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   ZÁPISNICA 

Z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo 14. 04. 2011 na Mestskom úrade v Rajeckých 

Tepliciach 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny,  

Prezenčná listina - príloha zápisnice   

PROGRAM: Príprava zasadnutia 

1. Otvorenie zasadnutia MsZ 
2. Ročná účtovná závierka Mesta Rajecké Teplice za rok 2010 
3. Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice za rok 2010 
4. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice 
5. Informatívna správa o zámere MŢP SR o zaradenie lokality 

Slnečné skaly do národného zoznamu území európskeho významu 

NATURA 2000 

6. Informatívna správa o poskytnutí grantu na realizáciu projektu 
,,Cesta štrnástym storočím“ v rámci grantového programu Zelené 

oázy 

7. Informatívna správa o schválení Povodňového plánu záchranných 
prác mesta Obvodným úradom Ţilina 

8. Informatívna správa o činnosti mestskej polície v Rajeckých 
Tepliciach za rok 2010 

9. Schválenie člena z rady poslancov do rady školy 
10. Ţiadosti občanov – stanoviska z odborných komisií 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. Návrh Uznesení 
14. Záver 

 

Primátor upozornil ţe sme pozabudli zaradiť do programu Schválenie 

člena z rady poslancov do rady školy a preto vsunul ako 9 bod 

rokovania práve tento, nasledovať budú ţiadosti občanov ako 10 

bod, 11 bod rôzne, 12 bod diskusia, 13 bod návrh uznesení a 14 bod 

záver. 

Spýtal sa poslancov či súhlasia. Jednohlasne sa zhodli, ţe 

súhlasia. 

 

 

Add 1/ Otvorenie III. 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 100% účasť. Návrh programu predniesol RNDr. Peter 

Dobeš, primátor mesta. Vedením zápisnice poveril Danku Loncovú. Za 

overovateľov zápisnice určil týchto poslancov: Doc. Ing. Mária 

Rostášová a Jozef Knapec 



 

2 
 

Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov: 

Ing. Vladimír Dikant – predseda, Ing. Alexander Sopko – člen, 

Ladislav Šálek – člen. Spýtal sa poslancov či súhlasia, alebo majú 

iný návrh. Nikto sa neprihlásil. Poţiadal poslancov, aby pristúpili 

k bodu č.2 dnešného zasadnutia a to k zmene Rokovacieho poriadku MsZ 

v Rajeckých Tepliciach 

Primátor dal hlasovať za schválenie členov 

ZA:9        PROTI: 0            ZDRŢAL SA: 0 

primátor – poďakoval poslancom  

Privítal p. Milana Remenca predsedu DHZ Rajecké Teplcie a spýtal sa 

poslancov, či má niekto otázky. Pretoţe pán Remenec ide do práce a 

prišiel iba z dôvodu, ţe by zodpovedal na prípadné otázky. Nikto sa 

nechcel nič spýtať. 

primátor - informoval, ţe v ukladacej časti bola jedna úloha uloţená 

na II. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 03. 02. 2011 Uznesením  

č. 24/2011 a to ukladá:  

Úloha 1/  - zabezpečiť platné záväzné stanoviská pre vydanie 

stavebného povolenia na aut. zastávku pri ceste I/64 a III/518. 

1/primátor – boli prerokované moţnosti  realizácie autobusových  

zastávok  pred  budovou zdravotného  strediska a budovou obchodného 

domu Jednota  v zmysle PD, ktorú spracoval Ing. arch. Maňák Dušan. 

Poţiadal prednostu o slovo 

prednosta- prerokovali sme moţnosti  realizácie autobusových  

zastávok  pred  budovou zdravotného  strediska a budovou obchodného 

domu Jednota  v zmysle PD, ktorú spracoval Ing. arch. Maňák Dušan  

primátor – poţiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 

na  Uznesenie č.53 /2011 

 
Dikant – Uznesenie č.53/2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach schvaľuje kontrolu plnenia Uznesenia č.24/2011 -ešte 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  moţnosti  

realizácie autobusových  zastávok  pred  budovou zdravotného  

strediska a budovou obchodného domu Jednota  v zmysle PD, ktorú 

spracoval Ing. arch. Maňák Dušan   

 
ZA:9       PROTI: 0            ZDRŽAL SA:0 

primátor -poďakoval prednostovi a p. Dikantovi, prešli k druhému 

bodu zasadnutia a to ročnej účtovnej závierke mesta Rajecké Teplice. 
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Add 2/ Ročná účtovná závierka Mesta Rajecké Teplice za rok 2010 

primátor – predkladáme mestskému zastupiteľstvu, čo vychádza zo 

zákona, bol prílohou pozvánky. Rozpočet mesta na rok 2010 

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta 

na rok 2010. Mesto v roku 2009 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia 

§ 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2010 bol zostavený ako 

vyrovnaný.  Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu 

na rok 2010.  Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom 

dňa 10.12.2009 uznesením č.9/2009.  Bol zmenený jedenkrát: 

-prvá zmena schválená 18. 11. 2010 Uznesením č. 8/2010 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 

Upravený rozpočet mesta k 31.12.2010 

Poţiadal poslanca Sopku ako predsedu komisie finančnej, 

podnikateľskej a cestovného ruchu 

Alexander Sopko - komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu 

sa zaoberala ročnou účtovnou závierkou mesta Rajecké Teplice za rok 

2010, len na také ozrejmenie prečítal jednotlivé výdavky. Komisia 

odporúča schváliť tento rozpočet 

primátor – materiál bol prerokovaný na mestskej rade 07. apríla 2011 

a bol doporučený mestskou radou schváliť. Poďakoval p. Sopkovi a 

poţiadal hlavnú kontrolórku Annu Grupáčovú o stanovisko k ročnej 

účtovnej závierke Mesta Rajecké Teplice 

Anna Grupáčová - mesto Rajecké Teplice vedie účtovníctvo v sústave 

podvojného účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 

Z.z. v znení neskorších predpisov, účtuje podľa opatrení MF SR, 

podľa Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č 583/2004 

Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa opatrení MF SR sú doklady 

triedené podľa rozpočtovej, funkčnej a ekonomickej klasifikácie. 

Mesto sa riadilo  schváleným rozpočtom na  rok 2010  a to vo výške 

3 212 044 Eur. Tento rozpočet bol zmenený na MsZ dňa 18.11. 2010 

a schválený ako vyrovnaný na sumu 2 498 771 Eur. Príjmy boli 

napĺňané podľa jednotlivých poloţiek v celkovom hodnotení: Daňové 

príjmy  rozpočet 800 019 €  skutočnosť  838  864  €, čo je 104,90 %,  

Nedaňové príjmy  rozpočet 184 952 € skutočnosť 187 319 €, čo je 

101,30 %. Granty a transféry spolu  rozpočet  492 069 € skutočnosť 

502 753 €, čo je  102,20  % . Beţné príjmy celkom  rozpočet 1 477 

040 € skutočnosť  1 528 936  €, čo je 103,50 %. Kapitálové príjmy  

rozpočet  640 289 €  skutočnosť  465 €, čo je 0,1 %. Príjmy  

finančných operácií  rozpočet 381 442 €  skutočnosť 329 948 €, čo je 

86,50 %. Príjmy v celkovom hodnotení spolu rozpočet 2 498 771 €  

skutočnosť  1 859 349 €, čo je 74,40 %. 

Výdavky rozpočtu mesta boli čerpané podľa jednotlivých poloţiek 

v celkovom hodnotení: Beţné výdavky spolu rozpočet 1 473 993 € 

skutočnosť 1 457 996 €, čo je 98,90 %. Kapitálové výdavky spolu 

984 447 €   skutočnosť 315 625 €, čo je 32,10  %. Výdavkové finančné 

operácie rozpočet 40 331 € skutočnosť 40 349 €, čo je 100,00 %. 

Výdavky v celkovom hodnotní spolu rozpočet 2 498 771 € skutočnosť 
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1 813 970 €, čo je 72,60 % . K napĺňaniu a čerpaniu rozpočtu mesta  

nemám pripomienky. Celý rok boli prijaté úsporné opatrenia v 

dôsledku hospodárskej krízy a s tým spojený prínos  podielových 

daní.  Vo výdavkovej časti v beţných výdavkoch je plnenie na 98,90% 

a v porovnaní s beţnými príjmami je prebytok  70 940 €. V roku 2010 

boli prijaté projekty z Fondov EÚ: Modernizácia centra kultúry vo 

Willamoviciach a Oddelenia kultúry mesta Rajecké Teplice na účely 

medzinárodnej spolupráce v hodnote 41 756 €. Hradený z fondov EÚ 95 

% a 5 % z investičného splátkového úveru. 

Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav Základnej školy Rajecké 

Teplice v hodnote 772 715,69 €.    K 31. 12. 2010     bolo 

vyfakturované a zaplatené 18 996 € boli to neoprávnené náklady – 

vytyčovacie práce SEVAKU, SSE, Slovak telekom, SPP, od firmy Dúha 

rozdelenie WC. 

Revitalizácia Námestie SNP Rajecké Teplice v hodnote 694 242,99 € V 

roku 2010 bolo preinvestované 236 885 €  Boli to vytyčovacie práce, 

práce za asanáciu námestia, vodovodné a kanalizačné rozvody, elektro 

rozvody a plynovod. Čerpanie úverov a zostatky k 31.12.2010 

Úver Trţnica zostatok  61 277 €  ročná splátka 16 531 €, úver 

splatný do roku 2014. Úver autobusová zástavka  zostatok 214 130 €  

ročná splátka 23 820 €, úver splatný v roku 2019. Úver  Investičný 

splátkový   87 416 € ročná splátka 21 240 €, začne sa splácať v roku 

2012 a je splatný v roku 2022. Úver Modernizácia centra kultúry 

preklenovací vo výške 40 980 €. Úver Námestie SNP preklenovací    

201 552 €. Spolu k 31.12. 2010  zostatok úverov   362 823 €  

a preklenovací 242 532 €  

Výsledok hospodárenia  k 31. 12. 2010 

Náklady celkom  1 284 109,36 € 

Výnosy celkom   1 155 398,80 €   

Majetok mesta k 31. 12. 2010 

Z toho Dlhodobý hmotný majetok     5 307 342 € 

Dlhodobý finančný majetok       485 361 € 

/ akcie SVS a.s. Ţilina, DEXIA / 

Finančný majetok                          129 844,64 €    /beţný účet, pokladňa / 

Zásoby                                             3 677 € 

Pohľadávky                                     15 053 € 

Z postavenia hlavného kontrolóra odporúčam Mestskému zastupiteľstvu 

ročnú účtovnú závierku schváliť. 
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Správa z kontroly finančného hospodárenia k  31. 12. 2010 

Stav bankových účtov a pokladne k 01. 01. 2010 

VÚB                                               25 363,41 € 

DEXIA /PKB/                                14 252,65 € 

Istrobanka - ČSOB                      12 795,13 € 

Slov. Sporiteľňa                         42 408,53 € 

Pokladňa                                           596,94 € 

Ceniny /str. lístky/                         927,-- € 

Peniaze na ceste                            981,15 €                             

Spolu:                                         97 324,81  €         /2 932 007,22 Sk/ 

 

                                                                       Rozpočet                                   % 

Príjmy                       1 859 349  €               2 498 771 €                               74,40 %                   

Výdavky                   1 813 970  €               2 498 771 €                               72,60 % 

 

Stav bankových účtov a pokladne k 31. 12.  2010 

VUB                                                25 975,21 € 

DEXIA /PKB/                                 14 181,66 € 

Istrobanka -  ČSOB                      58 774,18 €  

Slov. Sporiteľňa                           26 095,04 €  

Pokladňa                                         2 091,75 € 

Peniaze na ceste                                  --       € 

Ceniny /str. lístky/                        2 726,80  € 

Spolu:                                          129 844,64  €    / 3 911 699,63 Sk/ 

Rozpočet mesta v EUR : 

 
 

 

 

 

Príjmy celkom 2 498 771 

Výdavky celkom 2 498 771 
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v EUR  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 

2 498 771 1 859 349 74,4% 

 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 

800 019 838 864 104,9% 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  525 422,- EUR z výnosu 

dane z príjmov boli k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR vo 

výške  554 391,-  EUR, čo predstavuje plnenie na 105,5 %. 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 118 590,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo 

výške 122 325,- EUR, čo je 103,1 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov 

boli vo výške 13 119,- EUR, dane zo stavieb boli vo výške 106 859,- 

EUR a dane z bytov vo výške 2 347,- EUR.  

c) Daň za psa 1 589,- EUR. 

d) Daň za uţívanie verejného priestranstva  9 061,- EUR. 

e) Daň za ubytovanie  61 691,- EUR 

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  89 807,- 

EUR. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 

184 952 187 319 101,3% 

 

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 110 242,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo 

výške 109 502,- EUR, čo je 99,3 % plnenie. Ide o  príjem 

z prenajatých pozemkov vo výške 279,- EUR,  príjem z prenajatých 

budov, priestorov a objektov vo výške 108 136,- EUR a príjem 

z prenajatých strojov, zariadení, náradia vo výške 1087,- EUR. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky : 

Z rozpočtovaných 17 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo 

výške 17 031,- EUR, čo je 100,2 % plnenie.  

c) Pokuty, penále a iné sankcie 

Z rozpočtovaných 3 000,- EUR bol skutočný príjem 2 887,-EUR čo 

predstavuje plnenie na 96,2%. 

d) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a sluţieb 

V poloţke sú zahrnuté platby za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb, 

parkovné, materská škola, stravné, znečistenie ovzdušia. 

