
2004 
 

Demografické údaje 
 
Počet obyvateľov k 31. 12. 2003 
Rajecké Teplice                2 113 obyvateľov  
Poluvsie                               592 obyvateľov 
Spolu                                 2 705 obyvateľov 
 
Počet domov 
Rajecké Teplice                   548 domov 
Poluvsie                               182 domov 
Spolu                                   730 domov 
 
Najvyšší bod 
k. ú. Rajecké Teplice Skalky (778 m. n. m.) 
 
Najnižší bod 
k. ú. Slnečné skaly (380,4 m. n. m.) 
 
Najvyšší bod celkom  
Kozol (1 119 m. n. m.) 
 
Majetok mesta je 90 015 986 Sk 
V mesta vyvíja podnikateľskú činnosť 38 podnikateľov. 
 

Opatrovateľská služby v Rajeckých Tepliciach  
 
Dňa 19. 2. 2004 bolo prijaté VZN č. 33 o poskytovaní opatrovateľskej služby na území mesta 
Rajecké Teplice. 
Upravuje spôsob poskytovania opatrovateľskej služby opatrovateľkám z povolania, z domácnosti 
a stanovuje výšku poplatkov za jednotlivé úkony. 
Prednostne po podaní žiadosti budú občanom poskytované opatrovateľky z povolania, čím mesto 
poskytne riešenia sociálnej núdze, v ktorej sa občan ocitol. Rodinní príslušníci môžu byť 
zamestnaní ako opatrovatelia z domácností v len nevyhnutných prípadoch, tak ako to stanovuje 
VZN Mesta Rajecké Teplice č. 33 čl. III. 
 
 

Začala sa 2. etapa výstavby tržnice 
 
V 2. etape prebehlo výberové konanie, kde sa určil dodávateľ stavby a začalo sa s realizáciou. 



Termín ukončenia stavby je máj 2004, tak aby sa nová tržnica otvorila na letnú turistickú sezónu. 
V nových priestoroch sa otvorí 13 prevádzok. 
 
 
 

Voľba prezidenta a referendum v jeden deň 
 
Voľba prezidenta Slovenskej republiky a referenda o skrátení volebného obdobia sa bude konať 3. 
apríla 2004 od 7.00 do 22.00 h. 
 
 

Voľba prezidenta a referendum v číslach 
 
1. kolo – 3. 4. 2004 
 

Prezidentský kandidát
volebný 

okrsok 1

volebný 

okrsok 2

volebný 

okrsok 3
spolu

Mečiar V. JUDr. Dr. hc 192 156 157 505
Gašparovič I. JUDr. CSc. 166 164 87 417
Kukan E. JUDr. 150 72 21 243
Mikloško F. RNDr. 51 73 7 131
Schuster R. Ing PhD 18 19 13 50
Bútora M. Doc PhDr. 9 12 12 33
Králik J. Ing. CSc. 12 3 0 15
Kalman J. RSDr. 4 5 0 9
Bernát S. Ing. 3 1 0 4
Šesták J. Ing. PhD 3 0 0 3
Kubík J. 1 0 0 1  

 
 
2. kolo – 17. 4. 2004 
 

Prezidentský kandidát
volebný 

okrsok 1

volebný 

okrsok 2

volebný 

okrsok 3
spolu

Gašparovič I. JUDr. CSc. 329 276 101 706

Mečiar V. JUDr. Dr. hc 232 178 164 574  
 
 
 
 
 
 
 
 



Referendum – 3. 4. 2004 
 

volebný 

okrsok 1

volebný 

okrsok 2

volebný 

okrsok 3
spolu

ÁNO 417 356 253 1026

NIE 45 40 18 103  
 
Účasť na referende   54,60% 
 
 

Oslavy vstupu do Európskej únie 
 
V piatok 30. apríla 2004 sa na námestí v Rajeckých Tepliciach uskutočnili oslavy vstupu 
Slovenskej republiky do Európskej únie. Za pomoci generálneho partnera firmy Energodata, s. r. o. 
Žilina sa mestu Rajecké Teplice, ako hlavnému organizátorovi, podarilo naplniť cieľ oslavy – 
vytvoriť príjemnú atmosféru na komunikáciu medzi ľuďmi, plnú hudby a tanca. 
O polnoci zazneli tóny hymien a vztýčila sa vlajka EÚ. Päťminútový slávnostný ohňostroj umocnil 
túto slávnostnú chvíľu. 
 
