primátor - mestská rada sa zaoberala  výstavbou bikrosovej dráhy 

v rámci projektu cezhraničnej spolupráce SK-PL ,,300 metrov pre 

spoločný cieľ“. Na základe preverenia vhodnosti umiestnenia 

bikrosovej dráhy bola vybraná lokalita športového areálu Základnej 

školy v Rajeckých Tepliciach. V súčasnosti sa pracuje na moţnosti 

výstavby dráhy, ktorá by spĺňala parametre bmx súťaţe tak, aby  sa 

mohol konať pretek o slovenský pohár prípadne medzinárodné preteky. 

primátor poţiadal pani Krupovú. 

Krupová - zmena miesta z Poluvsia do ZŠ Rajecké Teplice bola 

vyvolaná na základe vyjadrenia SEVAK-u  a.s. Ţilina, v ktorom sa 

uvádza, ţe bikrosová dráha ja navrhnutá v mieste kanalizačného 

zberača smerujúceho do Ţiliny, na ktorý nie je moţné navýšiť zeminu 

a je potrebné dodrţať ochranné pásma. Taktieţ vyjadrenie Povodia 

Váhu a.s. – dodrţať ochranné pásmo toku(dochádza k zmenšeniu dráhy) 

S pánom Pialom sme prešli všetky pozemky, ktoré patria mestu. 

Nenašli sme ţiadny vhodný pozemok, najvhodnejší je v športovom 

areály ZŠ v Rajeckých Tepliciach. Ústne prejednanie RÚVZ Ţilina – 

ţiadal predloţiť kompletný projekt, ktorý riešil zázemie 



 

11 

 

bikrosovovej dráhy z hľadiska tréningovej krúţkovej činnosti ako aj 

realizovania pretekov, ku ktorým sme viazaný uvedeným projektom. 

Na základe uvedeného a pre splnenie dotknutých orgánov bola vybratá 

náhradná lokalita  v športovom areály ZŠ v Rajeckých Tepliciach. 

Uvedená lokalita spĺňa všetky predpoklady pre moţnosť širšieho 

vyuţitia uvedenej dráhy aj z bezpečnostného hľadiska prístupu 

mládeţe. Aby sme mohli splniť všetky podmienky, ktoré nám určuje 

uvedený projekt, je potrebné vybudovať dráhu v dĺţke 300m, ktorá sa 

bude rozkladať v celej časti záhrady v rámci záhradkárskych prác na 

pozemku ako aj nevyuţitého tenisového kurtu.     

Skrátili sme na 150 metrov. 

primátor – poďakoval p. Krupovej a poţiadal o diskusiu 

Babinec- videl som len plán, nechal som si to prejsť hlavou, 4,30 m 

pod oknami školy by mal byť športový areál. Ja podávam návrh, aby 

mesto hľadalo iný návrh ako areál školy. Nerovný pozemok by sme 

hádam našli v našom meste. Ľudia, ktorí tam bývajú by neboli 

nadšení, aby mali kriky pod oknami. Moţno by bolo vhodné aj 

vyjadrenie susedov. Informácie by ste mali predkladať jednoznačné čo 

sa nachádza pri čom nerozumejú. Nesúhlasím s týmto návrhom. 

primátor – ani keby bolo skrátené? 

Babinec- ak by to bolo od budovy ďalej, ale neviem názor učiteľov 

Sopko- súhlasím, ţe nerobilo by to dobrotu, keby to bolo tak blízko. 

Nemohli by sme to prerokovať inokedy, či by sa nemohli pouţiť o rok. 

Učitelia sú proti, nevieme čo bude, ak by to bolo menej ako 300 m, 

keby to bolo skrátené. 

Krupová- skrátená dráha o 20 m aţ 30 m a zdôvodnili by sme to, 

nepokrátili by nám finančné prostriedky. Od konca minulého roku sa 

pripravuje táto akcia, máme všetko pripravené k podpisu zmluvy. To 

pôvodné miesto bolo absolútne nevhodné. Učitelia by boli radi, keby 

sa tam urobilo doskočisko. My sme viazaní vytvoriť krúţok, 

preteky... 

Barčiak- bolo by to uzatvorené, malo by to správcu 

Krupová- tréningy(krúţky)by boli v popoludňajších hodinách. Komisia 

bola skôr ako to bolo prerokované s učiteľmi, preto ste nevideli 

skôr tento materiál, ale aţ v prílohe pozvánky. Teraz je to na vás, 

aby ste rozhodli 

Rostášová- prečo sa vyjadrenie školy urobilo aţ tak neskoro 

Krupová- na mestskej rade som vás informovala, v malej verzii to 

vítal aj pán riaditeľ školy. Potom sa prišlo na to, ţe máme 

minimálne 300 m, a aţ potom bol problém. 

primátor- pripomienky hygieny, z dôvodu bezpečnosti detí sme museli 

zmeniť miesto realizácie tejto dráhy, a čo z toho vzišlo sme uţ 

počuli. Moţno do týţdňa urobíme mimoriadne zastupiteľstvo 

Knapec Juraj- ja nechcem pre seba nič, aj keď môj syn športuje tento 

šport on je však uţ úplne inde. Moţno by ju vyuţil párkrát. Pani 

Rovňanová, teraz pani Krupová a medzi tým pani Stanková na tom 

pracovali. Voľný čas deti by mali kde tráviť. Moţno ozvučujúcu stenu 

by bolo vhodné urobiť, neviem. Ak to chcete zváţiť, tak čím skôr.    
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Sopko- máme len dve stanoviska, buď hneď zamietnuť a vyvolať do 

týţdňa osobitné jednanie- mimoriadne zastupiteľstvo 

Brath- jednoznačné stanovisko komisie je, ţe je to najvhodnejší 

priestor 

Knapec Juraj- je problém, ţe deti nešportujú  

primátor – cyklistický spolok Ţilina tu uskutočňuje pravidelne 

súťaţe. Podporujem tento šport 

Krupová- projektant odchádza pozajtra na dovolenku a vidím problém 

ak to dnes neschválime. Je to pod jedným parcelným číslom 

Rostášová- ak škole na tom tak záleţí, škoda ţe tu nie sú. Malo by 

to mať reţim, ţe budú deti chodiť poobede 

primátor – navrhol, ţe sa stretneme v stredu 

Knapec- všetkým to pošle pani Krupová na mail a vy si to cez víkend 

pozrite 

Rostášová- zrejme nebudú meniť učitelia názory, máme súhlasy 

majiteľov okolitých pozemkov? 