Predpokladaný príjem bol rozpočtovaný na 50 773,- EUR a skutočné 

plnenie bolo vo výške 53 963,- EUR čo predstavuje 106,3%. 
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3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 

496 006 506 689 102,2% 

úroky z vkladov, z výťaţkov lotérií, z dobropisov, granty 

a transféry 

Mesto prijalo nasledovné granty a transféry v rámci verejnej správy:    v EUR 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. KŠU 422921 Základné školstvo 

2. Obvodný úrad 9 409 Matrika 

3. ÚPSVR 2 026 Žiacke štipendiá 

4. Krajský stavebný úrad 2 656 Stavebný úrad 

5. KŠÚ – CVČ vzdel.poukazy 3 370 Vzdelávacie poukazy CVC 

6. KÚŽP, vojn.hroby 497 Úsek ochrany a prírody, úsek štátnej 

vodnej správy, úsek ochrany pred 

povodňami, úsek ochrany ovzdušia 

7. Štátny rozpočet - Voľby 5 980 Voľby 

8. VÚ ŠR MFSR-VPS  1 528 Sociálne služb 

9. Štátny rozpočet - KÚCDPK 151 KÚCDPK 

10. KŠÚ  6 639 Akordeónový festival 

11. VÚ ŠR MF SR- VPS  34 760 Podielové dane – doplatok 

12. VÚ ŠR OÚ ŽA - Povodne 6 260 Povodne 2010 

13. KŠÚ – materská škôlka 2 889 MŠ - predškoláci 

14. Z rozpočtu VÚC 2 254 Projekt „Po Rajeckej doline“ 

 

 

4) Kapitálové príjmy :  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 

640 289 465 0,1% 

a) Príjem z predaja kapitálových aktív : 

Z rozpočtovaných 465,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 

465,- EUR, čo je 100,0 % plnenie.  
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5) Príjmové finančné operácie :  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 

381 442 329 948 86,5% 

Rozpočtové organizácie:  Vlastné príjmy ZŠ v Rajeckých Tepliciach činili 

11 123,- EUR. Vlastné príjmy Centra voľného času v Raj.Tepliciach 

činili 7 057,- EUR.  

Výdavky 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v EUR  

Rozpočet na rok 2010 Skutočnosť k 31.12.2010 % plnenia 

2 498 771 1 813 970 72,6% 

 

v tom :  

v EUR 

      Bežné výdavky 

Oddiel    2010   2010 2010 

  rozpočet skutočnosť % 

0.1 Všeobecné verejné sluţby 361 802 353544 97,7 

0.2 Obrana 2337 2478 106 

0.3 Verejný poriadok a bezpečnosť 56951 56457 99,1 

0.4 Ekonomická oblasť 21353 25370 118,8 

0.5 Ochrana ţivotného prostredia 80246 90972 113,4 

0.6 Bývanie občianska vybavenosť 70002 58093 83 

0.7 Zdravotníctvo 26474 25995 98,2 

0.8 Rekreácie, kultúra, náboţenstvo 84343 61041 72,4 

0.9 Vzdelávanie 701802 712467 101,5 

10 Sociálne zabezpečenie 68683 71579 104,2 

 Bežné výdavky spolu: 1 473993 1 457 996 98,9 
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Kapitálové výdavky 

Oddiel    2010   2010 2010 

  rozpočet skutočnosť % 

0.1 Všeobecné verejné sluţby 0 0 0 

0.4 Ekonomická oblasť 3227 3227 100 

0.5 Ochrana ţivotného prostredia 390 390 100 

0.6 Bývanie občianska vybavenosť 288335 270273 93,7 

0.7 Zdravotníctvo 0 0 0 

0.8 Rekreácie, kultúra, náboţenstvo 0 22739 0 

0.9 Vzdelávanie 692495 18996 2,7 

10 Sociálne zabezpečenie 0 0 0 

 Kapitálové výdavky spolu: 984447 315625 32,1 

 
Výdavkové finančné operácie 

Oddiel  2010 2010 2010 

  rozpočet skutočnosť % 

0.6 Rozvoj obcí 40331 40349 100 

 Výdavkové fin.operácie spolu: 40331 40349 100 

 
Bežné výdavky 

a)0.1 Výdavky verejnej správy 

Z rozpočtovaných 361 802,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12. 

2010 vo výške    353 544,00 EUR, čo je 97,7 % plnenie.. 

b)0.2 Obrana 

Z rozpočtovaných 2 337,00 EUR bolo k 31. 12. 2010 skutočné 

čerpanie vo výške 2 478,00 EUR čo je 106,0 % plnenie. 

c) 0.3 Verejný poriadok a bezpečnosť. Z rozpočtovaných 56 951,00 EUR 

bolo k 31. 12. 2010 skutočné čerpanie vo výške 56 457,00 EUR  čo je 

99,1 % plnenie. 

d) 0.4 Ekonomická oblasť 0451 cestná doprava. Z rozpočtovaných 

18 723,00 EUR bolo k 31. 12.2010 skutočné čerpanie vo výške 

19 917,00 EUR, čo je 106,4 % plnenie. 

0473 cestovný ruch. Z rozpočtovaných 2 630,00 EUR bolo k 31.12.2010 

skutočné čerpanie vo výške 5 453,00 EUR čo je 207,3% plnenie. 

e) 0.5 Ochrana ţivotného prostredia. Z rozpočtovaných 80 246,00 EUR 

bolo k 31. 12. 2010 skutočné čerpanie vo výške 90 972,00 EUR čo je 

113,4 % plnenie. 

f) 0.6 Bývanie a občianska vybavenosť. Z rozpočtovaných 70 002,00 

EUR bolo k 31. 12.       2010 skutočné čerpanie vo výške 58 093,00 

EUR, čo je 83,0 % plnenie. 

g) 0.7 Zdravotníctvo. Z rozpočtovaných 26 474,00 EUR bolo k 31. 12. 

2010 skutočné čerpanie vo výške 25 995,00 EUR, čo je 98,2 % plnenie. 
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h) 0.8 Rekreácie, kultúra, náboţenstvo. Z rozpočtovaných 84 343,00 

EUR bolo k 31. 12. 2010 skutočné čerpanie vo výške 61 041,00 EUR, čo 

je 72,4  % plnenie. 

i) 0.9 Vzdelávanie. Z rozpočtovaných 701 802,00 EUR bolo k 31. 12. 

2010 skutočné čerpanie vo výške 712 467,00 EUR, čo je 101,5 % 

plnenie. 

j) 10. Sociálne zabezpečenie. Z rozpočtovaných 68 683,00 EUR bolo 

k 31.12.2010 skutočné čerpanie vo výške 71 579,00 EUR, čo je 104,2% 

plnenie. 

Kapitálové výdavky 

a) V oddieli 0.4 – Ekonomická oblasť 
V poloţke 0.4.5.1 – cestná doprava, sme mali rozpočtované výdavky 

spojené so zakúpením autobusovej zastávky na autobusové nástupište 

b) V oddieli 0.5 – Ochrana ţivotného prostredia 
V poloţke 0.5.1.0 – nakladanie s odpadmi. Sú tu zahrnuté výdavky pre 

prístrešok na pracovné stroje. 

c) V oddieli 0.6 – bývanie, občianska vybavenosť 
V poloţke 0.6.2.0 – rozvoj obcí 

Sú tu rozpočtované výdavky: 

Námestie – na tejto poloţke sú účtované výdavky spojené so 

stavebnými prácami. 

Asanácie – námestie, výstavba a rekonštrukcia chodníkov, námestie 

rekonštrukcia 

Parkovísk. Vodovodné a kanalizačné rozvody – splašková kanalizácia, 

daţďová kanalizácia, 

daţďová kanalizácia – námestie (STL plynovod, NN elektro rozvody) 

Autobusové nástupište (Farská ul.) – výdavky na autobusové 

nástupište. 

Rozšírenie splaškovej kanalizácie II. etapa: Vypracovanie 

projektovej dokumentácie 

V poloţke 0.6.4.0 – verejné osvetlenie 

Finančné prostriedky boli pouţité na realizáciu projektu stavby 

„Podpora úspor energie rekonštrukciou verejného osvetlenia“. 

d) V oddieli 0.8 – Rekreácie, kultúra, náboţenstvo 

Finančné prostriedky boli z projektu „Modernizácia centra kultúry vo 

Wilamowiciach a oddelenia kultúry Mesta Rajecké Teplice na účely 

medzinárodnej spolupráce“. Výdavky boli pouţité na nákup výpočtovej 
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techniky, nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky. 

e) V oddieli 0.9 – Vzdelávanie 

Výdavky spojené s rekonštrukciou základnej školy. Plnenie je na 

2,7%. Nízke percento čerpanie je z dôvodu rozpočtovania výdavkov na 

rekonštrukciu základnej školy. Ţiadosť o preplatenie faktúry bola 

zaslaná na ministerstvo a finančné prostriedky v roku 2010 neboli 

poukázané na náš účet. 

Kapitálové výdavky boli čerpané na 32,1 %. 

Výdavkové finančné operácie 

Vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté splátky úverov na 

trţnicu a autobusové nástupište vo výške 40 349,00 EUR. EUR. 

Celkové rozpočtové výdavky boli rozpočtované vo výške 2 498 771,00 

EUR  a k 31. 12. 2010 bolo skutočné čerpanie vo výške 1 813 970,00 

EUR, čo je 72,6%. 

Sopko - schodok rozpočtu mesta k 31.12.2010 činí  - 244 220,00 EUR. 

primátor – poţiadal o doplňujúce otázky. Ukončil diskusiu k tomuto 

bodu, pretoţe nikto nemal nič.  

 

 

primátor – navrhujem schváliť Ročnú účtovnú závierka Mesta Rajecké 

Teplice za rok 2010 poţiadal predsedu návrhovej p. Dikanta, aby 

prečítal návrh na uznesenie  

primátor – poţiadal poslancov o hlasovanie 

 

ZA:9        PROTI: 0            ZDRŢAL SA: 0 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, jednohlasne schválenie 

uznesenia č.32/2011 

 
Add 3/ Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice za rok 2010 

 

primátor – opäť ste ho mali v prílohe pozvánky, bol vyvesený 15 dní-

zverejnený. Zo zasadnutia mestskej rady vzišla poţiadavka doplniť 

materiál záverečného účtu. Tak sme Vám priloţili do pozvánky stručný 

prehľad ekonomických výsledkov a majetku mesta Rajecké Teplice za 

rok 2010. Mesto Rajecké Teplice vedie účtovníctvo v sústave 

podvojného účtovníctva v zmysle nasledovných právnych noriem: 

 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov , 

 opatrenie MF SR č. 23 340/2002-92, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtová osnova pre 

rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné 
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celky, príspevkové organizácie a niektoré právnické osoby, 

ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie, 

 zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení 

neskorších predpisov. 

 Opatrenie MF SR č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení 

poloţiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania 

účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie a niektoré právnické osoby, ktorých hlavným 

predmetom činnosti nie je podnikanie 

Mesto Rajecké Teplice skončilo hospodársky rok 2010 so schodkom 

rozpočtu vo výške 244 220,00 EUR(rozpočtové príjmy 1 547 581,00     

– rozpočtové výdavky 1 791 801,00) 

Mesto konštatuje, ţe schodok je vykrytý z vlastných 

zdrojov a čerpaného úveru. 

 

 

Prebytok a schodok rozpočtu podľa  § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z.z. sa vypočíta ako rozdiel medzi príjmami beţného 

rozpočtu a príjmami kapitálového rozpočtu a výdavkami beţného 

rozpočtu a výdavkami kapitálového rozpočtu obce vrátane príjmov a 

výdavkov rozpočtových organizácií. 

 

Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie 

neovplyvňujú prebytok a schodok rozpočtu obce. K 31.12.2010 vykazuje 

Mesto Rajecké Teplice schodok vo výške 244 220,00 EUR 

 

Schodok rozpočtu v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. = 244 220,00 EUR 

V členení bol dosiahnutý prebytkový beţný rozpočet v sume 70 940,00 

EUR a schodkový kapitálový rozpočet v sume 315 160,00 EUR. Schodok 

kapitálového rozpočtu bol v priebehu rozpočtového roka, na základe 

schváleného rozpočtu mests. zastupiteľstvom, krytý úverom.    
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Súvaha k 31.12.2010 

Aktíva v EUR 

A Neobežný majetok             5 826 898     

1. Dlhodobý nehnotmý majetok                 34 195     

  Softvér                      958     

  Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                 33 237     

2. Dlhodobý  hmotný majetok             5 307 342     

  Pozemky               503 598     

  Umelecké diela                   6 008     

  Stavby             2 621 212     

  Stroje, prístroje a zariadenia                 61 952     

  Dopravné prostriedky                 19 749     

  Drobný dlhodobý hmotný majetok                   2 335     

  Ostatný dlhodobý hnuteľný matetok                      424     

  Obstaranie dlhodobého majetku - nedokončené investície             2 092 064     

   - ČOV a kanalizačný zberač I. etapa               721 974     

   - Parkovisko sídlisko Pionierska                   1 309     

   - ZŠ - projekt               747 926     

   - Námestie               306 857     

   - Záchytné parkovisko - západ                   3 436     

    - Terminal Reflex - Invuilt Kios               134 946     

   - Športový areál Raj.Teplice - Poluvsie                      322     

   - Ulica Veterná                 50 767     

   - Domov sociálnych sluţieb                   2 644     

   - Chodník kúpalisko-parkovisko                      896     

   - Ul. Osloboditeľov - chodník                   8 141     

   - RT - radová zástavba - daţďová kanalizácia                 47 655     
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   - RT - rozšírenie splaškovej kanalizácie I.etapa (NFP-EÚ)                 31 407     

   - RT - rozšírenie splaškovej kanalizácie II. Etapa (NFP-EÚ)                 31 730     