 

Udalosti, stretnutia, aktivity 
 
- organizačné zabezpečenie volieb prezidenta 
- zabezpečenie organizácie referenda 
- rokovanie s Ing. arch. Klincom o dopravné štúdie v lokalite Dielnice 
- rokovanie o Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rajecké Teplice 2004 – 2013 
- účasť primátora mesta na výročnej členskej schôdzi ZŤP 
- rokovanie s vedením SVS, a. s. Žilina vo veci územného a stavebného konania 
- kontrolné dni na stavbe tržnice 
- členská schôdza Únie žien Slovenska 
- rokovanie s predsedom Euroregiónu Beskydy vo veci projektov Phare CBC 
- účasť na oslave pamätnice Jozefa Strečanského v Poluvsí pri Prievidzi 
- rokovanie s novým výborom TJ 
- stretnutie s občanmi v KD Poluvsie vo veci zámeru IBV   lokalite Podháj – Lúky 
- stretnutie primátorov na radnici v Žiline vo veci prípravy 1. valného zhromaždenia SVS, a. s. 
- ROEP Rajecké Teplice (Register obnovenej evidencie pozemkov) 
- rokovanie s poslankyňami NR SR p. Muškovou, p. Záborskou, p. Demeterovou a poslancom p. 
Nikolajom 
- rokovanie primátora so starostom mesta Szczyrk – Poľsko o spolupráci oboch miest vo veci 
Projektu cezhraničnej spolupráce Phare CBC 
- rokovanie s p. Grozmerovou vo veci možného investovania v Rajeckých Tepliciach (námestie) 
- rokovanie s KÚ vo veci inventára hnuteľného majetku (býv. chata KÚ) 



- medzinárodná konferencia Vyber si život pod záštitou predsedu NR SR, primátora mesta a za 
účasti ministra vnútra 
- oslava Dňa učiteľov 
- dozorná rada Skládky odpadov Rajeckého regiónu 
- zasadnutie Mestskej rady a MsZ 
- rokovanie so správou NP Malá Fatra vo veci chránených stromov 
- rokovanie s Cyklistickým spolkom Žilina 
- finančná kontrola mesta – Správa finančnej kontroly Zvolen 
- účasť mesta na slávnostnom zasadnutí seniorov v Dolnom Benešove 
- rokovanie vo veci ďalšieho postupu riešenia lokality Lúky – Lány 
- preberanie stavby a príprava kolaudácie mestskej tržnice 
- účasť mesta na valnom zhromaždení Dexia banky Slovakia 
- reprezentácia mesta na Wilamowických kultúrnych slávnostiach 
- oslava 5. výročia Senior klubu pri MsÚ v Rajeckých Tepliciach 
- oslava vstupu mesta Rajecké Teplice a Slovenska do EÚ 
 
 

Chránený strom Rajecké Teplice 
 
Chránený strom v Rajeckých Tepliciach sa nachádza pred hotelom Veľká Fatra. Je to Brest horský 
– Ulmus Glabra. Označený je tabuľkou so štátnych znakom. 
 
 

Odovzdanie stavby Mestskej tržnice 
 
V piatok 30. apríla 2004 generálny dodávateľ Stabil, a. s. odovzdal stavbu novej Mestskej tržnice. 
Stavba sa začala realizovať 16. februára a plánované dokončenie malo byť 15. mája. Dodávateľovi 
sa podarilo stavbu odovzdať v predstihu o 15 dní skôr. 
V novej tržnici nájde miesto 12 prevádzok. 
Slávnostné otvorenie je plánované na 1. júna 2004. 
 
 

Slávnostné prijatie Antona Tkáča 
 
Pri príležitosti finálových pretekov Národnej cyklistickej súťaže žiakov základných škôl prijal 
v piatok 18. júna primátor mesta RNDr. Peter Dobeš zástupcov organizátorov vedených 
olympijským víťazom a majstrom sveta Antonom Tkáčom. V príjemnej atmosfére prerokovali 
organizačné zabezpečenie tejto celoslovenskej športovej akcie, ktorej finále sa uskutočnilo 
v Rajeckých Tepliciach. 
 
S vďakou bude spomínať na občanov, pána primátora a športových nadšencov pri príležitosti 
usporiadania Národnej cyklistickej súťaže pre školské deti olympijský víťaz v cyklistike Anton 
Tkáč. 
 