Vráblová- je to ohlásenie drobnej stavby, hluk môţeme dať prepočítať 

odborníkom 

primátor– moţno nechcú nič nové, čim viac sa budeme pýtať na názory 

školy,tým budú viac proti, bola by škoda, ţe by sme prišli o peniaze 

Knapec- čo keď sa stane nejaký úraz, takţe na vlastnú zodpovednosť 

primátor – áno, keď by mal úraz, tak rodičia by boli zodpovední 

Krupová- je to šport, pri ktorom sú časté úrazy 

primátor – poprosil pani Krupovú, aby oslovila pani architekta 

a spracoval iný variant, kaţdá diskusia posúva ďalej 

Rostášová- ja chcem podporiť tento zámer, ak nebudeme mať vyjadrenia 

učiteľov tak stretnutie nemá zmysel, nevidím potom dôvod, aby sme sa 

stretli o týţdeň  

Sopko- nestačilo by, aby zásadne stanovisko dalo vedenie školy 

Pani- zo strany školy sa musia vyjadriť. S pozície zriaďovateľa mate 

plné právo zvolať radu školy. Existujete v samospráve, zvýšite si 

výnos, budete mať príjem v rozpočte 

Šálek – uvaţujeme o inej alternatíve a škola moţno nesúhlasí 

Dikant- riaditeľ školy súhlasí s inou alternatívou 

primátor – je teda všeobecná zhoda, aby bola dráha v areály školy 

a treba uţ len miesto. Skúsme naformulovať návrh na uznesenie 

Rostášová - Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo informáciu  o zmene miesta bikrosovej dráhy z lokality 

Poluvsie miesta návrhu bývalej ČOV do Rajeckých Teplíc základnej 

školy a berie na vedomie zmenu miesta bikrosovej dráhy do areálu 

športovísk základnej školy v mieste súčasného ovocného sadu , prác 

na pozemku a nevyuţitého tenisového kurtu a ukladá Mestu Rajecké 

Teplice zvolať rokovanie 

 

ZA:9         PROTI:0           ZDRŢAL SA:0     

Primátor konštatoval, ţe všetci súhlasia 
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Add 10/ Informačná správa o vybudovaní zastávky SAD pri zdravotnom 

stredisku smer Kunerad 

primátor – informoval, ţe realizácia bude v lete. Poţiadal poslancov 

o schválenie návrhu uznesenia č.68/2011, tak ako je pripravený. Teda 

schválenie vybudovania zastávky SAD pri zdravotnom stredisku  smer 

Kunerad  

 

ZA:9         PROTI:0           ZDRŢAL SA:0  

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie    

 

 

Add 11/ Informačná správa o mestskom informačno-navigačnom systéme 

v Rajeckých Tepliciach 

primátor – je potrebné prehodnotiť informačný systém, ktorý tu máme. 

Na mestskej rade sme o ňom hovorili. Navrhujem podporiť projekt, 

bola vyhlásená výzva. Uzávierka je 09. 09. a preto teraz o tom 

hovorím. Dal kolovať poslancom materiál, dodávateľ firma zo Ţiliny 

predkladá ponuku. V nedeľu som mal rokovanie so starostkou Pozlovíc, 

oni by chceli zrealizovať lodenicu 

Uznesenie máme naformulované a ktoré treba schváliť 

Sopko- na mestskej rade sme o tom podrobne hovorili, je to 5% krytie 

z hodnoty projektu    

Brath – je to nasúvací systém, vymenila by sa tabuľa 

Szmeková- nedá sa to pouţiť na presne tento systém, nedá sa to 

kombinovať 

primátor – spýtal sa poslancov, či majú otázky, nikto nemal tak 

prednosta prečítal návrh na uznesenie č.69/2011 

Znenie musí byť zachované podľa výzvy 

primátor- dal hlasovať za predloţený návrh Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo informáciu  o mestskom turistickom 

informačnom systéme v Rajeckých Tepliciach a schvaľuje 

spolufinancovanie projektu Mestský turistický informačný systém do 

výšky 5% z hodnoty projektu  z rozpočtu mesta na rok 2012  a podanie 

ţiadosti o finančný príspevok v súlade  s OPPS SR-ČR 2007-2013 

a s regionálnou dokumentáciou fondu mikroprojektu – 5. Výzva 

v oblasti podpory  1.6 FMP.  

 

ZA:9         PROTI:0           ZDRŢAL SA:0  

primátor – poďakoval poslancom za jednohlasné hlasovanie    

 

 

Add 12/ Ţiadosti občanov- stanoviská  z odborných komisií 

primátor – poţiadal o slovo predsedov jednotlivých komisii, ktoré 

zasadali. Máme 4 komisie a všetky štyri zasadali. 

A/Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu – predseda Ing. 

Alexander Sopko          

B/ Komisia sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu, mládeţe  

a verejného poriadku – predseda Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD. 

C/ Komisia výstavby, územného plánu a ochrany ţivotného prostredia 

predseda Vladimír Brath 
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primátor – ako prvého poţiadal predsedu komisie finančnej, 

podnikateľskej a cestovného ruchu Ing. Alexandra Sopku, aby povedal 

o ţiadostiach a podnetoch riešených v jeho komisii 

Ing. Sopko - naša komisia finančná, podnikateľská a cestovného 

ruchu/zasadala na mestskom úrade 15. júna 2011. Prítomní boli: Ing. 