   - Detské ihrisko 1.mája                   1 177     

   - Bikrosová dráha                      160     

   - Rekonštrukcia verejného osvetlenia                      717     

3. Dlhodobý finančný majetok               485 361     

  Ostatný dlhodobý finančný majetok               485 361     

   - Akcie DEXIA                 13 167     

   - SVS a.s. Ţilina               472 194     

B Obežný majetok               148 625     

1. Zásoby                   3 677     

2. Pohľadávky                 15 053     

3. Finančný majetok               129 845     

  Ceniny                   2 727     

  Pokladnica                   2 092     

  Peniaze na ceste                          -     

  Základný beţný účet               125 026     

                            

   

C Časové rozlíšenie                 11 177     

  Náklady budúcich období                      775     

  Príjmy budúcich období                 10 402     

Majetok (aktíva) spolu:           5 986 700     

Pasíva  v EUR 

A Vlastné zdroje krytia majetku             4 608 140     

2. Výsledok hospodárenia             4 608 140     

B Záväzky             1 378 184     
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1. Dlhodobé záväzky                   1 109     

2. Krátkodobé záväzky               750 888     

  Dodávatelia               708 070     

  Ostatné záväzky                   8 416     

  Zamestnanci                 14 430     

  Zúčtovanie s inšt.soc.zabezpečenia                 13 964     

  Ostané priame dane                   1 845     

  Iné záväzky                   4 163     

3. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy                   2 321     

4. Rezervy                 18 511     

5. Bankové úvery               605 355     

C Časové rozlíšenie                      376     

1 Výnosy budúcich období                      376    

Vlastné zdroje krytia majetku a záväzkov (pasíva) spolu           5 986 700     

primátor -poţiadal predsedu finančnej kom. Pána Sopku 

Sopko- komisia nemala pripomienky a doporučuje ho schváliť v rámci 

schodku 

primátor -poďakoval p. Sopkovi a poţiadal hlavnú kontrolórku Annu 

Grupáčovú o stanovisko k záverečnému účtu Mesta Rajecké Teplice 

Anna Grupáčová - mesto Rajecké Teplice skončilo rok 2010 schodkom a 

to vo výške 244 220 €, ako rozdiel medzi beţnými a kapitálovými 

príjmami rozpočtu a beţnými a kapitálovými výdavkami rozpočtu 

vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácia to je Základná 

škola telocvičňa a CVČ.  Návrh vysporiadania schodku: Schodok 

rozpočtu Mesta Rajecké Teplice vo výške 244 220 €, zistený podľa 

zákona č. 583/2004 Z.z.§ 10 ods. 3Písm. a/ a b/  o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov bol v priebehu rozpočtového 

roka vysporiadaný prijatým dlhodobým bankovým úverom. 

V zmysle uvedeného zákona a §15 ods.1 písmeno c/môţeme tvoriť 

rezervný fond ako rozdiel finančných operácií v sume 47 067 € 

Do fondu Zdravotného strediska rozdiel medzi príjmami a výdavkami na 

zdravotné stredisko vo výške 20 706 €. Do rezervného fondu vo výške 

26 361 € / teda rozdiel sumy 47 067 – 20 706 = 26 361/. Z postavenia 
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hlavného kontrolóra odporúčam Mestskému  zastupiteľstvu záverečný 

účet schváliť, ako aj návrh na vysporiadanie schodku a tvorbu do 

fondu na zdravotné stredisko a rezervného fondu. 

Návrh záverečného účtu mesta Rajecké Teplice v roku 2010. Celkové 

príjmy po vylúčení finanč. operacií:1547581,- EUR. Celkové výdavky 

po vylúčení finanč. operacií:1791801,- Eur. Záverečný účet k 31. 12. 

2010:-244220,- EUR. Vyrovnanie schodku -čerpanie úveru:244220,- EUR 

primátor – je v kompetencii zastupiteľstva čerpanie fondov navrhujem 

schváliť Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice za rok 2010 , ktorý 

vykazuje schodok vo výške  244 220,-EUR a súhlasí s celoročným 

hospodárením bez výhrad 

Babinec – je potrebný taký rozsiahlý materiál som matematik, ale ja 

tomuto materiálu nerozumiem. Nebudem hlasovať. Metodické pokyny 

vydané v roku 2003 nie sú zrozumiteľne. Je to môj názor, potreboval 

som to povedať 

primátor – všetky materiály sú urobené v súlade so zákonom, pokiaľ 

sú veci ktoré treba vysvetliť podrobnejšie sme ochotní  

Rostášová- na mestskej rade bola presne táto poţiadavka vznesená, 

zrozumiteľnosť pre beţného laika. Pred mestským zastupiteľstvom sme 

obdrţali jednotlivé vysvetlivky. Vidíme ţe tento rok sa šetrilo, 

metodika výsledku poukazuje . Poţiadavka z mestskej rady zo 07. 04. 

2011 bola splnená a p. poslanca Babinca chápem, avšak v budúcnosti 

by som sa prihovárala za ešte podrobnejšie vysvetlivky. 

primátor- vysvetlivky boli v prílohe pozvánky a nedostali ste ho 

dnes pred mestským zastupiteľstvom 

Rostášová – ospravedlňujem sa, zle som sa vyjadrila 

Dikant – nerozumiem kiosk terminál 4000000 Sk, čo to bolo 

Bohiníková- v rámci projektu ich bolo viac, je to po regiónoch. 

Tento rok končí udrţateľnosť 

primátor – poprosil p. Dikanta o prečítanie návrhu na uznesenie 

Dikant - schvaľujeme Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice za rok 

2010, ktorý vykazuje schodok vo výške  244 220,-EUR a súhlasí 

s celoročným hospodárením bez výhrad 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŢAL SA: 1/Babinec/ 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval schválenie uznesenia č. 

33/2011 a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia a to k hodnotiacej 

správe programového rozpočtu 
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Add 4/ Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Mesta Rajecké 

Teplice 

 

primátor – materiál vychádza z príslušného zákona, sme povinní robiť 

programový rozpočet, tak ako ste ho obdrţali na prerokovanie, je tu 

premietnuté to o čom sme sa bavili v predchádzajúcich dvoch bodoch. 

Ide o program, podprogram, zámer, cieľ, merateľné ukazovatele. 

Otvoril diskusiu. neboli otázky.  

Sopko- v mestskej rade sme konštatovali, ţe sa môţe schváliť tak ako 

je predložený   

primátor – požiadal predsedu návrhovej komisie p. Dikanta, aby 

prečítal návrh na uznesenie k schváleniu uvedenej hodnotiacej správe 

k programovému rozpočtu Mesta Rajecké Teplice. Následne dal hlasovať 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŢAL SA: 1/Babinec/ 

Nemali poslanci pripomienky a správu schválili hlasovaním v počte 8 

primátor - konštatoval, ţe Uznesenie č.34/2011 bolo schválené. 

Prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia a to k informatívnej správe 

o zámere MŢP SR o zaradenie lokality Slnečné skaly do národného 

zoznamu území európskeho významu NATURA 2000 

 

 

Add 5/ Informatívna správa o zámere MŽP SR o zaradenie lokality 
Slnečné skaly do národného zoznamu území európskeho významu NATURA 

2000 

primátor – dal do pozornosti, podnet MŢP SR, zo sekcie ochrany 

prírody a tvorby krajiny oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného 

územia európskeho významu SKUEV0667 Slnečné skaly do národného 

zoznamu území európského významu. Ţiadajú nás o spoluprácu a z tohto 

dôvodu Vás touto cestou informujem, lebo sa budeme stretávať. 12. 

apríla 2011 sa 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 

primátor – požiadal predsedu návrhovej komisie p. Dikanta, aby 

prečítal návrh na uznesenie č.35/2011 a to Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach berie na vedomie Informatívnu správu o zámere 

MŢP SR o zaradenie lokality Slnečné skaly do národného zoznamu území 

európskeho významu NATURA 2000 

primátor – poţiadal poslancov o hlasovanie za prednesený návrh 
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ZA:9        PROTI: 0            ZDRŢAL SA: 0 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, jednohlasne schválenie 

uznesenia č.35/2011 

 

 

Add 6/ Informatívna správa o poskytnutí grantu na realizáciu 
projektu ,,Cesta štrnástym storočím“ v rámci grantového programu 

Zelené oázy 

primátor -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. 

primátor – Ing. Murčo spracoval náčrt a primátor ukázal na nákrese 

kde sa to nachádza- lokalita nad Lúčkami, kde sú veľmi pekné 

scenérie. Miestna komunikácia (poľná cesta) v dĺţke 2 km, cestička 

vedie cez lúky a polia od M.R. Štefánika v Rajeckých Tepliciach po 

kaplnku a zrúcaninu kostolíka v obci Stránske. Cesta je miestnou 

komunikáciou obce Stránske, uţívateľom a správcom cesty je 

poľnohospodárska spoločnosť Agroţiar, s.r.o. Poluvsie, ktorá cestu 

spravuje v rámci obhospodarovania pôdy. Prispeje to k väčšej 

atraktivity nášho mesta a moţnosti prechádzok do okolia. Celkový 

projekt je za 4400 EUR. 

primátor – otvoril diskusiu k tomuto bodu 

Babinec- jedná sa o terénne úpravy chodníka. Je to pozitívna vec. 

Chodím tadiaľ. 

primátor – nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie, tak ukončil 

diskusiu a poprosil predsedu návrhovej komisie aby prečítal návrh na 

Uznesenie č. 36/2011 

Dikant- Uznesenie č. 36 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach berie na vedomie Informatívnu  správu o poskytnutí grantu 

na realizáciu projektu ,,Cesta štrnástym storočím“ v rámci 

grantového programu Zelené oázy 

primátor – poţiadal poslancov o hlasovanie za prednesený návrh 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŢAL SA: 1/Fajbík/ 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, schválenie uznesenia 

č.36/2011 
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Add 7/ Informatívna správa o schválení Povodňového plánu záchranných 

prác mesta Obvodným úradom Žilina 

 

primátor – v súlade s § 34 písm. b)zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane 

pred povodňami má mesto Rajecké Teplice schválený Povodňový plán 

záchranných prác mesta RT“. Schválil nám ho Obvodný úrad Ţilina, 

odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. 

Materiál je veľmi podrobný, obsahuje jednotlivé kapitoly preto len 

stručne informoval čo obsahuje, aké údaje, kto je zodpovedný, za čo 

je zodpovedný, kedy ...  

primátor – otvoril diskusiu, poţiadal poslancov o prípadné otázky, 

alebo vysvetlenie prípadných nejasnosti. Ukončil diskusiu pretoţe 

nikto sa neprihlásil 

primátor – poţiadal predsedu návrhovej komisie pána Dikanta, aby 

prečítal návrh na Uznesenie č.37 /2011 

Dikant- MsZ berie na vedomie informatívnu správu o schválení 

Povodňového plánu záchranných prác mesta Obvodným úradom Ţilina 

primátor – poďakoval predsedovi návrhovej komisie pánovi Dikantovi 

a poţiadal poslancov o hlasovanie za prednesený návrh 

ZA:9       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:0 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, jednohlasne schválenie 

uznesenia č.37/2011 

primátor - poţiadal poslancov, aby prešli k ďalšiemu bodu 8 

zasadnutia a to k informatívnej správe o činnosti mestskej polície 

v Rajeckých Tepliciach za rok 2010 

 

 

Add 8/ Informatívna správa o činnosti mestskej polície v Rajeckých 

Tepliciach za rok 2010 

primátor –krátko informoval, vyšpecifikoval stručne čo obsahuje táto 

správa. Mestská  polícia v Rajeckých Tepliciach pôsobí v zmysle 

zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii šiesty kalendárny rok vo 

výkone ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských 

vecí verejného poriadku, ochrany ţivotného prostredia na území mesta 

Rajecké Teplice a plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných 

nariadení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. 

V hodnotiacom roku 2010 pracovali na mestskej polícii štyria 

príslušníci, (vrátane náčelníka), čím bol naplnený stav. Chod 

mestskej polície bol zabezpečovaný v plnom rozsahu v dvoch 

pracovných zmenách. Organizácia a systém práce Mestskej polície 

počas celého hodnotiaceho obdobia bola vykonávaná v súlade so 

zákonom SNR č. 564/1991 zb. o obecnej polícii v platnom znení. 

Všetci príslušníci MsP vykonávajúci výkon činnosti mestského  

policajta boli drţiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti, podľa § 

25, zákona SNR č. 564/1991zb. o obecnej polícii v platnom znení. 
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Organizačná štruktúra MsP v Rajeckých Tepliciach  - zoznam 

príslušníkov MsP - .. –náčelník,.. – m.p. ,.. – zástupca,.. – m.p 

Riadiaco -  administratívna zložka: je zameraná na zabezpečenie 

a riadenie chodu mestskej polície. Do nej spadá náčelník a zástupca 

náčelníka. Administratívne veci sa vykonávajú v kancelárii náčelníka 

MsP, ktorá sa nachádza v budove mestského úradu. Sluţba prijíma 

a vybavuje podnety, oznámenia , sťaţnosti od občanov a organizácii. 

Ďalšou činnosťou je evidencia agendy pre mestskú políciu, vydávanie 

parkovacích kariet a spracovanie sluţobných záznamov. 

Výkonná zložka: je zameraná na pochôdzkovú a hliadkovú činnosť. Túto 

činnosť vykonávajú všetci štyria príslušníci MsP. Osobitou časťou 

hliadkovej činnosti je motohliadka, ktorá je vyuţívaná najmä pri 

kontrole odľahlejších častí ako sú chatové oblasti a taktieţ pri 

riešení dopravných priestupkov. Príslušníci mestskej polície 

pouţívajú k svojmu výkonu sluţobné motorové vozidlo zn. Felícia , 

avšak toto vozidlo je značne opotrebované a bude nutné do budúcna 

zabezpečiť druhé motorové vozidlo. 