Udalosti, stretnutia, aktivity 
 
- zasadnutie mestskej rady a mestského zastupiteľstva 
- futbalový turnaj medzi Rajeckými Teplicami a Piszarowicami (Poľsko) 
- rokovania o možnosti investovania na rekonštrukcie námestia 
- výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ v Rajeckých Tepliciach 
- prijatie delegácie z Baškirskej autonómnej republiky 
- zasadnutie dozornej rady SORR (skládky odpadov Rajeckého regiónu) 
- slávnostné ukončenie školského roku 2003/2004 
- Hody Poluvsie 2004 na sviatok sv. Cyrila a Metoda, za účasti delegácie vedenej starostkou 
družobného Poluvsia okr. Prievidza 
- stretnutie podnikateľskej sféry z oblasti cestovného ruchu 
- rokovanie s nájomcami mestskej tržnice vo veci prevádzky v celom objekte a prípravy 
prevádzkového poriadku 
- rokovanie primátora mesta s vedením SLK, a. s. Rajecké Teplice vo veci platby poplatku za pobyt 
a riešenie parkovania a problematiky hlavnej turistickej sezóny 
- uzavretie zmluvy so starostami okolitých obcí a vytvorenie školského obvodu 
- účasť na prerokovaní ÚPN – O Zbyňov 
- účasť primátora na riadnom a mimoriadnom valnom zhromaždení SVS, a. s. Žilina vo veci 
ustanovenia nových akcionárov vo vodárenskej spoločnosti (bývalý SEVAK) 
- národná cyklistická súťaž pre deti a mládež za účasti olympijského víťaza Antona Tkáča 
 
 

Premiér Mikuláš Dzurinda v Rajeckých Tepliciach 
 
Rajecké Teplice 7. augusta 2004 počas Letných slávností 2004 navštívil predseda vlády Slovenskej 
republiky Mikuláš Dzurinda. 
V neformálnej atmosfére sa stretol s primátorom mesta a jeho hosťami, prezrel si výstavu obrazov 
a gladiol, kde sa živo zaujímal o vystavované exempláre. Na záver pozdravil občanov 
a návštevníkov Letných slávností. 
 
Čitateľom a tvorcom Spravodajcu želám čo najviac dobrých správ, zdravia, šťastia, spokojnosti 
a ďalší dynamický rozvoj Rajeckých Teplíc a okolia! 
 
7. 8. 2004                                                                                               Mikuláš Dzurinda 
 
 

Udalosti, stretnutia, aktivity 
 
- pracovné stretnutie starostov a primátorov miest na Krajskom úrade s ministrom školstva 
- rokovanie s vedením TJ – Futbalový klub Rajecké Teplice 
- vytvorenie školského obvodu v Rajeckých Tepliciach 
- príprava Letných slávností v rámci Kultúrneho leta 2004 



- rokovanie vo veci rekonštrukcie námestia v Rajeckých Tepliciach – príprava podkladov 
k vyhláseniu súťaže 
- rokovanie s vedením SLK, a. s. vo veci zabezpečenia plynulosti premávky počas hlavnej 
turistickej sezóny 
- zadanie spracovať štúdie vo veci parkovacích možností na území mesta 
- účasť na konferencií ZMOS, MPSVaR a regiónu Priemont (Taliansko) v Bratislave o ochrane 
práv maloletých v tiesni 
- otvorenie školského roka na ZŚ 
- nadviazanie družobných stykov ZŚ v Rajeckých Tepliciach so ZŠ v Piszarowiciach gmina 
Wilamowice pri Bjalsko-Biala (Poľsko) 
 
 

Spomienka na kultúrne leto 2004 v Rajeckých Tepliciach 
 
Všetkým ľuďom, ktorí prišli na moje vystúpenia v Rajeckých Tepliciach veľmi ďakujem za tak 
nádhernú atmosféru a starostlivosť, ktorú len tak často nemám šancu zažiť. 
(Ďakujem pánovi primátorovi a jeho manželke). 
Vrátim sa!                                                                                           Vaša Iveta Bartošová 
 
Všetkým občanom Rajeckých Teplíc veľa lásky, zdravia praje Peter Stašák. 
 
 

Položenie základného kameňa 
novej kanalizácie 

 
Za prítomnosti významných hostí sa 21. septembra 2004 v Rajeckých Tepliciach položil základný 
kameň výstavby novej kanalizácie v Rajeckej doline. 
Celý projekt pod názvom „Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v Žiline a rozšírenie 
kanalizácie“ je financovaný z grantu EÚ (50%), štátneho rozpočtu SR (25%). Celkové náklady na 
stavbu sú v objeme 19 608 000 €.  
Po ukončení projektu sa očakáva, že: 
- ČOV Žilina bude vybavená modernou technológiou schopnou čistiť odpadové vody v zmysle 
platnej legislatívy 
- ČOV bude vybavená moderným systémom automatického riadenia prevádzky technológie čistenia 
ako aj čerpacích staníc na stokovej sieti 
- bude vybudovaných cca 153 km stokovej siete a 7 000 kanalizačných prípojok, na ktoré sa napojí 
približne 38 000 obyvateľov v Rajeckej doline, Terchovskej doline a v meste Žilina 
- v dôsledku investície sa zlepší kvalita toku Rajčanky a Váhu v ukazovateľoch biologického 
a mikrobiologického znečistenia aspoň o 1 stupeň. 
Koniec projektu je naplánovaný na december roku 2007. 
 