Alexander Sopko, JUDr. Štefan Stehlík, Ladislav Šálek, Drahoslava 

Pagáčová ospravedlnená z dôvodu práceneschopnosti, Janka Bohiníková 

ospravedlnená tieţ z dôvodu PN, Ing. Vladimír Dikant, Ing. Pavol 

Hucík. Prizvaní: Antónia Janíková, Tatiana Hodásová vedúca školskej 

jedálne, Peter Piala a Anna Grupáčová                            

1. Zaoberali sme sa Návrhom Zmeny  č. 1 k VZN č. 60/2009 článok V.  

Uţ sme dnes hovorili a aj schválili Zmenu  č. 1 k VZN č. 60/2009 

článok V o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorou sa mení sadzba 

stravovania stravníkov v Školskej jedálni pri ZŠ Rajecké Teplice 

podľa vekových kategórií s účinnosťou od 01. 09. 2011. 

2. Zaoberali sme sa Návrhom Zmeny  č. 2 k VZN č. 60/2009 článok 

II bod 1 a uţ sme tieţ dnes schválili Zmenu  č. 2 k VZN č. 60/2009 

článok II bod 1 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu za 

pobyt dieťaťa v materskej škole Rajecké Teplice na čiastočnú úhradu 

výdavkov mesačne na jedno dieťa na sumu 10,00 EUR. Komisia finančná, 

podnikateľská a cestovného ruchu odporúča Mestskému zastupiteľstvu  

3.Informácia – Správa nezávislého audítora o overení účtovnej 

závierky zostavenej k 31. 12. 2010. Ing. Marta Dvorská podala ako 

nezávislý auditor správu. Komisia finančná, podnikateľská 

a cestovného ruchu odporúča Mestskému zastupiteľstvu zobrať na 

vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k  

31. 12. 2010 

Rostášová - Uznesenie č.74/2011- Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo a zobralo na vedomie správu nezávislého 

audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2010 

Hlasovanie: 

 

Za:9   proti:0               zdrţal sa:0  

4. Návrh na Doplnok č.3 k VZN č. 51/2008 Poplatky za výkony 

vykonávané Mestským úradom v Rajeckých Tepliciach k článku 2 

Poplatky za prenájom priestorov a techniky, ktorým sa dopĺňa bod 5) 

Poplatky za prenájom pódia a krytého pódia  

Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu odporúča. 

Mestskému zastupiteľstvu schváliť: Doplnok č.3 k VZN č. 51/2008 

Poplatky za výkony vykonávané Mestským úradom v            

Rajeckých Tepliciach k článku 2 Poplatky za prenájom priestorov 

a techniky, ktorým sa dopĺňa bod 5) Poplatky za prenájom pódia 

a krytého pódia 

5. Oprava strechy na Kultúrnom dome v Poluvsí. Komisia finančná, 

podnikateľská a cestovného ruchu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

schváliť: Finančné prostriedky vo výške 7.000,00 EUR, ktoré budú 
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pouţité z rezervného fondu na opravu strechy na Kultúrnom dome v 

Poluvsí 

6.  H & H eu, s.r.o. – ţiadosť o odkúpenie časti pozemku. 

Vychádzajúc z odporúčania právničky sa komisia finančná, 

podnikateľská a cestovného ruchu stotoţňuje s odpredaním pozemku za      

trhovú cenu. Navrhujeme  mestskému zastupiteľstvu predaj 

spoluvlastníckeho podielu 69/933 na parcele C KN 383/3 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 27 m² k. ú. Rajecké Teplice za cenu ... 

EUR/m², spoločnosti H & H eu, s.r.o., Kamenná 8330/16B, 010 01 

Ţilina, IČO 45 349 771. 

Spoločnosť H & H eu, s.r.o., je vlastníkom bytu č. 3, v dome č. s. 

184 postavenom na parcele C KN 383/3 k. ú. Rajecké Teplice, vzhľadom 

na to sa pri prevode majetku mesta nepouţijú ustanovenia odsekov 1 – 

7 § 9a zák. 138/1991 Zb, nakoľko sú naplnené podmienky stanovené 

v odseku 8 pís. a,b. § 9a zák. 138/1991 Zb. 

Piala- nemusíme mu ho odpredať, načo by nám bolo 27 m². Má predkupné 

právo, nemusí byť verejná súťaţ. Buď súhlasíme s predajom alebo 

nesúhlasíme, on zameniť nechce. 

Sopko- my sme diskutovali aj o cene-100 EUR/m². Moţno čaká, ako sa 

my rozhodneme a potom čo bude chcieť od nás. Na základe toho zobrať 

na vedomie túto ţiadosť a vyvolať ďalšie stretnutie, treba jednať 

nechať si priestor o inej forme vysporiadania majetkoprávnych 

pomerov. 

primátor – dal hlasovať za návrh na Uznesenie č.75/2011 

Rostášová - Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach berie na 

vedomie ţiadosť o predaj spoluvlastníckeho podielu 69/933 na parcele 

C KN 383/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m² k. ú. Rajecké 

Teplice spoločnosti H & H eu, s.r.o., Kamenná 8330/16B, 010 01 

Ţilina, IČO 45 349 771.Spoločnosť H & H eu, s.r.o., je vlastníkom 

bytu č. 3, v dome č. s. 184 postavenom na parcele C KN 383/3 k. ú. 

Rajecké Teplice a ukladá vyvolať jednanie o cene pozemku 

a o moţnosti výmeny pozemkov  

 

Za:9   proti:0               zdrţal sa:0  

7.  Sopko – prehodnocovali sme návrh Zmluvy so ŢSR – ţelezničná 

stanica Rajecké Teplice – prenájom WC. Autobusová zastávka Rajecké 

Teplice -komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu neprijať Zmluvu so ŢSR – prenájom WC na 

autobusovej zastávke a riešiť: zabezpečenie prenájmu mobilných WC 

(zatiaľ skúšobne). Náklady sú príliš vysoké, majetok nie je mesta, 

tak prenajatie týchto buniek by bola jediná moţná cesta. Riziko 

vandalizmu je tu, moţno to bude špatiť prostredie, ak by to 

prinieslo negatívne dôsledky tak ţiaľ. Ponuka dlhodobého prenájmu 

MOBILNÉ WC JOHNNY od firmy Sanitárne sluţby a technika Slovakia 

s.r.o., Pezinská 18, 901 01 Malacky. Cena prenájmu obsahuje: 

prenájom, dopravu na miesto určenia, inštaláciu, častosť servisu 1 x 

za týţdeň, likvidáciu odpadu, odvoz po ukončení prenájmu, poistenie. 
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primátor – uvidíme, sú najmodernejšie mobilné zariadenia. Budeme to 

monitorovať a uvidíme. Zatiaľ na tri mesiace–júl,august a september. 