Na úseku ochrany  verejného poriadku sa vykonávajú tri krát za zmenu 

pešie hliadky v okolí materskej školy, základnej školy, lipovej 

aleje a cintorína , vo večerných hodinách sa vykonáva kontrola 

ţelezničnej stanice, a autobusových zastávok. Pravidelne sa 

kontroluje verejný poriadok v centre mesta, na autobusovom 

nástupišti, mestskej trţnici a v kúpeľnom parku. Vykonávame sústavný 

dozor, hliadkovú sluţbu po uliciach, verejných priestranstvách, 

miestnych komunikáciách a ostatných verejne prístupných miestach. 

Výchovne pôsobíme na občanov, aby dodrţiavali verejný poriadok 

a zásady občianskeho spolunaţívania. Výkon sluţby MsP je riadený 

a organizovaný na základe výsledkov, poznatkov, poţiadaviek 

a podnetov primátora mesta, poslancov MsZ , občanov a organizácii 

pôsobiacich na území mesta. V priebehu hodnotiaceho roku 2010 sa 

vyskytlo viac prípadov, keď sme boli občanmi upozornení na osoby, 

ktoré v podnapitom stave obťaţovali občanov a to hlavne ţobraním, 

leţali na verejných priestranstvách, alebo v pivničných priestoroch 

bytových domov. V tomto smere bolo zo strany MsP vykonaných spoločne 

so štátnou políciou veľa opatrení avšak bez výsledku. Na takýchto 

občanov v našom štáte pokiaľ nespravia trestný čin nie je zákon. 

Najmä v letnom období najradšej trávili čas vysedávaním na 

lavičkách, ktoré sú v kúpeľnom parku. Táto ich prítomnosť  

a zanedbaný vzhľad vyvoláva averziu u občanov a návštevníkov 

kúpeľov. MsP však mohla pôsobiť len zvýšeným dohľadom a len 

v prípade preukázania priestupku, napr.: za znečisťovanie verejného 

priestranstva alebo verejné pohoršenie, mohla tieto osoby 

z priestoru vykázať. Nezriedka musela niektorých z priestoru 

odviesť, keď v podnapitosti ostali leţať na námestí, alebo inom 

exponovanom mieste. Vymoţiteľnosť dodrţiavania zákona v týchto 

prípadoch je pre ich nemajetnosť veľmi obtiaţna. 
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Životné prostredie – vykonávali sa kontroly na vypaľovanie suchej 

trávy , odpadu zo záhrad , kontroly na vytváranie čiernych skládok 

(Sedliská, k.ú. Stránske, okolie Rajčanky). Nedostatky sa 

zaznamenávali aj s fotodokumentáciou do záznamovej knihy. Taktieţ sa 

vykonávali kontroly na znečisťovanie brehov v okolí riečky Kunerádka 

a Porubský potok. Dobrá spolupráca je aj s OÚ ţivotného prostredia 

najmä pri nelegálnych výruboch drevín. 

Na úseku vykonávania kontroly VZN mesta- MsP vykonávala  kontrolu 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Rajecké Teplice č. 46/2008 

o udrţiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta, 

ďalej dodrţiavanie VzN č.40 o verejnom poriadku na území mesta. 

Ďalšie úlohy, ktoré sa priebežne plnili v roku 2010 -zabezpečenie 

dvoch prechodov ţltou farbou, z dôvodu lepšej viditeľnosti, 

spolupráca pri osadení spomaľovacích  prahov, memoriál Jozefa 

Gabčíka – pomoc pri organizačnom zabezpečení, riadenie dopravy, 

súčinnosť so štátnou políciou Rajec – predvedenie osôb, ktoré boli 

pod vplyvom alkoholu – pouţité donucovacie prostriedky, pomoc 

sociálnej pracovníčke pri podozrení na týranie blízkej osoby ( odvoz 

do Domova vďaky ), pomoc pri organizačnom zabezpečení Letných 

slávností, pomoc pri osadení novej dopravnej značky pri cintoríne 

v Rajeckých Tepliciach, riadenie dopravy na Rajeckej ceste pri troch 

dopravných haváriach, súčinnosť s rýchlou zdravotnou pomocou pri 

nájdení občana Poluvsia pri ceste I/64, pomoc pri organizačnom 

zabezpečení MDD, pomoc pri organizačnom zabezpečení mesiaca úcty 

k starším. Na úseku porušovania dopravných predpisov a nesprávneho 

parkovania- To čo bola v meste Rajecké Teplice pri vzniku MsP 

priorita č.1 – dostať pod kontrolu dopravu a to hlavne porušovanie 

zákazových dopravných značiek a nesprávne parkovanie, sa nám 

podarilo zvládnuť. Medzi najhorší časový úsek patria soboty a 

nedele, keď nie vţdy príslušníci mestskej polície pracujú a autá 

parkujú pri obchodnom dome Jednota ,  pri trţnici, na ul. 

Osloboditeľov pri jazere, na ul. Farská. Za hodnotiaci rok 2010 

mestská polícia buď vlastnou činnosťou, alebo oznámením občanov 

riešila 310 priestupkov proti plynulosti a bezpečnosti cestnej 

premávky. Z toho v blokovom konaní 308 priestupkov . Celková výška 

finančnej hotovosti za pokuty uloţené na mieste činí 2626 €.  Je to 

oproti minulému roku pokles vo výške pokút avšak treba konštatovať, 

ţe návštevnosť zo strany cudzích občanov ( Poľsko, Česko) je 

minimálna. Títo návštevníci nám robili najviac dopravných 

priestupkov. Taktieţ od júna bolo zrušené centrálne parkovisko kvôli 

rekonštrukcii námestia. Na úseku spolupráce s príslušným útvarom 

polície a ostatnými orgánmi štátnej správy- spolupráca MsP s inými 

orgánmi a organizáciami je vymedzená v § 24 zákona č.564/1991 zb. 

o obecnej polícii a vychádza zo skutočných poţiadaviek a podmienok 

praxe. Úzko spolupracujeme s OO PZ Rajec a to najmä : pri lustrácii 

motorových vozidiel, vypomáhame tieţ pri zabezpečení miest 

dopravných nehôd a regulovaní dopravy na týchto miestach, vykonávaní 
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spoločných akcii a kontrol. Spoluprácu s OO PZ Rajec hodnotím ako 

dobrú a uţitočnú pre obidve zloţky polície k čomu prispieva aj tá 

realita , ţe náčelník MsP a riaditeľ OO PZ sa často stretávajú buď 

osobne alebo telefonicky koordinujú činnosť pri zabezpečení výkonu 

sluţby a odovzdávania si aktuálnych informácii v oblasti ochrany 

verejného poriadku. Taktieţ úzko spolupracujeme so ţelezničnou 

políciou SR, nakoľko v meste Rajecké Teplice sa nachádza ţelezničná 

stanica, kde najmä vo večerných hodinách dochádza k rôznym 

výtrţnostiam a páchaniu trestnej činnosti. Na poţiadanie podávame 

písomné informácie o evidencii priestupkov na osoby, ktoré vstupujú 

do pracovného pomeru v bezpečnostných zloţkách štátu.    

Spolupráca s občanmi mesta - je na dobrej úrovni. Na základe ich 

podnetov príslušníci MsP riešili veľa priestupkov, ktoré by vlastnou 

činnosťou nebolo moţné zistiť. ( či uţ sa jedná o túlavých psov, 

podnapitých občanov ktorí vzbudzujú verejné pohoršenie 

a v neposlednom rade aj dopravné priestupky, kde nás občania 

upozorňujú na zle zaparkované vozidlá. 

Spolupráca s poslancami MsZ - spolupráca s poslancami MsZ bola 

v priebehu hodnotiaceho obdobia roku 2010 na dobrej úrovni. 

Príslušníci MsP sa snaţili v rámci legislatívnych moţností vybavovať 

poţiadavky poslancov a taktieţ im boli vysvetlené jednotlivé otázky, 

ktoré vzišli ako nezodpovedané z jednotlivých komisii. 

Spolupráca s pracovníkmi MsÚ -príslušníci MsP pri zabezpečovaní úloh 

vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii dennodenne spolupracujú 

s pracovníkmi mestského úradu a to hlavne na úseku správy majetku, 

stavebným úradom, technickými sluţbami, kultúrou a sociálnym 

oddelením. V závere hodnotiacej správy za rok 2010 konštatujem, ţe 

na úseku verejného poriadku, ochrany ţivotného prostredia, ochrany 

ţivota a zdravia občanov ako aj ich majetku a riešenia dopravných 

priestupkov, bol vykonaný kus práce. Táto skutočnosť sa odrazila aj 

v poklese dopravných priestupkov a v čistote mesta Rajecké Teplice. 

V tomto trende budeme pokračovať i v roku 2011 ako poriadkový útvar 

mesta Rajecké Teplice, ktorého prioritou bude naďalej zabezpečovať 

bezpečnosť a ochranu obyvateľov mesta, taktieţ kúpeľných hostí 

a turistov, ktorí prídu do kúpeľného mesta pookriať a načerpať 

nových síl.   

primátor – mesto Rajecké Teplice, ktoré zriadilo mestskú políciu je 

povinné predloţiť za kalendárny rok hodnotiacu správu o činnosti 

mestskej polície na MV SR do 30. 03. Otvoril diskusiu 

Dikant- v uvedenej správe sú napísané rodné čísla príslušníkov a to 

sa nesmie uvádzať v zmysle ochrany osobných údajov  

Babinec- je porušený zákon o ochrane osobných údajov 

primátor – poţiadal náčelníka mestskej polície, aby sa vyjadril 
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Valúch -táto správa voči ministerstvu vnútra je správna. Dostali ste 

ju aj vy poslanci, presne v takom znení ako si ţiada MV SR. Myslím 

si, ţe Vám mohla byť správa predloţená tak ako je vypracovaná pre MV 

SR. Verejnosti nie sú k dispozícií rodné čísla príslušníkov  

Dikant – opaľujú sa v chatovej oblasti Medzihorská, všetci 

kandidáti, ktorí kandidovali v komunálnych voľbách 2010 mali 

v programe zrušiť mestskú políciu. Nemyslím si, ţe dávať papuče je 

riešenie, treba moţno radšej vysvetľovať, upozorňovať 

Valúch- nemôţem potvrdiť ani vyvrátiť či sa opaľovali. Auto 

pouţívame minimálne. Stále sme v teréne peši, čo mate moţnosť 

vidieť. Papuče je donucovací prostriedok, uţ pol roka papuče 

nedávame.  Na pokutách sme vybrali, keď poviem za Sk 850.000,- 

Dikant- nedávate papuče, pretoţe prerábame námestie. Viac stráţia 

čerpaciu pumpu VOMS, ako občanov. SLK Rajecké Teplice si zrušili 

stráţnu sluţby- SBS a vy zastupujete ich prácu. Treba sa dohodnúť 

s predstavenstvom SLK Rajecké Teplice, nech aj oni prispieva na Vašu 

prácu zo svojho. 

Valúch- kúpeľný park je verejné priestranstvo a my sme povinní tam 

chodiť a kontrolovať stav. Dostali sme jedny uniformy a hrdzavé 

auto. My sa snaţíme šetriť a nechceme mesto ukrátiť 

Rostášová- ja patrím k 20 percentám, ktorí si váţia prácu mestskej 

polície, lebo si všímame ţe mestská polícia tu niečo robí. Za seba 

hovorím, ţe vidím pozitívne stránky mestskej polície. Ak dochádza 

k plytvaniu prostriedkov tak som za to, aby sa to riešilo. Je to 

spojené s nákladmi, keby papuče nedávali bol by v Rajeckých 

Tepliciach veľký neporiadok. Vidieť keď mestská polícia nepracuje, 

vtedy vidieť, ţe chýba 

Kasmanová- predsedkyňa Únie ţien pani Vítková povedala na výročnej 

schôdzi a vy ste pán primátor počuli, ţe pre onkológiu nemajú čo 

vyberať tie dve osoby. Majú ich policajti poslať preč 

primátor – ukázali sa tu osoby, ktoré neoprávnené vyberali peniaze. 

Dospeli sme po preverovaní k záveru, ţe mali oprávnenie a povolenie 

Valúch – vieme o tom. Predvolal som si ich, boli obidve v kancelárií 

a majú povolenie k takejto činnosti. Preveril som povolenie, majú 

platné z obvodného úradu a je to v poriadku. Môţu sa postaviť 

a vyberať kde chcú. Nikto im to nezakáţe 

primátor- zoberme na vedomie, ţe aj takéto veci sa môţu stať. 

Následne poţiadal o diskusiu, nikto sa neprihlásil, tak poţiadal 

predsedu návrhovej komisie pána Dikanta, aby prečítal návrh na 

uznesenie 

Dikant - Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  
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informatívnu správa o činnosti mestskej polície v Rajeckých 

Tepliciach za rok 2010 a berie na vedomie informatívnu správa 

o činnosti mestskej polície v Rajeckých Tepliciach za rok 2010 

primátor – poďakoval predsedovi návrhovej komisie pánovi Dikantovi 

a poţiadal poslancov o hlasovanie za prednesený návrh 

ZA:8       PROTI: 1/Dikant/            ZDRŢAL SA:0 

primátor - k uvedenej informatívnej správe o činnosti mestskej 

polície v Rajeckých Tepliciach za rok 2010 nemali 8 poslanci 

pripomienky a 1 poslanec bol proti. Konštatoval, ţe Uznesenie 

č.38/2011 bolo prijaté 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k bodu 9 a to schváleniu 

člena z rady poslancov do Rady školy v Rajeckých Tepliciach pri ZŠ 

 

 

Add 9/ Schválenie člena z rady poslancov do rady školy 
primátor -je to taká kontaktná osoba medzi nami a základnou školou. 