 
 
 



Deklarácia 1. fóra kúpeľných miest Slovenska 
 
Dňa 5. 11. 2004 sa stretli v Piešťanoch predstavitelia samospráv slovenských kúpeľných miest 
a obcí. Dôvodom ich stretnutia sú nové rámcové podmienky, do ktorých sa dostali po uskutočnení 
decentralizácie kompetencií a financií, ako aj po vstupe Slovenska do Európskej únie. 
Slovenské kúpeľné miesta sa dostávajú nielen do vzájomnej konkurencie, ale aj do konkurencie 
kúpeľných miest v rámci EÚ. Aj keď tvoria menej ako 1% všetkých obcí na Slovensku, ich význam 
pre slovenskú ekonomiku je nesmierny a nenahraditeľný. Kúpeľné miesta sú zo strany štátu, ale aj 
občanov považované za kľúčové miesta zdravotníctva, sú na ne kladené zvýšené nároky 
a požiadavky a sú predmetom, z celospoločenských dôvodov, zvýšenej ochrany. Na druhej strane 
musia zabezpečovať mnohé funkcie pre trvalo bývajúcich obyvateľov, pričom nemôžu, z dôvodu 
ochrany, ľubovoľne využívať svoje katastrálne územie. Cenová úroveň v nich je, vzhľadom na 
rozvinutý cestovný ruch, často vyššia ako v mestách a obciach obdobnej veľkosti. Súčasná 
legislatíva a ani tá pripravovaná nevytvára dostatočné rámcové podmienky pre skvalitnenie 
prostredia, ale aj pre rozvoj týchto miest k spokojnosti obyvateľov a návštevníkov. 
Nerieši problém kúpeľných miest, pretože neexistujú dostatočné väzby medzi vytváranými 
hodnotami a príjmom miest a obcí, štátom vyhlásených za kúpeľné miesta. 
 
Účastníci 1. fóra kúpeľných miest Slovenska sa zhodli na nasledujúcich záveroch: 
1. Žiadajú ministra zdravotníctva SR: 

a) aby boli prizvané k vypracovaniu nového kúpeľného zákona 
b) aby tento zákon bol predložený na rokovanie vlády a NR SR najneskôr do júna 2005 

2. Žiadajú ministra financií, vládu NR SR, aby trvalo nielen pre rok 2005, stanovila osobitný 
finančný vzťah (dotácia na vyrovnanie zvýšených požiadaviek z dôvodu funkcie štátom uznaného 
kúpeľného miesta). 
3. Schvaľujú návrh prerozdelenia osobitnej dotácie v roku 2005 zahrnutej do návrhu štátneho 
rozpočtu. 
4. Budú iniciovať vypracovanie spoločnej koncepcie kúpeľníctva a kúpeľného turizmu. Prípravou 
návrhu obsahu, rozsahu a spracovania projektu poverili Viktora Nižňanského. 
5. Fórum kúpeľných miest sa bude uskutočňovať pravidelne dvakrát do roka. Stály sekretariát bude 
na MsÚ Piešťany, kancelária primátora. 
6. Stretnutie 2. fóra sa uskutoční v rámci týždňa otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.  
Mesto Rajecké Teplice na tomto fóre zastupoval primátor Peter Dobeš. 
 
 

Ako sa rozvíja spolupráca v Rajeckej doline 
 
Dve inštitúcie v Rajeckej doline získali finančnú podporu z programu Phare CBC JSF Slovenská 
republika – Poľsko – Mesto Rajecké Teplice a Občianske združenie Kultúra. Mesto si za cieľ 
svojho projektu vybralo kultúrnu spoluprácu s obyvateľmi poľského mesta Wilamowice, s ktorými 
takáto živá výmena skúseností, nápadov i ľudí prebieha už piaty rok. 
Projekt „Spoznajme sa lepšie“ odštartoval 12 mesačnú cestu v októbri 2004 a poskytne počas 
svojho trvania množstvo podnetov, stretnutí, zábavy i užitočných a zaujímavých informácií. 
V Rajeckých Tepliciach sa v prvom decembrovom týždni uskutočnila akcia Medzinárodné 