Vysadené kvety sú vytrhané na nástupišti. Budeme to monitorovať 

8. Informácia o výške platu primátora Mesta Rajecké Teplice – podľa 

Zákona 154/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 

primátor poţiadal pani Rostášovú, aby viedla zastupiteľstvo v tomto 

bode. Predseda komisie finančnej, podnikateľskej a cestovného ruchu. 

Na konci referovania komisie sa vrátili k tomuto bodu 

9. Informácia o stavebnom povolení autobusovej zastávky pri 

Zdravotnom stredisku  

- moţnosť financovania z rezervného fondu. Pre nedostatočné 

informácie FK odporúča rokovať na Mestskej rade 

10. Informácia o ponuke mestského informačno-navigačného systému 

v Rajeckých Tepliciach - moţnosť financovania z rezervného fondu. 

Pre nedostatočné informácie FK odporúča rokovať na Mestskej rade 

11. P. Peter Fajbík - Ţiadosť o odkúpenie pozemku  

Pre nedostatočné informácie komisie finančnej, podnikateľskej 

a cestovného ruchu odporúča postúpiť na stavebnú komisiu a rokovať 

na  mestskej rade, ktorá sa konala 16. júna 2011 

primátor – poďakoval predsedovi komisie finančnej, podnikateľskej 

a cestovného ruchu Ing. Alexandrovi Sopkovi a poţiadal p. Vladimíra 

Bratha predsedu komisie výstavby, územného plánu a ochrany ţivotného 

prostredia predseda 

Vladimír Brath- naša komisia /výstavby, územného plánu a ochrany 

ţivotného prostredia/zasadala 16. júna 2011/. Prerokovali sme 

ţiadosť p. Grupáča spoločnosť Sloval Invest a.s. o vydanie 

predbeţného súhlasu na zriadenie bioplynovej stanice 

Grupáč- chcel by som, či by sa z Vašej strany nedalo odsúhlasiť na 

dnešnom zasadnutí, predbeţný súhlas  

primátor – moţno by ste mali predloţiť zastupiteľstvu bliţšie 

informácie 

Vráblová- obvodný úrad ţiv. prostredie mi potvrdilo, ţe treba to 

zhodnotiť z hľadiska, ţe mame chatovú oblasť, aby sme nemali smrad 

a neboli sťaţnosti od občanov 

Grupáč- ja nejdem robiť spaľovanie 

primátor- sú tu rozporné stanoviská, aby stavebný úrad zaujal 

postoj. Moţno zobrať na vedomie 

Brath- po obdrţaní kladných stanovísk dotknutých inštitúcií nemáme 

problém schváliť 

primátor – poţiadal poslancov o hlasovanie za predloţený návrh na 

Uznesenie 72/2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo ţiadosť Sloval Invest a.s. o vydanie predbeţného súhlasu 

na zriadenie bioplynovej stanice berie na vedomie ţiadosť Sloval 

Invest a.s. o vydanie predbeţného súhlasu na zriadenie bioplynovej 

stanice a vydá stanovisko k ţiadosti  po doloţení vyjadrenia 

z obvodného úradu ţivotného prostredia k predmetnej veci a ukladá 

vydať stanovisko k ţiadosti o vydanie predbeţného súhlasu na 

zriadenie bioplynovej stanice 

 

Za:9   proti:0               zdrţal sa:0 
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Brath – mali by sme prijať uznesenie č.73/2011 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

informáciu o zatápaní miestnej komunikácie a vyliatie toku z koryta 

v Poluvsí pri cintoríne a následne v obci a schvaľuje finančnú 

čiastku do 100 EUR na vyţiadanie si prietoku Q100 na SHMÚ z  toku, 

ktorý vyteká z lokality Medzihorská,  na PD , aby navrhol kapacitu 

prietočného profilu potrebného na odvádzanie vody na základe 

hydrotechnických výpočtov 

primátor – dal hlasovať za prednesený návrh 

 

Za:9   proti:0               zdrţal sa:0 

primátor – poďakoval predsedovi p. Vladimírovi Brathovi predsedovi 

komisie a poţiadal Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD. – predsedkyňu 

komisie sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu, mládeţe  

a verejného poriadku. 

Prof. Ing. Mária Rostášová - naša komisia /sociálnych vecí, kultúry, 

vzdelávania, športu, mládeţe  a verejného poriadku/zasadala       

18. júna 2011 na MsÚ v Rajeckých Tepliciach. Na zasadnutí boli 

prítomní: Mária Rostášová, Emil Barčiak, Branislav Babinec, Zuzana 

Bieliková, Mária Grochalová- ospravedlnená, Milota Murčová a  Janka 

Hudeková. Hostia neboli prizvaní. 

Z oblasti sociálnej problematiky :  

Ţiadosť p. Jarmily Černobilovej, ktorá sa stará o ťaţko zdravotne 

postihnutého syna, má zvýšené náklady na lieky. Komisia navrhuje 

fin. čiastku 165 EUR. 

Ţiadosť Marcely Pialovej- matka troch detí, dve deti majú zdravotné 

problémy, manţel si hľadá prácu. Ţiada fin. prostriedky na zakúpenie 

práčky. Komisia navrhla 165 EUR s podmienkou, ţe budú pouţité 

účelovo. 

Oblasť kultúry a mládeţe- referovala p. Bieliková: 

Práca CVČ, kreatívne týţdne pre deti, MDD, hry pri Skalke 

(vzdelávanie v prírode), drogová prevencia. Tábory pre sociálne 

slabšie deti. Práca so psychológom. 

Euromesett- medzinárodná účasť, veľký ohlas, úspešne dopadol 

Oblasť vzdelávania : moţno pán Babinec by mohol bliţšie povedať. 

Informoval nás ţe sa zúčastnil na rade školy. 

Babinec sa zúčastnil zasadnutia Rady školy, kde sa hovorilo 

o kolaudačných závadach, vraj len 70 % bolo spísaných.  