Spýtal sa poslancov, či má niekto záujem. 

Dikant- bol som oslovený, nemyslím ţe by to bolo vhodné, nakoľko 

manţelka pracuje v základnej škole 

primátor - poslanec Jozef Knapec bol oslovený tieţ a vyjadril sa, ak 

by nemal iný poslanec záujem, tak akceptuje návrh 

Babinec- keby som vedel, ţe bude treba člena za ZŠ, radšej by som 

bol v základnej škole a nie materskej škole, v ktorej som schválený 

ako člen 

Rostášová- dávam poslanecký návrh, aby poslanec Babinec nebol členom 

Rady školy pri materskej škole  Rajecké Teplice ale radšej člen Rady 

školy pri Základnej škole Rajecké Teplice. Informácie by boli 

z prvej ruky, nepochybujem o tom, ţe máme informácie, ale privítame 

túto moţnosť. Zrušíme uznesenie, ktorým bol schválený? 

primátor – dal hlasovať za zrušenie Uznesenie č.8/2010  bod 9 

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajeckých 

Tepliciach zo dňa 20. 12. 2010  

 

ZA:9       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:0 

primátor – konštatoval, ţe Uznesenie č.40 /2011, ktorým Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach ruší  Uznesenie č.8/2010  bod 

9 z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajeckých 

Tepliciach zo dňa 20. 12. 2010  je jednohlasne schválené.  Následne 

poţiadal predsedu návrhovej komisie pána Dikanta, aby predniesol 

návrh na uznesenie  

Dikant - Uznesenie č.41 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 
Tepliciach prerokovalo návrh za člena do Rady školy pri Základnej 

škole Rajecké Teplice pána poslanca Mgr. Branislava Babinca 



 

25 
 

a schvaľuje za člena do Rady školy pri Základnej škole Rajecké 

Teplice pána poslanca Mgr. Branislava Babinca  

primátor – dal hlasovať 

 

ZA:8       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:1 (Mgr. Branislav Babinec) 

 
Dikant - Uznesenie č.42 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo návrh za člena do Rady školy pri materskej 

škole  Rajecké Teplice pána poslanca Jozefa Knapca a schvaľuje 

za člena do Rady školy pri materskej škole Rajecké Teplice pána 

poslanca Jozefa Knapca 

 

primátor – poţiadal poslancov o hlasovanie 

 

ZA:8       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:1 (Jozef Knapec) 

 
primátor – poďakoval poslancom a prešli k bodu 10 a to k ţiadostiam 

občanov – stanoviska z odborných komisií 

 

 

Add 10/ Žiadosti občanov – stanoviska z odborných komisií 

primátor – poţiadal o slovo predsedov jednotlivých komisii, ktoré 

zasadali po 02. marci 2011. Máme 4 komisie, z toho zasadali tri. 

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 

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. Alexander Sopko - naša komisia finančná, podnikateľská 

a cestovného ruchu/zasadala na mestskom úrade 04. apríla 2011. 

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

Ladislav Šálek, Drahoslava Pagáčová, Janka Bohiníková,                            

Ing. Vladimír Dikant, Ing. Pavol Hucík. Prizvaní boli: kontrolórka 

mesta Rajecké Teplice Anna Grupáčová a prednosta MsÚ Ing. Igor 

Masaryk. Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu 

prerokovala ročnú účtovnú závierku, Záverečný účet Mesta Rajecké 

Teplice za rok 2010 a Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu 

Mesta Rajecké Teplice a doporučuje MsZ schváliť tak ako sú 

predloţené. 
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Komisia prerokovala návrh poplatkov k VZN 51/2008 a prenájom 

sobášnej miestnosti vo výške 35,- EUR  vrátane kuchynky.  Komisia 

prerokovala hodinovú sadzbu KD Poluvsie a navrhuje výšku 10,- EUR. 

Do 6 hodín hodinová sadzba, nad 6 hodín denná sadzba podľa 

schváleného VZN. Navrhujeme schváliť Zmenu č.2 k VZN č.51/2008 

o poplatkoch za výkony vykonávané Mestským úradom           

v Rajeckých Tepliciach. Aby sme vyšli občanom v ústrety, rozšírime 

sluţby pre občanov.  Komisia finančná, podnikateľská a cestovného 

ruchu prerokovala ţiadosť nájomníkov mestskej trţnice. Odporúčame 

mestskej rade a MsZ na základe ţiadosti nájomníkov mestskej trţnice 

zníţiť nájom o 10% na m2. bolo tu jedno sedenie, keď nájomníci 

poţadovali zníţenie. Z tohto titulu sme sa uzhodli, a v záverečnom 

účte máme zohľadnený úver. Nie kaţdá sluţba ktorá sa poskytuje nie 

je extra výnosová. 

Piala- dneska sa nám ohlásil jeden pán, ţe by predával mäsové 

výrobky  

vakuovo balené výrobky. Mali sme poţiadavku pána zo Stránskeho, uţ 

odhlásil poţiadavku, nemá záujem.  

Sopko - komisia prerokovala moţnosť prenájmu mobilného WC a zatiaľ 

neodporúča vzhľadom na dané podmienky. Podmienky boli neprijateľné, 

aby sme vynakladali finančné prostriedky na rekonštrukciu WC 

ţeleznice SR. Cena za 1 WC 120 eur s DPH a keby sme zobrali dve tak 

144 eur by to bolo mesačne 

Piala- je to zastávka a mesto nie je povinné zriadiť WC, nie je to 

nástupište 

primátor – rokovali sme so SAD, sú to veľmi tvrdé podmienky, ktoré 

by sme museli spĺňať, aby sme mohli prevádzkovať WC  

Kasmanová- stojan na bicykle je tam potrebný. Ako má vchod do domu 

pani Kučerová, tak ľudia si tam robia potrebu. Policajti by mali 

robiť poriadky. 

Sopko - pán prednosta Ing. Igor Masaryk predniesol poţiadavku o kúpe 

auta pre mestskú políciu. Vzhľadom k nejednotnosti názoru členov na 

nákup nového auta pre MsP odporúčanie komisie i MR bolo, aby táto 

poţiadavka bola prejednaná na dnešnom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva. 

Predseda komisie informoval o liste od p. Koššovej – informatívna 

správa. Pani Koššová bola poţiadaná, aby predloţila zoznam a adresy 

členov zdruţenia Nádej. Prečítal doslovne odpoveď pani Koššovej –

Informácia mala byť doloţená za účelom poskytnutia dotácie, aby sa 

sprehľadnilo či sú členovia z okolitých obcí. Komisia je názoru, ţe 

meno a priezvisko sa nedotýka osobných údajov. 
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Ďalej prečítal druhý list s poţiadavkami pani Koššovej  

1/v čo najkratšom čase zriadiť zastávku autobusov pred zdravotným 

strediskom, nie v parku SLK, nakoľko by doba jednania bolo zdĺhavá 

a plná výhovoriek ako sa to nedá. 

2/začať s rekonštrukciou  bývalej MŠ na Ul. Pri Bystričke pre účely 

pobytu starých a chorých občanov RT 

Komisia zobrala na vedomie ako odpoveď tak aj poţiadavky pani 

Koššovej. Odporúča, a nie len pani Koššovej, ale všetkým 

organizáciam, ktoré dostávajú peniaze z rozpočtu mesta vypracovať . 

Poslanci prijali Uznesenie č.48 /2011 v ktorom Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  a berie na 

vedomie list p. Jarmily Koššovej, bytom Lúčna 345, 013 13 Rajecké 

Teplice ohľadom ZP „Nádej“ k ţiadosti o predloţenie zoznamu členov 

zo dňa 07. 03. 2011  

Komisia prerokovala žiadosť TIC Rajecká Pohoda o zvýšení dotácie. 

Doporučuje osobné stretnutie s p. Klincovou, týkajúce sa zvýšenia 

dotácie a výšky prenájmu priestorov na MsÚ. Voľný priestor po 

slovenskej sporiteľni, mohla by táto inštitúcia promtne poskytovať 

služby. Terajšie priestory sa idú rušiť, majiteľ ich ide rušiť. 

Komisia vidí určité plus. Pristúpili sme k takémuto návrhu. Aby sa 

tento priestor poskytol TIC-u. Aby cena nebola nižšia ako 

v zdravotnom stredisku. Doporučujeme aby požiadavka na dotáciu  

nebola zohľadnená. Mesačne 154 eur a ročne 1845 eur by sme dostali. 

Pre potreby mesta nám spracovali KATEGORIZÁCIU UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ 

NA UZEMÍ MESTA RAJECKÉ TEPLICE  (podľa Vyhlášky 277/2008 MH SR, 

ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení 

a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried) 

HOTELY: 

 Hotel Aphrodite ****, 89 stálych lôţok 

 Hotel Diplomat ****, 132 stálych lôţok 

 Hotel Relax***, 24 stálych lôţok 

 Hotel Veľká Fatra ***, 92 stálych lôţok 

 Liečebný dom Malá Fatra *** 45 stálych lôţok 

 Vila Flóra *** 15 stálych lôţok 

 Vila Margaréta *** 16 stálych lôţok 

 Liečebný dom Laura *** 38 stálych lôţok 

 Hotel Skalka *** 204 stálych lôţok 

 Hotel Talisman *, 43 lôţok 

Celkový počet lôžok v hoteloch: 698 

 

PENZIÓNY:  

 Penzión Zelený dom *, 37 stálych lôţok 

 Vila Milica *, 21 stálych lôţok 

 Penzión Villa *, 32 lôţok 



 

28 
 

 Rekreačné zariadenie Altan *, 52 lôţok  

 Penzión Mlyn * 9 lôţok 

 Penzión Raj * , 22 lôţok 

 Penzión Daniela * 30 lôţok 

 Apartmány Meritto * 12 lôţok 

 Penzión Antik **, 58 stálych lôţok 

 Penzión Bonnano **, 5 stálych lôţok 

 Motorest Mlynárka **, 13 stálych lôţok 

Celkový počet lôžok v penziónoch: 291 

 

APARTMÁNOVÉ DOMY:  

 Vila Orchidea ** , 20 stálych lôţok 

 Vila My Castle **, 15 stálych lôţok 

Celkový počet lôžok v apartmánových domoch: 35 

 

TURISTICKÉ UBYTOVNE: 

 Turistická ubytovňa pri Bystričke (p. Bláha) *, 36 lôţok 

Celkový počet lôžok v turistických ubytovniach: 36 

 

UBYTOVANIE V SÚKROMÍ: 

 Ubytovanie Viktória, p. Viktor Bučko, Slnečná 563 – izba **, 20 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Miroslav Knapec, Lúčna 435/8 – izba ** + objekt **, 14 

lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Eva Boriková, Lúčna 485 - izba **, 7 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Helena Bárdyová, Kuneradská 20 - izba ** + objekt **, 8 

lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Renáta Kenderová, Školská 166, - izba **, 4 lôţka 

 Ubytovanie v súkromí p. Ing. Milan Gramblička, Osloboditeľov 61/418, izba ** + 

objekt **, 16 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Cecília Staškovanová, Osloboditeľov 401/76, - izba **, 5 

lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Anna Podhányiová, Osloboditeľov 43, - izba **,  8 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Ján Kýpus, Lúčna 316/28, - izba **, 6 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Ján Vereš, Lesná 530, - izba **, 10 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Ivan Turský. Lesná 156, - izba **, 3 lôţka 

 Ubytovanie v súkromí p. Dušan Ďurec, Kuneradská 56, - objekt*, 16 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Dušan Piala, Osloboditeľov58, - izba **,  9 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Róbert Baránek, ul. 30.apríla 451/16, - izba **, 4 lôţka 

 Ubytovanie v súkromí p. Jozefína Koperová, Osloboditeľov 357/77, - objekt **, 4 

lôţka 

 Ubytovanie v súkromí p. Zuzana Marčanová, Osloboditeľov 29, - izba **, 4 lôţka 

 Ubytovanie v súkromí p. Jozefa Barčiaková, Osloboditeľov 419, - izba **,  4 lôţka 

 Ubytovanie v súkromí p. Jozef Kobolka, Osloboditeľov 437/32, - izba **, 15 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Baránková, ul. Lúčky - izba **,  3 lôţka 

 Ubytovanie v súkromí p. Anna Kasmanová, Školská 19/33, - izba **, 10 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Beáta Koperová, Osloboditeľov 205/25, objekt ** 22 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Zuzana Chvojková, Kuneradská 517/67, - izba **,  4 lôţka 

 Ubytovanie v súkromí p. Ján Kadurík, Školská 186/4, - izba **,  5 lôţok 
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 Ubytovanie v súkromí p. Viera Hodásová, Školská 22/15, - objekt **, 13 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Miroslav Manga, Osloboditeľov 385/67, - objekt **,  10 

lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Elena Chmeliarová, J. Gabčíka 235/2, - izba **, 5 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Ľubomír Kianička, Poluvsie, - izba **, 16 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Katarína Tomčíková, Rajecká cesta, - izba **, 3 lôţka 

 Ubytovanie v súkromí p. Bušík, Poluvsie, - izba **, 7 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Lýdia Koššová, Lúčna 345/4, - izba **, 24 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Alena Bárdyová, Poluvsie 134, - izba **, 16 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Vladimír Buchta, Kašjaka 67, - izba **, 6 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Marta Lipková, Kuneradská 145, - izba **, 12 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Sandanusová, Kuneradská 36, - objekt **, 8 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Červená, ul. 30.apríla 450, - objekt **, 8 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Ing. Peter Marko, Partizánska 1090, - objekt **, 4 lôţka 

 Ubytovanie v súkromí p. Ján Jarina, ul. Lúčky 347/4, - objekt **, 8 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Milada Hauerová, Osloboditeľov 379, - objekt **, 4 lôţka 

 Ubytovanie v súkromí p. František Belan, ul. 30.apríla 295, - objekt **, 10 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Cvachová, Stredná ul., - objekt **, 8 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Jaroslav Ďuriš, Zátočná 513/18, - objekt **, 8 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Jakisch, Kuneradská 30/4, - objekt **, 8 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Stanková, Kuneradská ul., - objekt **, 5 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Viera Maniaková, ul. 30.apríla 310/4, - objekt **, 8 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Ing. Tatár (chata v Bohúňovej), - objekt **, 6 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Ľubomír Urbanec, ul. Kašjaka 69,  - objekt ** 8 lôţok + izba 

** 8 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Juraj Pleva, Riečna 1098, - objekt **, 6 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Tvrdá, Poluvsie, izba **, 6 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Dorota Mangová, Poluvsie 159, - objekt **, 6 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Alena Brodňanová, Poluvsie 168, - objekt **, 5 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Jana Konečná, Medzihorská dolina, - objekt **, 6 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Rudolf Vrábel, Slnečná ul., - objekt **, 12 lôţok  

 Ubytovanie v súkromí p. Jarmila Jamečná, Poluvsie 172, - objekt **, 6 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Jana Knapcová, R. Súľovského 11/386, - izba **, 7 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Gabriela Dávidíková, Lesná 392/2, - izba **, 5 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Milan Baláţ, Kuneradská 296/36, - izba **, 5 lôţok 

Celkový počet lôžok v kategórii ubytovanie v súkromí: 470 

 

KEMPINGY:  

 Autokemping Slnečné skaly, Rajecké Teplice – Poluvsie, kemping *, 40 stálych lôţok 

Celkový počet lôžok v kategórii kempingy: 40 

CELKOVÝ POČET LÔŢOK NA ÚZEMÍ MESTA RAJECKÉ TEPLICE K 31.01.2011: 1570 

(pokles o 2 lôţka (1568) oproti stavu k 31.01.2010). 
 