vianočné trhy, ktorá hostila dobrovoľníkov zo 4 európskych krajín. Predvádzali niektoré ľudové 
a remeselné techniky späté s Vianocami, vystúpil tu poľský folklórny súbor, deti privítali Mikuláša 
a všetci návštevníci si mohli kúpiť milé vianočné ozdoby a malé darčeky pre blízkych. Projekt má 
v budúcom roku v pláne vydať aj propagačné a informačné materiály o spolupráci v zjednotenej 
Európe, pripraví sa slávnosť detí za účasti detí z Poľska a Slovenska.  
Poľská kuchyňa, umelci a podnikatelia sa predstavia počas Týždňa Európy v auguste 2005.  
Všetci aktéri spolu s regionálnymi inštitúciami budú hľadať ďalšie možnosti spolupráce a podpory 
partnerstva, ktoré nie je umelo vytvorené, ale vychádza zo živých vzťahov a naozajstnej potreby 
spoznávať iné kultúry, tradície a myslenie. Projekt je podporený PHARE CBC. 
 
 

Výzva SČK o pomoc 
 
Slovenský Červený kríž vyhlasuje verejnú finančnú zbierku na zmiernenie následkov víchrice, 
ktorou boli postihnutí obyvatelia Vysokých Tatier 19. 11. 2004 a obracia sa na všetky 
podnikateľské subjekty, fyzické a právnické osoby, ako aj všetkých občanov Slovenska, ktorí cítia 
potrebu pomôcť a chcú prejaviť svoju solidaritu, aby poukázali finančné prostriedky na číslo účtu: 
 
Fond SČK „Ľudia ľuďom“ 
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava 
                                Dunajská 24, 811 08  Bratislava 1 
Číslo účtu: 35-8437-012/0200 
Variabilný symbol: VS 911 75 
 
Slovenský Červený kríž ďakuje touto cestou tým, ktorí následne po víchrici s katastrofickými 
následkami prejavili svoje humánne cítenie a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí sa ocitli v dôsledku 
vyčíňania prírodného živlu v núdzi. 
 
 

Prijatie v Štrasburgu 
 
Pri príležitosti 10. výročia vyhlásenia roka rodiny sa uskutočnila v priestoroch Európskeho 
parlamentu v Štrasburgu celoeurópska konferencia o rodine. 
V rámci tohto podujatia sa konalo prijatie účastníkov na magistráte mesta Štrasburg. 
 
 

Jánskeho plakety občanom Rajeckých Teplíc 
 
Sekretariát územného spolku Červeného kríža v Žiline odovzdal strieborné a bronzové Jánskeho 
plakety týmto občanom Rajeckých Teplíc, ktorí bezplatne darovali krv: 
Striebornú plaketu získali: p. Jozef Čička, p. Peter Hodas, p. Ján Kristian, p. Miloš Podhányi,         
                                              Ing. Jaroslav Salát 
Bronzovú plaketu získali: p. Jozef Čička, Ing. Jaroslav Salát, p. Jozef Podhányi 
 



Pomoc deťom v detskom domove 
 
Tradičnou zbierkou jabĺk a šatstva pre Detský domov v Domaniži potešili ženy zo ZO Únie žien 
v Rajeckých Tepliciach 44 detí tohto zariadenia. Mestské vozidlo 20. novembra doviezlo pre deti 
okrem jabĺk a šatstva tento rok aj hrnčeky a taniere. Vďaka všetkým, ktorí túto aktivitu žien 
podporili. 
 
 

Mikuláš 2004 a 
Medzinárodné vianočné trhy 

 
Mesto Rajecké Teplice v spolupráci s Občianskym združením Kultúra, partnerským mestom 
Wilamowice a za podpory fondu Phare CBC zorganizovalo od 5. do 12. decembra 2004 Mikuláša 
a Medzinárodné vianočné trhy. Program, ktorý bol súčasťou prvej etapy projektu „Spoznajme sa 
lepšie“ začal vystúpením folklórneho súboru z Poľska, pokračoval príchodom Mikuláša, ktorý 
potešil malých aj veľkých. Celý týždeň vo vstupnej hale MsÚ si mohli záujemci zakúpiť rôzne 
drobné maličkosti pod vianočný stromček. Prvá etapa projektu sa ukončila adventným koncertom 
v kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach. 
Ďakujeme partnerom: 
p. Alan Jakisch – reštaurácia Alan 
p. Pavol Garai – Mini Mix 
p. Mgr. Soňa Veselická – Lekáreň sv. Michala Rajec 
p. Mudr. Jaroslav Dikant 

 