Babinec- Rada školy urobí dodatočný zoznam závad, stavebný dozor zo 

strany mesta bol absolútne nedostatočný. 50. Výročie ZŠ- len 

minimálne zabezpečenie. Počítačová učebňa sa musela vyhádzať 

a robila sa nová. Generálka elektriky sa neurobila. Chýbajú dvere na 

šatniach. Zadrţať peniaze, kým sa to neopraví. 

Oblasť športu: bavili sme sa o bikrosovej dráhe, to tu bolo ale 

povedané. Všetci členovia komisie súhlasili.  

Oblasť verejného poriadku- p. Murčová: 

Vo fontáne sa stráca voda. 

Rôzne: 

Osloviť súkromníkov, aby obsluhovali územie (Jasenovský) 
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Máme kontakt  na organizácie, ktoré zabezpečujú vydávanie 

potravinovej pomoci. Podľa telef. vyjadrenia uvedených zástupcov, 

mesto Rajecké Teplice vyčlenilo miesto, kde potravinovú pomoc dovezú 

a v priebehu 1-2 dní bude rozdelená   občanom.  Nahlásime počet 

záujemcov o túto pomoc. 

Potravinová Banka Slovenska, o. z., kpt. Nálepku 19, 082 01 Lipany, 

Marko Urdzik, č. t. 0907 534 441 

Sluţby Boţieho Milosrdenstva, n. o., Lackov č. 5, 962 44 Lackov, 

Hrabinská,  č.t. 033/ 53 33 277 č.t.  0908 798 507 

0911 798 507 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny   vydá občanom, ktorí sa na 

nich obrátia, potvrdenia, na účely  preukázania odkázanosti pri 

prevzatí potravín,  a to nasledovne: 

-poberateľovi alebo spoločne posudzovanej osobe, potvrdenie o tom, 

ţe sa im poskytuje pomoc v hmotnej núdzi vo forme dávky a príspevkov 

(s vymenovaním spoločne posudzovaných osôb) 

-rodičom detí,  ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi, 

potvrdenie o tom, ţe deťom sa  poskytujú dotácie, z dôvodu, ţe 

príjem rodiny je najviac vo výške ţivotného minima 

-osobe, ktorej je dieťa zverené do náhradnej rodinnej 

starostlivosti, 

potvrdenie o poskytovaní príspevkov v náhradnej rodinnej 

starostlivosti na 

dieťa, ktoré má zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti 

Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre 

obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťaţkej situácii. 

V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 1987 a je 

financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu. 

V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská republika. 

Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, ţe 

im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané 

základné potraviny - pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.  

Poberatelia pomoci: 

 deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách;   

 deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti; 

 obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej   starostlivosti; 

 deti v náhradnej rodinnej starostlivosti;  

 fyzic.osoby, ktoré sú pober. dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke    

 osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané  

   dotácie); 

 poberatelia dôchodku, ktorých  výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR 

(nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku). 

Potraviny budú dodané v skupinových obaloch s hmotnosťou 10 kg.  

Kaţdý skupinový obal bude obsahovať 10 kg pšeničnej hladkej múky 

v spotrebiteľských baleniach po 1 kg alebo 10 kg bezvaječných 

cestovín v spotrebiteľských baleniach po 0,5 kg.  

Obaly určené pre spotrebiteľa budú označené textom „Pomoc EÚ“ a 

doplnené zobrazením vlajky Európskej únie. 

Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg 

bezvaječných cestovín.  

Ako dostanem pomoc 
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Pri preberaní dodávky potravín sa kaţdý príjemca potravín preukáţe 

platným občianskym preukazom a  potvrdením/rozhodnutím nasledovne:  

 v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá 

má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predlţí  

k nahliadnutiu rozhodnutie súdu; 

 fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi 

a príspevku k dávke predloţia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré 

vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;  

 osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú 

vyplácané dotácie) predloţia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré 

vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; 

 poberatelia dôchodku, ktorých  výška dôchodku nepresahuje 305,00 

EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného 

dôchodku) predloţia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej 

poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie 

Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 

alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku; 

primátor- v týchto dňoch sa realizuje „Program dodávok potravín“, 

ktorý podporuje dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, 

ktoré sa ocitnú v ťaţkej situácií. Je financovaný z Európskeho 

poľnohospodárskeho a záručného fondu. Do tohto programu sa zapája aj 

Mesto Rajecké Teplice. Poberatelia pomoci sú: 

- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi 

a príspevku k dávke; 

- osoby na hranici ţivotného minima (rodičia a deti, na ktoré sú 

vyplácané dotácie); 

- poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305 EUR 

Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg 

bezvaječných cestovín. 

primátor - v prípade záujmu o dodávku uvedených potravín je potrebné  

nahlásiť sa na sociálnom referáte mesta Rajecké Teplice č. dverí 70 

u p. Hudekovej s potvrdením, ţe poberáte dávky v hmotnej núdzi 

a príspevok k dávke vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny. Poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 

305,00 EUR predloţia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne 

o priznaní dôchodku v r. 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne 

o valorizácií dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej 

poisťovne o výške poberaného dôchodku. 

Je potrebné nahlásiť sa čo najskôr, aby sme mohli počet záujemcov 

o dodávku uvedených potravín nahlásiť charitatívnym organizáciám, 

ktoré nám potraviny dodajú v dohodnutom čase. Príjemca svojim 

podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa zaviaţe, ţe tieto 

potraviny nebude ďalej predávať.   

 

 

 



 

20 

 

Sopko - komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu ponechať výšku platu primátorovi Mesta 

Rajecké Teplice, je však potrebné zmeniť znenie Uznesenia. V zmysle 

§ 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov patrí primátorovi plat, ktorý je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok za rok 2010 je to 769,00 EUR/mesiac) a 

násobku podľa § 4 ods. 1 (od 1001 do  3000 obyvateľov 1,98-násobok). 

Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.  