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

ţivotného prostredia/zasadala 30. marca 2011/. Prerokovali sme 

ţiadosť Alberta Piala, Poluvsie 85,Rajecké Teplice o stanovisko ku 

zosuvu pôdy na p. č. 351 KN- C V  katastrálnom  území : Poluvsie nad 

Rajčiankou. Komisia doporučuje schváliť úpravu svahu  na p. č. 351 

KN- C v  katastrálnom  území Poluvsie nad Rajčiankou podľa návrhu 

projektanta: Odkopať naplavenú hlinu  na vrchole svahu, čím sa 

odľahčí zaťaţenie svahu a v dolnej časti svahu oprieť panely 

a zastabilizovať a odvodniť vrchnú a spodnú časť svahu. V hornej  

časti vysadiť stromy spevňujúce svah. Komisia doporučuje uloţiť 

úlohu mestskému úradu a to vyzvať ţiadateľa pána Alberta Pialu, aby 

z dôvodu  úpravy svahu  uvoľnil miestnu komunikáciu na zabezpečenie 

prístupu mechanizmov pre terénne úpravy.  

Ďalej na komisii sme sa zaoberali zosuvom pôdy za materskou školou 

a kultúrnym domom v Poluvsí. Je to presne tá istá lokalita, len 

kúsok ďalej. Komisia navrhuje za  materskou škôlkou odkopať 

zosúvajúcu hlinu , čím sa odľahčí zaťaţenie svahu a v dolnej časti 

a zrealizovať oplotenie zabraňujúce prístupu deťom na svah. 

Navrhujeme za kultúrnym domom v Poluvsí odstrániť jestvujúci porast 

a vysadiť stromy spevňujúce svah. Je tam len také chraštie. Zároveň 

na rok 2012 zahrnúť do rozpočtu mesta oporný múr a odvodnenie svahu 

za kultúrnym domom a škôlkou v zmysle návrhu projektanta. zásahy do 

spevnenia sú drahšie, aby bol problém definitívnej odstránený. 

Máme vyjadrenie Ing. Mariána Zuzika- svah za MŠ Poluvsie vykazuje 

kaţdoročné zmeny- odtrhávanie vrchných vrstiev(tráva s ornicou), 

ktoré sú narúšané namokaním, premŕzaním a následným zvetrávaním. 

Táto vrstva sa postupne zosúva k päte svahu. Značná časť svahu je 

bez porastu(stromy), ktoré by spevňovali svah a bránili jeho 

zosúvaniu. Za objektom je prevedený v časti betónový oporný múr 

v päte svahu, ktorý rieši tento problém. Časť stávajúceho svahu je 

zachytená oporou zo ţelezničných trámov, ktorá vykazuje deformácie 

a je nutné ju zrušiť a nahradiť betónovým oporným múrom. Oporný múr 

stávajúci treba doplniť odvodňovacím systémom a vybudovať ho po 

celej dĺţke päty svahu betónový. Odvodnenie päty svahu treba zaústiť 

do potoka prechádzajúcim pozemkom. 

Ďalej na komisii sme sa zaoberali ţiadosťou p. Pavla Pialu, bytom 

Smreková 29, 010 07 Ţilina, ktorý ţiada o odkúpenie časti pozemku p. 

č. 351 KN- C V  katastrálnom  území Poluvsie nad Rajčiankou. Jedná 

sa o malú časť pozemku ako sú schody pri kaplnke, ktorý vlastní 

mesto. Predajom a k úprave svahu by sme si prístup k svahu 

zabránili.  Komisia výstavby, územného plánu a ochrany ţivotného 

prostredia odporúča uvedenú ţiadosť zobrať na vedomie a doporučujeme 

po 12 mesiacoch  uvedenú ţiadosť  opätovne prerokovať na stavebnej 

komisii a mestskom zastupiteľstve. 

Štvrtá ţiadosť pani Anna Kostolná , Ul. 30. apríla 310/4, Rajecké 

Teplice o odstránenie prekáţky z  Porubského potoka( panely v toku, 
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ktoré tam osadili majitelia pozemkov z  k. ú. Konská )Komisia 

doporučuje do ukladacej časti uznesenia Msú na základe obhliadky 

vyzvať Obec Konská,  aby v  spolupráci  so správcom toku zabezpečili 

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

osadili majitelia pozemkov z  k. ú. Konská ), aby v  prípade ďalších 

povodní  nedošlo k vyliatiu   toku z koryta rieky. panely sú 

majetkom pravdepodobne p. Cibulku. Pri povodniach panely spadli do 

toku.  

p.Kasmanová- súhlasila 

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 31. 

marca 2011. Prejednali sme podanie p. Jarmily Koššovej – zdôvodňuje 

neposkytnutie mien členov zdruţenia Nádej, pretoţe by sa jednalo 

o porušenie ochrany osobných údajov; predsedníčka komisie 

nesúhlasila s takýmto vyjadrením.  

Mgr.Babinec sa zúčastnil zasadnutia zdruţenia Nádej, na ktorom sa 

zúčastnilo 91 účastníkov ( 79 osôb z trvalým bydliskom v Rajeckých 

Tepliciach). Ponúkol z vlastnej iniciatívy uskutočniť „misiu dobrej 

vôle“ medzi zdruţením a mestom RT, pretoţe porozumel poţiadavkám 

zdruţenia Nádej. Pani Rostášová poprosila p. Babinca, aby sa 

vyjadril k tejto záleţitosti 

2. podanie p. Jarmily Koššovej – poukazuje na viaceré aspekty ţivota 

v RT a inicializuje: presun autobusovej zastávky bliţšie k centru  

mesta (všetci členovia komisie podporujú myšlienku, aby sa zriadil 

tzv. Kuneradský spoj pre občanov RT so zástavkou pred zdravotným 

strediskom)- opäť p. Babinec podporil túto poţiadavku; urýchlené 

zriadenie Domova sociálnych sluţieb (okrem jedného člena (Rostášová) 

všetci súhlasili s tým, aby sa v objekte pri Bystričke zriadila 

materská škola a v objekte terajšej MŠ dom sociálnych sluţieb); 

zriadenie detského ihriska namiesto neefektívnych projektov -všetci 

členovia sa zhodli, aby detské ihrisko bolo zriadené; potreba 

informovania o poţiadavkách zdruţenia prostredníctvom webovej 

stránky mesta aj s odpoveďami na poloţené otázky 

Z oblasti sociálnej problematiky referovala p. Hudeková: informovala 

o existencii knihy písanej brailovým písmom v mestskej kniţnici 

Oblasť kultúry a mládeţe- referovala p. Bieliková: Pani Bieliková je 

člen komisie zameraný na kultúrnu oblasť a mládeţ. Oboznámila nás 

s kultúrnymi aktivitami mesta na najbliţšie obdobie a so stavom 

rozpočtu (je stanovený ako viac zdrojové financovanie) kultúry 

v meste RT 



 

32 
 

Oblasť vzdelávania : p. Babinec informoval o tom, ţe 31. 03. 2011 sa 

uskutočnila kolaudácia ZŠ po rekonštrukcii, poukázal na skutočnosť, 

ţe viacerí sa pýtali, prečo nebol prítomný ako bývalý riaditeľ pri 

kolaudácii;  

primátor – pretoţe nie je účastník konania 

Babinec - konštatoval, ţe boli zistené zásadné závady v oblasti 

hygieny, protipoţiarnych opatrení; upozornil, ţe preinvestované 

finančné prostriedky boli značne premrštené, dochádzalo 

k predraţovaniu a nehospodárnemu pouţívaniu materiálu potrebného na 

rekonštrukciu (p. Barčiak uviedol príklad 5 kubíkov betónu, ktoré 

boli vyliate mimo rekonštruovaného územia) a ţe dochádzalo 

k zaplateniu aj toho, čo nebolo uskutočnené. Po získaní podkladov 

bude postupovať podľa práva. V závere bolo zo strany p. Babinca 

a Barčiaka konštatované, ţe za nehospodárne a nesprávne pouţité 

financie mohol byť postavený domov sociálnej starostlivosti. Preto 

p. Barčiak ţiada ( ako poslanec) predloţenie konkurenčných ponúk pri 

výberovom konaní a na zasadnutí zastupiteľstva vysvetlenie kto 

kontroloval kvalitu prác (lebo je veľmi nízka) a kto podpisoval 

faktúry, prečo pri posúdení faktúr nebol riaditeľ školy, ktorý mohol 

posúdiť, či boli práce uskutočnené kvalitne alebo či k uskutočneniu 

prác vôbec došlo. 

Oblasť športu: p. Barčiak ţiada predloţiť na zastupiteľstve plán 

vyuţívania telocvične, ţiada osvetliť priestory a vystaviť objekt 

(búdu) k ihrisku  a WC; 

primátor – riaditeľa Základnej školy Rajecké Teplice sme písomne 

poţiadali, aby nám poskytol tieto informácie. 12. apríla nám doručil 

list, v ktorom vysvetľuje pouţitie finančných prostriedkov za 

telocvičňu.  

Mgr. Ing. Martin Gutten, riaditeľ školy- doručil 12. apríla 2011 

list v ktorom píše nasledovné: telocvičňa bola vybudovaná v akcii 

,,Z“ a má slúţiť občanom Rajeckých Teplíc a okoliu. Z tohto dôvodu 

vyberáme pri pouţívaní telocvične len za energie, t.j. elektrina 

a teplo. To znamená, ţe všetky vybrané peniaze sa pouţívajú na tento 

účel. 

Prof. Ing. Mária Rostášová - na zasadanie komisie prišla riaditeľka 

CVČ a na ţiadosť predsedníčky komisie uviedla sumu finančných 

výdavkov, v Športovom klube  646,- EUR (z toho 250,- EUR je odmena 

vedúceho krúţku) na rok 2011 a to bez ohrozenia činnosti ostatných 

krúţkov a celého CVČ; tým sa odčlenia financie pre ŠK od CVČ; 

Môţem dať k dispozícií postupy p. Beszédesa, ktorý je pekne podrobne 

spracovaný 

Mgr. Andrea Černáková - poplatky za krúţky sa vyberajú štandardne v 

kancelárii CVČ, prípadne sa hradia cez internet banking. V 1. 



 

33 
 

polroku 2010/2011 vyberal z vlastnej iniciatívy a po dohode poplatky 

p. Beszédes. Vzhľadom na to, ţe boli poplatky za 1. polrok odovzdané 

neskoro (február, marec 2011), v 2. polroku sme sa dohodli, ţe 

poplatky sa budú vyberať individuálne v kancelárii CVČ RT. Poţiadala 

som p. Beszédesa, aby chlapcov upozornil na nevyhnutnosť zaplatiť 

poplatok, sama som ich v tejto veci oslovila v polovici marca. Je 

povinnosťou zákonného zástupcu, ktorý podpísal prihlášku, uhradiť aj 

poplatok, no keďţe poplatky vyberá aj TJ (3 EUR/mesiac), vzniká v 

poplatkoch zmätok a rodičia nevedia komu a za čo platia. K dnešnému 

dňu z futbalového krúţku aj napriek viacerým výzvam nebol uhradený 

ani jeden poplatok za 2. polrok šk. roku 2010/2011. Za prvý polrok 

odovzdalo poplatok 14 chlapcov, hoci je ich v krúţku evidovaných 

22. Pán Babinec vystúpil s otázkou, prečo sa vôbec zriadilo CVČ, 

pretoţe krúţky kvalitne fungovali aj bez CVČ a nikdy nebol ţiadny 

problém. Čo sa týka ceny prenájmu rozprúdila sa diskusia o tom, ţe 

peniaze dostáva aj tak mesto RT a prečo sa teda zo strany CVČ platí.  

primátor – peniaze posielajú ku nám, lebo mesto Rajecké Teplice je 

zriaďovateľ a my ich poskytujeme späť na činnosť 

Keďţe v diskusii odznelo mnoţstvo zavádzajúcich záleţitostí 

predsedníčka komisie uzavrela diskusiu s tým, ţe prizve na jednanie 

komisie v nasledujúcom období p. prednostu, ktorý spôsob pouţitia 

finančných prostriedkov z prenájmu správne vysvetlí. Pán Barčiak 

ţiada vysvetlenie uţ na nasledujúcom zastupiteľstve. 

Oblasť verejného poriadku :p. Grochalová upozornila na pretrvávajúci 

stav, kedy bezdomovci v parku výrazne znepríjemňujú ţivot občanov, 

vzniesla otázku, prečo polícia námatkovo nechodí do parku aj v noci; 

ďalej bola zo strany p. Grochalovej a p. Barčiaka vznesená 

poţiadavka na dôsledné vysýpanie smetných košov a umiestnenie 

veľkokapacitných kontajnerov na odpad na výpadovkách z RT pre 

príleţitostných návštevníkov; p. Babinec upozornil na nutnosť 

odpratania odpadu z preriezky stromov okolo Kuneradky. 

primátor – poďakoval predsedkyni p. Rostášovej za referovanie 

podnetov komisie sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, 

športu, mládeţe  a verejného poriadku a otvoril bod rôzne 

Pristúpili k bodu rôzne 

Add 10/ Rôzne  

primátor – informoval o projekte Revitalizácia Námestie SNP Rajecké 

Teplice,893 obcí sa uchádzalo, 200 je vybratých. Výzva na 

predloţenie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na zhotovenie 

diela: Vybudovanie vodozádrţných opatrení pre mesto Rajecké Teplice. 

Výsledkom realizácie diela bude vybudovanie minimálne 3000 m3 

vodozádrţných opatrení v danej lokalite. Predpokladaná hodnota 

zákazky je 90000,-EUR vrátane DPH. Ponuky je potrebné predloţiť 

v uzatvorenej obálke označenej heslom,, Revitalizácia“ do 15. 04. 

2011 a 13.00 h. 
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primátor- chodník popri štátnej ceste I/64 v Poluvsí. Na základe GP 

č.20/2010 v k.ú. Poluvsie boli predvolaní známi vlastníci pozemkov 

s ktorými je potrebné pozemky vysporiadať -jedná sa o časť Poluvsie 

po COOP Jednotu). Dňa 23. 03. 2011 bolo zvolané prac. Stretnutie so 

šiestimi vlastníkmi pozemkov, ktorí na pozemky LV. Zo šiestich sa 

päť zúčastnilo stretnutia a jeden sa telefonicky ospravedlnil. Piati 

chcú pozemok predať –z toho traja za 30 EUR/m2 a dvaja 20EUR/m2 

jeden je ochotný mestu darovať 5,5 m2(potvrdené len telefonicky). 

Na piatich pozemkoch nie sú prevedené dedičské konania, výmera 36,5 

m2, na siedmich pozemkoch sú vlastníci vedení ako neznámi v správe 

SPF, výmera 56 m2. Dva pozemky sú vo vlastníctve mesta rajecké 

Teplice, ktoré tvoria podstatnú časť navrhovaného chodníka 

primátor –oznámil vyradenie mikroprojektu z hodnotiaceho procesu. 

Trenčiansky samosprávny kraj nám oznámil, ţe naša ţiadosť o finančný 

príspevok bola vyradená z hodnotiaceho procesu z dôvodu 

nepredloţenia komplementárneho mikroprojektu na druhej strane 

hranice. Názov bol ,,Spoznajme sa lepšie“, bol predloţený v rámci 

výzvy Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej 

spolupráce Slovenská republika- Česká republika 2007-2013. Nie je to 

naša chyba, ale na strane českej došlo k nedorozumeniu a oni 

napísali, ţe ide o nekomplementárny mikroprojekt. Neboli sme zhodní 

a preto nás vyradili. 

primátor – dal slovo pani Koššovej  

Koššová- p. Sopko, zarazilo ma keď ste povedali, ţe niekto si tu 

niečo zaloţí. Ja som to zdedila. Mali sme chodiť do Martina. 

Evidenciu nám robí p. Brathová. Minule so tu nebola a vy ste nemali 

jednať o tom kto tu nie je. Ja nemôţem vám napísať ţe ten a ten je 

ZŤP. Nie sú všetci občania Rajeckých Teplíc a práve tí čo nie sú 

platia väčšie členské a platia väčšiu sumu za zájazd. Pán primátor 

vy ste vţdy prijali pozvanie medzi nás a vţdy sa tam číta aj správa 

o finančnom hospodárení. Nezbohatla som, robím to predovšetkým pre 

potešenie ľudí. Máme aj členov zo Ţiliny.  

Sporiteľňa tu chýba.  Chcem vás pozvať 27. 04. 2011 organizujeme 

zájazd na Šútovské jazera, boli by sme radi. 

primátor –poďakoval za pozvanie 

Sopko- pani Koššová, mrzí ma ţe to beriete osobne. Ja som predseda 

komisie finančnej, podnikateľskej a cestovného ruchu,  a preto 

jednoznačne trvám na tom, ţe musí byť kontrola míňania. Berte fakt, 

keď príde kontrola na finančné vynakladanie prostriedkov a vy nám 

nechcete predloţiť mená členov. Ako chcete, aby som zahlasoval akú 

dotáciu vám dáme, keď neviem ako fungujete. My chceme len 

sprehľadniť načo sa vynakladajú prostriedky.  

Koššová - faktúra a potrebné prílohy k faktúre od šoféra sú vypísané 

ako má byť, počet členov som vám poskytla 

primátor- v tejto fáze navrhujem. Ak sa rozpadla základná 

organizácie zdruţenia postihnutých, treba stanoviť pravidla ďalšieho 

fungovania. Ochrana osobných údajov je rodné číslo a nie meno, 

priezvisko a  adresa. Čo sa týka tých vecí, ţe robíte výlety, neviem 

koľko ľudí môţe ísť na túry 

Koššová- neviem či chcete rozbiť zdruţenie Nádej. Prispôsobujeme sa 

jednotlivým ľudom. Idú o palici, tešia sa. Keď len kúsok prejdú, nie 

všetci prejdu všetko, koľko kto môţe, ako vládze 

primátor – v decembri 2008 ste ma pozvali 

Koššová- nie, pozvali sme vás v decembri 2009 

primátor – váţim si vašu prácu a finančné toky treba vyriešiť.  

Koššová- pred 4 rokmi som dala poţiadavku, ţe budeme pod mestom 
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primátor- je tu zastupiteľstvo a môţe sa dohodnúť  

Babinec- bol som veľmi zvedavý a prijal som pozvanie na vašu 

schôdzu. Mrzí ma, ţe existuje ďalšia organizácia senior. Závidia si 

asi peniaze. Nevedia si prísť na slovo. Zaváňa mi to národným 

frontom. Videl som tých ľudí, poznal priateľom aj niektorých ţiakov, 

ktorý majú zdravotné problémy. Poprosil p. košovú aby dala 

k dispozícii poslednú prezenčnú listinu. Pri dobrej vôli môţu 

fungovať 

primátor – dávam návrh právne posúdiť, urobiť právnu analýzu 

Babinec- pripravme VZN, aby tam boli zakotvené všetky náleţitosti. 

primátor – presne o to ide 
Sopko- pokiaľ sa prispieva, tak je aj povinnosť mesta sledovať načo 

boli pouţité poskytnuté prostriedky. Pokiaľ kaţdý občan odvádza dane 

nemôţe ich míňať na akékoľvek účely. Je treba ošetriť tieto 

prostriedky, aby sa účelne míňali. Poslanci prijali Uznesenie 

č.56/2011 v ktorom Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo Moţnosti financovania organizácií z rozpočtu mesta, 

ktoré vykonávajú činnosti na území mesta Rajecké Teplice a ukladá 

MsÚ vypracovať právnu analýzu poskytovania finančných prostriedkov  

v súlade so zákonom organizáciám, ktoré vykonávajú činnosti na území 

mesta Rajecké Teplice 

Babinec -prikláňam sa k TIC, aby sme im priestor poskytli, dokonca, 

aby sa im niečo prispelo. Čo idú brať, všetko. 

 

primátor – jednoznačné stanovisko prišlo, aby sa sporiteľňa zrušila. 

Najbliţšie je do Rajca. Mesto nezriaďuje banku, nemôţe ovplyvniť jej 

fungovanie v meste. 

 

Do rôzneho tu mám ďalšie veci- na doplnenie prebieha stavebné 

konanie 

Zastávka v smere na Kunerad 

Informatívna správa chodník v Poluvsí 

 

primátor – informoval, ţe p. Vítková predsedníčka ZO Únie ţien 

Slovenska v Rajeckých Tepliciach predloţila správu o činnosti za rok 

2010  a zároveň aj plán aktivít na rok 2011 na jednotlivé mesiace 

roka 2011, ako napr. osadiť suché WC pri aut. a ţelez. stanici, také 

by bolo potrebné na letnú sezónu aj na parkovisku pri kúpalisku. 

Sfunkčniť studničku pri tomto parkovisku- t.č. je rozbitá a špatí 

priestor. Pokračovať v prácach na lipovej aleji- výsadba, lavičky. 

Vyzvať správcu toku Kuneradka a Porubský potok, aby riešili 

situáciu- pomôcť môţu aj Rybársky zväz a teplickí hasiči a poslanci. 

Likvidovať neporiadok- smetisko za plotom cintorína. 

primátor – ponúkol poslancom, ak má niekto záujem preštudovať si 

správu, tak ju dá k dispozíciu 

Poslanci prijali Uznesenie č.46 /2011 v ktorom zobrali na vedomie 

správu o činnosti za rok 2010 ZO únie ţien Slovenska Rajecké Teplice  

a plán aktivít ZO únie ţien Slovenska na rok 2011 

 

primátor – informoval o úspechov Šachového klubu- je v prvej lige 

Piala- poţiadal poslancov o podnety, kde by mohli vykonať povodňové 
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prehliadky vodných tokov, nakoľko Obvodný úrad ţivotného prostredia 

Ţilina na úseku štátnej vodnej správy v súlade so zákonom č.7/2010 

Z.z. o ochrane pred povodňami, pozýva 27. Apríla 2011 mesto Rajecké 

Teplice na povodňové prehliadky vodných tokov v správe spoločnosti 

SVP, š.p. OZ Piešťany. Obhliadku problémových úsekov tokov v meste 

príp. stavieb, objektov a zariadení na vodnom toku 

 

Riaditeľka materskej školy PhDr. Zuzana Chvojková dnes doručila 

ţiadosť o schválenie kritérií prijímania detí do materskej školy 

v Rajeckých Tepliciach a alokonanej triedy v Poluvsí s šk. roku 

2011/2012. Ja som rokoval s riaditeľkou. Vzhľadom na kapacitu tried 

nemôţe uspokojiť všetkých rodičov, ktorí ţiadajú o prijatie dieťaťa 

do MŠ.  Preto v súlade s vyhláškou 306/2008 Z.z. § 3 a podľa 

podmienok MŠ stanovili uvedené kritéria: deti, ktoré dovŕšili piaty 

rok veku, deti s odloţenou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne 

odloţenou povinnou školskou dochádzkou, deti troj-ročné a deti, 

ktorých rodičia sú zamestnaní 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prijalo Uznesenie 

č.47/2011 a  zobralo na vedomie Informatívnu správu o kritériách 

prijímania detí do MŠ Rajecké Teplice na rok 2011/2012. Všetci 

poslanci hlasovali za. 

primátor - kategorizácia ubytovacích zariadení je posledná vec 

o ktorej p. Sopko hovoril pre referovaní finančnej komisie 

Dikant - Uznesenie č.49 /2011Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo informáciu o počte a kategorizácii 

ubytovacích zariadení na území mesta Rajecké Teplice a berie na 

vedomie informáciu o počte a kategorizácii ubytovacích zariadení na 

území mesta Rajecké Teplice. Hlasovali všetci v plnom počte, teda 

všetci 9 poslanci boli za 

primátor – nech sa páči do rôzneho čo má kto 

Rojík- prosím aby policajti dali kaţdému papuču čo bude stáť na ul. 

Osloboditeľov tak ako má, keďţe ide sezóna, situácia sa zhoršuje. 

primátor –poďakoval 

Babinec- cenové ponuky ubytovacích zariadení sa neuvádzajú 

primátor – nie to je komerčná záleţitosti. Uvádzajú počet lôţok, 

prenocovaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add 11/ Diskusia  

Rostášová - má poslanecký návrh, jedná sa o rozšírenie sobášného 

obradu mimo sobášnej siene. Vo svete je to beţné. Jednalo by sa 

o presne vymedzené miesta. Jednalo by sa o dve miesta. 