RNDr. Peter Dobeš – menovanie do funkcie od 21. 12. 2010  

769,00 EUR x 1,98 = 1 522,62 zaokrúhlené na 1523,00 EUR  

Podľa § 4 ods. 2 vyššie citovaného zákona je moţné tento plat 

rozhodnutím mestského zastupiteľstva zvýšiť aţ o 70%.  

zvýšenie (55,50%)                  846,00 

spolu:                            2369,00  

Plat primátora mesta Rajecké Teplice od 01.06.2011 je nasledovný: 

2369,00 € . Všeobecný vymeriavací základ za r. 2010: 769,00 

eur/mesiac 

Do 31.05.2011: mesač. mzda (2,2 násobok) 1692,00 EUR 

odmena(40%)                               676,80 EUR 

Od 01.06.2011:(Z.z. č 154/2011, ktorá mení a dopĺňa zák.č. 253/1194) 

mesač. mzda (1,98 násobok) 1523,00 EUR 

odmena(40%)                 609,20 EUR 

Podľa §4 ods.2 plat môţe byť zvýšený o 70%. Keby bolo navrhnuté 

zvýšenie 11,09%, terajší plat a odmena by sa nezmenili, ale aj toto 

zvýšenie musí schváliť finančná komisia. Všeobecný vymer. základ za 

r. 2010: 769,00 eur/mesiac mesač. mzda (1,98 násobok) 1523,00,   

zvýšenie (55,50%)-846,00,  spolu:2369,00  

čo pribliţne zodpovedá súčasnej mzde a spĺňa podmienku: Podľa §4 

ods.2 plat môţe byť zvýšený o 70%. 

Rostášová – prečítala návrh na Uznesenie č. 70 /2011. Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo určenie platu 

primátora Mesta Rajecké Teplice a schvaľuje plat primátora Mesta 

Rajecké Teplice v celkovej výške 2369,00 EUR 

 

Za:9   proti:0               zdrţal sa:0 

 

 

 

Add 13/ Rôzne  

primátor - v spolupráci s mestskou políciou a referátom ţivotného 

prostredia sa robia obchôdzky vo veci plnenia si povinnosti 

vlastníkov pozemkov a to kosenie zatrávnených pozemkov ako aj 

prípadných nepovolených skládok. Riešenie poškodenia cesty do 

medzihorskej oblasti, po prívalových daţďoch.  

Mesto Rajecké Teplice je medzi prvými dvesto obcami, ktoré boli 

vybraté na realizáciu vládneho projektu protipovodňových opatrení. 

Do programu revitalizácie krajiny a integrovaného manaţmentu povodní 
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SR. Rieši vodozádrţné opatrenia(zadrţanie vody v krajine 

v minimálnom objeme 30000 m3. v k.ú. mesta Rajecké Teplice. Pri 

výbere víťazného uchádzača na realizáciu Realizačného projektu sme 

postupovali v súlade s podmienkami stanovenými úradom vlády. Bola 

podpísaná zmluva s realizátorom stavby a môţe sa začať s jej 

realizáciou. Odborný garant Enviconsult, spol. s r.o., Ţilina, RNDr. 

Ivan Pirman a RNDr. Peter Straka, PhD. Poskytovateľ- Úrad vlády SR 

poskytne prijímateľovi mestu Rajecké Teplice sumu 90000 EUR. V plnej 

výške sa poskytnuté fin. prostriedky pouţijú na beţné výdavky 

s účelovým určením na realizáciu projektu: Prvý realizačný projekt 

Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manaţmentu povodní 

Slovenskej republiky pre rok 2011, v zmysle štruktúrovaného 

projektu. Zmluva presne popisuje podmienky pouţitia finančných 

prostriedkov a ďalšie náleţitosti plnenia.                

    Ţiadosť občanov ul.1.mája týkajúcu sa odstránenia spomaľovacieho 

pásu na ul.1.mája (kontaktná osoba p. Barta) 

Rostášová- treba hovoriť aj s Čapekovcami, keď sme to schválili tak 

nám určite predloţili argumenty 

Sopko- moţno by bolo dobré stanovisko aj k majiteľom domov čo bývajú 

vyššie 

Valúch- ja mám k dispozícií pôvodnú ţiadosť Čapekovcov 

Babinec- treba zobrať na vedomie a dať prerokovať stavebnej komisií 

primátor – formuloval návrh na uznesenie zobrať ţiadosť na vedomie 

a úlohu mestskému úradu rokovať s občanmi. Dal hlasovať za Uznesenie 

č.76/2011  

Rostášová- Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach berie na 

vedomie spoločnú  ţiadosť občanov zo dňa 29. 06. 2011 týkajúcu sa 

odstránenia spomaľovacieho pásu na u1.mája a ukladá zvolať 

stretnutie  s dotknutými  občanmi o odstránení spomaľovacieho pásu 

na u1.mája 

primátor – dal hlasovať 

 

Za:9   proti:0               zdrţal sa:0 

primátor – poďakoval za jednohlasné schválenie 

Babinec- pred hotelom Diplomat je el. stĺp v ceste. Kto to spáchal? 

primátor – elektrárne, oni rozšírili cestu a tak sa to javí 

Rostášová- máme tu nepreschvalený návrh na uznesenie č. 60/2011 

primátor- dal hlasovať za návrh na uznesenie č.60/2011 

Rostášová - Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo plnenie uznesení z III. zasadnutia MsZ, konaného 14. 

apríla 2011 a schvaľuje plnenie uznesení z III. zasadnutia MsZ, 

konaného 14. apríla 2011 

 
Za:9   proti:0               zdrţal sa:0 

primátor – poďakoval za jednohlasné schválenie 

 

A ešte nepreschvalený návrh na Uznesenie č.67/2011 

Rostášová – Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo informáciu  o zmene miesta bikrosovej dráhy z lokality 

Poluvsie do areálu Základnej školy v   Rajeckých Tepliciach 

a schvaľuje presun  bikrosovej dráhy do  areálu športovísk Základnej 

školy v Rajeckých Tepliciach  a ukladá Mestu Rajecké Teplice , 
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zabezpečiť spracovanie a prerokovanie variantného riešenia 

bikrosovej dráhy s vedením školy 

primátor -dal hlasovať za návrh na uznesenie č.67/2011 

 

Za:9   proti:0               zdrţal sa:0 

primátor – poďakoval za jednohlasné schválenie. Máme tu z matričného 

úradu jeden pozmeňujúci návrh na prijatie Uznesenia č.71/2011 

primátor – dal hlasovať za schválenie poplatku...  a zrušenie 

Uznesenia č. 57/2011 v časti II.  zo dňa 14. 04. 2011 

Rostášová- prečítala návrh na uznesenie č.71/2011 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo poplatok pre 

účinkujúcich pri obradoch konaných mimo sobášnej miestnosti vo výške 

150 EUR a schvaľuje poplatok pre účinkujúcich pri obradoch konaných 

mimo sobášnej miestnosti vo výške 150 EUR. Správny poplatok je 

určený sadzobníkom vo výške 66,-EUR a ruší Uznesenie č. 57/2011 

v časti II.  zo dňa 14. 04. 2011  

 

Za:9   proti:0               zdrţal sa:0 

primátor – poďakoval za jednohlasné schválenie a v závere informoval 

poslancov o klastre Zdruţenia Rajecká dolina. Uviedol, ţe v 

spolupráci so Ţilinským samosprávnym krajom sa uskutočnilo pracovné 

stretnutie k iniciatíve zaloţenia klastra cestovného ruchu v 

Rajeckej doline, ktoré sa konalo 05. mája 2011 na Mestskom úrade v 

Rajeckých Tepliciach. Zúčastnili sa ho starostovia obcí, riaditeľka 

odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu ŢSK a zástupcovia 

subjektov cestovného ruchu.  

Dostali sme podporný list predsedu Ţilinského samosprávneho 

kraja Ing. Juraja Blanára k podpore iniciatívy zaloţenia klastra 

cestovného ruchu Rajecká dolina.  

Príkladom dobrej praxe je zaloţenie a aktívna činnosť klastrov 

cestovného ruchu, ktorých cieľom je rozvoj cestovného ruchu 

v regióne Liptov, Orava a Turiec. Vznik a zaloţenie sú výsledkom 

projektu ,,Ţilinská inovačná politika“ , Podpora vzniku klastrov, 

záujmových zdruţení a zdruţení cestovného ruchu vyplýva aj zo 

strategických zámerov definovaných v Pláne hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja ŢSK pre roky 2007-2013 a v Stratégii rozvoja 

cestovného ruchu pre roky 2007-2013. 

Cieľom je obhajovať a presadzovať spoločné záujmy pri budovaní a 

rozvoji cestovného ruchu v našom regióne. Spoločnou iniciatívou 

samosprávy a podnikateľského sektora pôsobiaceho v oblasti 

cestovného ruchu nájdeme vhodnú právnu formu na zabezpečenie 

fungovania klastra cestovného ruchu v regióne Horné Povaţie- Rajecká 

dolina. Klastru sa musí niekto systematický venovať. Rozbieha sa 

klaster Turiec.  

Informoval o podnete MŢP SR, zo sekcie ochrany prírody a tvorby 

krajiny oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho 

významu SKUEV0667 Slnečné skaly do národného zoznamu území 

európskeho významu. Ţiadajú nás o spoluprácu a z tohto dôvodu Vás 
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touto cestou informujem, lebo sa budeme stretávať. Na mestskom úrade 

Rajecké Teplice uskutočnilo prerokovanie, kde boli podrobne 

rozčlenené základné údaje o lokalite Slnečné skaly, odôvodnenie 

zaradenia lokality do národného zoznamu, podrobnosti o navrhovanej 

ochrane a obmedzeniach, informácie o moţnosti zapojenia vlastníkov 

do manaţmentu lokality a finančné nástroje na ich motiváciu. Na 

stretnutie bol pozvaný starosta obce Porúbka, MsÚ RT, Krajský úrad 

ŢP Ţilina, Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica a ŠOP SR- 

Správa NP Malá Fatra, Varín. Budú nasledovať ďalšie stretnutia 

o ktorých Vás budem informovať 

Ďalej informoval o projekte o poskytnutí grantu na realizáciu 

projektu ,,Cesta štrnástym storočím“ v rámci grantového programu 

Zelené oázy. Súhlas sme potrebovali od obce Stránske a Agroţiaru, 

s.r.o.. Zámerom projektu Cesta 14. storočím je oţiviť poľnú cestu. 

Chceme, aby opäť bola obľúbeným miestom prechádzok obyvateľov 

Rajeckých Teplíc, okolitých dediniek, ako aj kúpeľných hostí. 

Z tohto dôvodu chceme poľnú cestu upraviť, aby bola schodná na 

všetkých úsekoch. Vyčistiť jej okolie, vysadiť popri cestičke 

stromy, osadiť lavičky, vybudovať jednoduchý prístrešok, osadiť 

informačné tabule a zabezpečiť informovanosť obyvateľov Rajeckých 

Teplíc, okolitých dediniek i návštevníkov o tejto cestičke. Jednou 

z väzieb mestečka Rajecké Teplice s okolím sú cesty. Čoraz viac sa 

vyuţívajú asfalty, kedysi frekventované poľné cesty, uţ slúţia len 

poľnohospodárom. 

Dikant- informoval, ţe komisia na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov zasadala 15. júna 2011 o 18.00 

h na MsÚ v Rajeckých Tepliciach. V súlade so zákonom 357/2004 Z.z. 

bolo povinnosťou poslancov mestského zastupiteľstva a primátora 

mesta podať komisii do 1. 03. 2011 oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2010. Od 31. 03. 

2010 do 31. 03. 2011 priloţiť k tomuto oznámeniu potvrdenie 

o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný 

doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré 

verejný funkcionár získal za minulý rok. Komisia na ochranu 

verejného záujmu konštatuje, ţe všetci si túto povinnosť splnili 

a nie je dôvod na podanie návrhu vo veci ochrany verejného záujmu. 

primátor - uvedené je zapísané v zápisnici, ktorú podpísali predseda 

komisie- Ing. Vladimír Dikant a členovia komisie na ochranu 

verejného záujmu- Mgr. Branislav Babinec a Ladislav Šálek. 