Uskutočnilo by sa to za presne stanovených podmienok, kedy by sme 

ţiadateľom mohli vyhovieť. P. matrikárka mi hovorila, ţe v zákone je 
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to stanovené na 66 eur. Buď teda schváliť moţnosť sobášneho obradu 

mimo sobášnej siene na dnešnom zasadnutí, alebo by to išlo na 

finančnú komisiu 

primátor- bolo to prejednané s vlastníkmi jednotlivých zariadení 

o ktoré by sa jednalo 

Rostášová- áno, súhlasili pretoţe ich zariadenia by boli zároveň 

spropagované 

primátor – je to v ústnej podobe, lepšie je dohodnúť a mať na 

papieri 

Sopko- rozsah poplatkov je moţný aj vyšší ako 33 EUR  a ešte nemáme 

písomný súhlas od vlastníkov 

Rostášová- zámer by sme mohli schváliť a nie zariadenia 

primátora- či podporujete myšlienku pani Rostášovej 

Babinec- môţeme to dať do uznesenia 

Knapcová- zistila som u kolegyne z mesta Martin, Bojnice ktoré to 

robia uţ dávno. My ako mesto sa budeme k tomu vyjadrovať,  

skúsenosti z Martina -oni zhodnotia situáciu či je to vhodné na 

zosobášenie, záver povoľujeme alebo nepovoľujeme- odporúčame-

neodporúčame. Sumu majú na koruny 5000 Sk a vyššie 

primátor – v českej republike je moţné zosobášiť aj rovnaké pohlavia 

Nikto nemal nič, všetko vyčerpali v rôznom. Primátor ešte 

informovalo zámere nového  rekreačného komplexu vyuţitia termálnych 

vôd  v zastúpení Prameň Kamenná Poruba s.r.o. Tento rok prebieha 

administratíva. Na budúci rok sa začne pracovať. Mesto Rajecké 

Teplice zaslalo na Obvodný úrad ŢP Ţilina ţiadosť vypracovanie 

správy o hodnotení v zmysle zákona 24/2006 Z.z., aby pre zámer 

nového  rekreačného komplexu vyuţitia termálnych vôd  v zastúpení 

Prameň Kamenná Poruba s.r.o. Rajec bola spracovaná správa 

o hodnotení v zmysle zákona 24/2006 Z.z., kde bude podrobne 

vyhodnotené dopravné zaťaţenie  kúpeľného mesta Rajecké Teplice.  

Svoju ţiadosť sme odôvodnili tým, ţe mesto nepozná dopad  dopravného 

zaťaţenia v realizačnej etape stavby,  následnej prevádzky pri 

vyuţívaní komplexu návštevníkmi ako  i  navrhnutý počet parkovacích 

miest. 

 

 
Add 12/ Návrh na Uznesenia 

primátor – pristúpime k čítaniu jednotlivých  uznesení, pretože 

neboli všetky schválené  

Dikant ako predseda návrhovej komisie čítal návrh na  uznesenie  

Uznesenie č.41 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo návrh za člena do Rady školy pri Základnej škole Rajecké 

Teplice pána poslanca Branislava Babinca a schvaľuje za člena do 

Rady školy pri Základnej škole Rajecké Teplice pána poslanca. 

Branislava Babinca  

 

ZA:8       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:1/Babinec/ 

primátor – poďakoval za hlasovanie a ešte ideme schváliť p. Knapca 

 

Dikant -Uznesenie č.42 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo návrh za člena do Rady školy pri materskej 

škole  Rajecké Teplice pána poslanca Jozefa Knapca a schvaľuje za 

člena do Rady školy pri materskej škole Rajecké Teplice pána 

poslanca Jozefa Knapca 
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ZA:8       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:1/Knapec/ 

primátor – poďakoval za hlasovanie poslancom a prešli 

k neodhlasovanému bodu stavebnej komisie a to p. Albertovi Pialovi 

Dikant - Uznesenie č. 43 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo  ţiadosť Alberta Piala, bytom Poluvsie 85, 

Rajecké Teplice vo veci zosuvu pôdy a schvaľuje úpravu svahu na 

parcele p.č. 351 KN-C v  katastrálnom  území : Poluvsie nad 

Rajčiankou podľa návrhu projektanta: Odkopať naplavenú hlinu  na 

vrchole svahu, čím sa odľahčí zaťaţenie svahu a v dolnej časti svahu 

oprieť panely a zastabilizovať a odvodniť vrchnú a spodnú časť 

svahu. V hornej  časti vysadiť stromy spevňujúce svah. 

Ukladá vyzvať ţiadateľa pána Alberta Pialu ,bytom  Poluvsie č. 85, 

013 13 Rajecké Teplice, aby z dôvodu  úpravy svahu  uvoľnil miestnu 

komunikáciu na zabezpečenie prístupu mechanizmov pre terénne úpravy.  

ZA:8       PROTI: 0            ZDRŽAL SA:1/Babinec/ 

primátor- konštatoval, že všetci prítomní poslanci súhlasili, pán 

Babinec  bol momentálne neprítomný. Ďalej sa zhodli, že príjmu 

uznesenie, aby sa odstránili prekážky z Porubského potoka 

Dikant - Uznesenie č. 44 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach ukladá prehodnotiť MsÚ so súčinnosťou s obcou Konská 

zabezpečiť  odstránenie prekáţky z Porubského potoka ( panely 

v toku, ktoré tam osadili majitelia pozemkov z  k. ú. Konská ), aby 

v  prípade ďalších povodní  nedošlo k vyliatiu   toku z koryta rieky 

pri rodinnom dome p. Kostolnej ul. 30.apríla 

 

ZA:9       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:0 

 
Dikant - ako predseda návrhovej komisie čítal návrh na  uznesenie  

Uznesenie č. 45 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

schvaľuje 

a,  prenájom obradnej sály na MsÚ vo výške 35,- EUR  vrátane 

kuchynky 

b,  hodinovú sadzbu KD Poluvsie a navrhuje výšku 10,- EUR. Do 6 

hodín hodinová sadzba, nad 6 hodín denná sadzba podľa schváleného 

VZN. 

 

ZA:9       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:0 

primátor - úlohou mesta je pripraviť list p. Koššovej, čo máme  

zapísané v zápisnici. Potom sa rozhodli prijať uznesenie, nie len 

zápis 

Dikant - Uznesenie č.48 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach berie na vedomie List p.Jarmily Koššovej , bytom Lúčna 

345, 013 13 Rajecké Teplice ohľadom ZP „Nádej“ k poţiadavkám 

prijatých na výročnom stretnutí  zo dňa 07. 03. 2011. 
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primátor – prešli k hlasovaniu ohľadom listu p.Koššovej 

ZA:9       PROTI: 0           ZDRŽAL SA:0 

 
Dikant -Uznesenie č.54 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach schvaľuje výšku nájmu pre TIK Rajecká Pohoda 

v priestoroch MsÚ v sume 45,00 EUR za  m 
2
 /rok  

 

ZA:9       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:0 

Dikant - Uznesenie č.55/2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo ţiadosť o zvýšenie dotácie pre TIK Rajecká 

Pohoda a zamieta ţiadosť o zvýšenie dotácie pre TIK Rajecká Pohoda 

 

ZA:8       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:1/Babinec/ 

Dikant- Uznesenie č.47/2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach berie na vedomie informatívnu správu o kritériach 

prijímania detí do MŠ Rajecké Teplice na rok 2011/2012 

 

ZA:9       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:0 

Dikant - Uznesenie č.50/2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach berie na vedomie informatívnu správu z pracovného 

stretnutia chodník I/64  v KÚ Poluvsie majetkoprávne vysporiadanie 

 

ZA:9       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:0 

 

 

 

Dikant - Uznesenie č.58 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo zosuv pôdy za materskou škôlkou a kultúrnym 

domom v Poluvsí a schvaľuje 

a) za  materskou škôlkou odkopať zosúvajúcu hlinu , čím sa odľahčí 

zaťaţenie svahu a v dolnej časti a zrealizovať oplotenie zabraňujúce 

prístupu deťom na svah.  

b) za kultúrnym domom v Poluvsí odstrániť jestvujúci porast 

a vysadiť stromy spevňujúce svah 

c) na rok 2012 zahrnúť do rozpočtu mesta oporný múr a odvodnenie 

svahu za kultúrnym domom a škôlkou v zmysle návrhu projektanta 

 

ZA:9       PROTI: 0            ZDRŽAL SA:0 

Dikant -Uznesenie č.59 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo ţiadosť  Pavla Pialu, Smreková 29, 010 07 

Ţilina  o odkúpenie časti pozemku p. č. 351 KN- C V  katastrálnom  
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území Poluvsie nad Rajčiankou a berie na vedomie ţiadosť pána  Pavla 

Pialu a odporúča po 12 mesiacoch  uvedenú ţiadosť  opätovne 

prerokovať na stavebnej komisii a mestskom zastupiteľstve 

 

 

ZA:9       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:0 

Dikant - Uznesenie č.51 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach  berie na vedomie stanoviská hlavnej kontrolórky 

k záverečnému účtu mesta Rajecké Teplice za rok 2010 a k ročnej 

účtovnej závierke mesta Rajecké Teplice za rok 2010 

 

 

ZA:9       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:0 

Dikant - Uznesenie č.56/2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo  moţnosti financovania organizácií z rozpočtu 

mesta, ktoré vykonávajú činnosti na území mesta Rajecké Teplice 

a ukladá MsÚ vypracovať právnu analýzu poskytovania finančných 

prostriedkov  v súlade so zákonom organizáciám, ktoré vykonávajú 

činnosti na území mesta Rajecké Teplice 

 

 

ZA:9       PROTI: 0            ZDRŽAL SA:0 

Dikant -Uznesenie č.52 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo  výšku ročného nájmu na mestskej trţnici 

89,62 EUR, čo predstavuje zníţenie o 10% a schvaľuje výšku ročného 

nájmu na mestskej trţnici 89,62 EUR ,čo predstavuje  zníţenie o 10% 

  

ZA:9       PROTI: 0            ZDRŽAL SA:0 

primátor – požiadal poslancov, aby sa vrátili aj k schváleniu 

uznesenia a to povoľovaniu uzatváranie manželstiev mimo sobášnej 

siene. Poprosil o diskusiu 

Poslanci dávali návrhy na  poplatkov za zosobášenie mimo obradnej 

sály 

Dikant - Uznesenie č.57 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach schvaľuje sumu za povolenie uzatvoriť manţelstvo na inom 

vhodnom mieste na území mesta Rajecké Teplice vo výške 150 EUR. 

 

ZA:9       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:0 

Dikant - Uznesenie č. 45/2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach schvaľuje 

a,  prenájom obradnej sály na MsÚ vo výške 35,- EUR  vrátane 

kuchynky 
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b,  hodinovú sadzbu KD Poluvsie a navrhuje výšku 10,- EUR. Do 6 

hodín hodinová sadzba, nad 6 hodín denná sadzba podľa schváleného 

VZN 

 

ZA:9       PROTI: 0            ZDRŽAL SA:0 

primátor – poprosil poslancov, aby sa vrátili k autu pre mestskú 

políciu, nakoľko súčasné je takmer nefunkčné. Poţiadal prednostu, 

aby predniesol návrh 

prednosta – mestská polícia nadobudla opotrebované vozidlo v roku 

2008, na základe prieskumu som predloţil na mestskej rade návrh na 

kúpu ojazdeného auta. Oboznámil poslancov o ponukách na trhu 

Valúch – Olšovského sme akurát vozili domov 

Babinec- mestská polícia nemá právo, musí privolať štátnu políciu 

Sopko- v priebehu roka budeme musieť vykryť. Nemáme extra návrh. Je 

tu moţnosť splácania.  

prednosta – maják by stál 2000 EUR. Teda jedna tretina tohto auta, 

ktoré stojí 6200 EUR. 

Barčiak- je to z DPH? 

prednosta – je to cena s DPH, mám to overené 

Valúch – bez auta nie je moţné vykonávať prácu 

Barčiak- keď uţ sa rozhodneme, ţe ideme kupovať auto, tak 

jednoznačne viac miestne auto by trebalo kúpiť. To čo vy navrhujete, 

to je maximálne na vozenie papúč. Teraz musí byť maják. Ak je to 

cena s DPH tak je to dobrá cena 

Sopko- skúsme to limitovať výškou do 6650,-EUR 

Barčiak – cena 6200 EUR je normálna, nemyslím ţe veľmi dobrá. Nové 

má záruku taká DACIA splátky napr. 200 EUR mesačne 

prednosta – som presvedčený, ţe je to s DPH 

Bohiníková –nemyslí, ţe v tomto období je vhodný nákup auta. Myslím 

z finančného hľadiska by bolo vhodnejšie aţ po vyfakturovaní prác na 

námestí a základnej škole 

Sopko – najbliţšie zasadnutie je v júni, urobíme prieskum 

Rostášová – je všeobecná vôľa ţe sa ten automobil kúpi, či vôbec sa 

dať do toho prieskumu 

Barčiak- ak mestská polícia bude fungovať, tak potrebuje auto. Ja sa 

budem snaţiť pozrieť ponuky a dám vám návrhy 
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Fajbík – fábia a logan, je to veľký rozdiel, rozumiem sa trochu 

autam 

primátor – poţiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 

na uznesenie 

Dikant - Uznesenie č.39 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo návrh na kúpu ojazdeného automobilu pre 

Mestskú políciu v Rajeckých Tepliciach a ukladá MsÚ zabezpečiť 

prieskum trhu pre kúpu automobilu pre Mestskú políciu v Rajeckých 

Tepliciach  

primátor - dáme do uznesenia v časti ukladá zabezpečiť prieskum trhu 

kúpu automobilu 

primátor – poďakoval p. Dikantovi a dal hlasovať za prednesený návrh 

 

ZA:8       PROTI: 0            ZDRŽAL SA:1/Dikant/ 

Dikant - Uznesenie č.50 /2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo informatívnu správu z pracovného stretnutia  

chodník   I/64  v KÚ Poluvsie majetkoprávne  vysporiadanie a berie 

na vedomie informatívnu správu z pracovného stretnutia chodník I/64  

v KÚ Poluvsie majetkoprávne  vysporiadanie 

 

ZA:9       PROTI: 0            ZDRŽAL SA:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add 13/ 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 III. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

 

V Rajeckých Tepliciach 14. 04. 2011 
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___________________     ___________________ 

Ing. Igor Masaryk     RNDr. Dobeš Peter 

prednosta MsÚ      primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Doc. Ing. Mária Rostášová     __________________      

14.04. 2011 

 

Jozef Knapec      ___________________    

14.04. 2011 
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