  

  

Add 14/ Diskusia 

Kostolná – p. Somora zo Zeleného domu, voda ide z jeho pozemku na 

cestu. To nie je na tohto pána ţiadna páka. Štyridsať rokov sa tam 

nič nerobilo, on obťaţuje iných 

primátor –podmieniť vlastníka penziónu Zeleného domu, navrhujem 

preveriť za účasti viacerých členov komisie 

Vráblová- odvedenie daţďovej vody treba vyriešiť s vlastníkom 

pozemku 
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Brath- on ma obrovskú plochu zámkovej dlaţby, voda sa nemá kde 

vstrebať 

Rostášová- prečítala návrh na Uznesenie č.77/2011. Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo sťaţnosť  občanov 

na stekajúcu daţďovú vodu z penziónu Zelený dom na miestnu 

komunikáciu a ukladá vyvolať rokovanie s vlastníkom penziónu Zelený 

dom na ul.30.apríla vo veci odvedenia daţďových vôd z pozemkov 

 

Za:9   proti:0               zdrţal sa:0 

primátor – poďakoval za jednohlasný súhlas 

Rostášová nemáme hlasovanie za Uznesenie č.74/2011-berie na vedomie  

Správu nezávisleho audítora k účtovnej závierke mesta k 31.12.2010 

 

Za:9   proti:0               zdrţal sa:0 

primátor – poďakoval poslancom 

 

Šálek – oslovili ma občania z ul. Osloboditeľov p. Fabryová ako 

bývajú Kolenčíkovci, rigol ktorý tam je by bolo dobré vyloţiť. Je to 

na pozemku k.ú. Stránske 

Ďakujú za vyasfaltovanie vchodu na lávku.  

Od p. Prieloţného ku lávke je veľká kaluţa. 

Lávka pri p. Loncovej a Vráblovej -diera pod lavičku 

Poďakoval za pokosenie trávnika dole na pasienku pri topoli 

Spýtal sa, či by sa niečo nedalo urobiť s altánkom, ktorý je tam 

chátrajúci. Prehnilo to. 

Rojík- deti tam kamene hádţu 

Fajbík – 10 cm lavičku treba predĺţiť od p. Buchu 

Rostášová- pripomína riešenie výťahu na zdravotnom stredisku a treba 

zaujať stanovisko 

Ďalej kde býva p. Miškolci, je to široká stavba, ťaţké mechanizmy 

spôsobili nejaké škody /p. Páchnik sa so mnou uţ nerozpráva/ 

primátor – nezabúdame na výťah 

prednosta – mali by sme sa rozhodnúť pre plošinu čo by bolo oveľa 

lacnejšie ako výťah. Je z rozpočtu fondu oprav zdrav. strediska 

ja mám dve ponuky. Okolo 10000-15000 EUR 

Janíková- máme 25000 EUR 

primátor –pripraviť podklady na stredu, kedy bude mimoriadne 

zastupiteľstvo kvôli bikrosovej dráhe 

primátor – k tej druhej časti pripomienky p. Miškolciho poţiadal 

o slovo Ing. Vráblovú 

Vráblová- vodári jednoznačne potvrdili, ţe nemajú poruchu. Odoberie 

sa vzorka tej vody. Vstup od p. Mruzeka a p. Vetera musíme získať  

primátor – je to otvorené 

Babinec- v škole sa organizovala oslava 50. výročia a z tohto miesta 

sa chcem poďakovať p. primátorovi a všetkým ktorí sa pričinili 

k tejto vydarenej a dôstojnej udalosti. Privítanie a posedenie malo 

úroveň 

primátor -poďakoval p. Babincovi za slova uznania, tieţ sme radi ţe 

sa nám podarilo aj tým klavírným podmazom spríjemniť atmosféru 

Rojík – asfaltové retardéry treba na ul. Osloboditeľov, donesiem aj 

podpisovú akciu, vyzývam vás mestské zastupiteľstvo. Nebudú vadiť 

ani v zime ani v lete. Pomenujme ulice, ktoré nie sú pomenované.  

Konečne uţ pristúpte k rokovaniu s p. Miškolcim -robeniu chodníka 
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Informoval poslancov, ţe zomrel správca Domu smútku Poluvsie Ján 

Janura 

Knapec- ja sa spýtam jedného pána či by nemal záujem robiť správcu 

Sopko- na rekonštrukciu KD Poluvsie pokiaľ by sme ušetrili, tak by 

sme mali na jeden retardér a druhý by sme mali, ak sa zruší retardér 

na ul.1.mája, po rokovaní s obyvateľmi ul. 1. mája 

Rostášová- ak tých 15 ľudí prehovorí Čapekovcov 

Fajbík – mňa zaťaţuje jazda po retardéri, keď ide štvorkolka 

a terénne autá, tak to je zábava jazdiť po retardéri. Treba dať 

prekáţku do cesty, esíčka 

primátor – schválime zakúpenie retardéra a zároveň ukladá jeho 

namontovanie na ul. osloboditeľov 

Rostášová - Uznesenie č.78 /2011-Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach schvaľuje zakúpenie a montáţ 1 ks retardéra na ul. 

Osloboditeľov ( pri topoli ) 

 

ZA:8         PROTI:0          ZDRŢAL SA:1 (Peter Fajbík) 

primátor – poďakoval poslancom 

 

 

Add 15/ Návrh na Uznesenia 

primátor – myslím, že sme jednotlivé uznesenia priebežne čítali a 

všetky schválili. Rostášová ako predseda návrhovej komisie 

súhlasila, v diskusii sme sa venovali všetkým návrhom, ktoré neboli 

preschválené  

 

Add 16/ Záver 

Návrh uznesení je prílohou zápisnice a je podpísaný originálnymi 

podpismi členov návrhovej komisie. Uznesenia zo zasadnutia MsZ budú 

zaslané poslancom MsZ. 

Primátor poďakoval poslancom za aktívnu účasť a ukončil IV. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

V Rajeckých Tepliciach 30. 06. 2011 

 

___________________     ___________________ 

Ing. Igor Masaryk     RNDr. Dobeš Peter 

prednosta MsÚ      primátor mesta 

 

Overovatelia zápisnice: 

Vladimír Brath       __________________      

30. 06.2011 

Peter Fajbík      ___________________    

30. 06. 2011 
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