Rok 1992
Mesto sa od tohto roku stalo členom:
1. ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
2. ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ HORNÉHO POVAŽIA
3. ÚNIE KÚPEĽNÝCH MIEST
V roku 1992 sa pokračovalo v plynofikácií ulíc v Rajeckých Tepliciach – Karola Kašiaka,
Partizánskej, Jozefa Gabčíka, Riečnej. Realizovala sa automatická regulácia v plynovej
kotolni Mestského úradu, čím sa dosiahla značná úspora spotreby plynu. Urobila sa
prístupová cesta k 23 garážam z výjazdom na ulicu Školská. Realizáciou vodovodu na ulici
Riečnej a v Poluvsí sa ukončila výstavba vodovodnej siete na území nášho mesta.
Vzhľadom k prevádzkovým potrebám Mestského úradu, bolo nevyhnuté zabezpečiť nové
priestory pre Drobné technické služby. Po majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov na
Kuneradskej ceste a príprave projektovej dokumentácie sa realizovala stavba garáží pre
Drobné technické služby a požiarnikov.
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie o spolupráci so štátnou políciou. Dňa 20. 5. 1992
minister vnútra p. PITTNER otvoril v priestoroch Mestského úradu policajnú stanicu.
V zmysle zákona č. 369/90 Zb. § 25 odst. 2 zaniká poslanecký mandát týchto poslancov:
1. Za obvod č. 1 – Maršala Jaroslav
2. Za obvod č. 2 – Kopera Miroslav
3. Za obvod č. 3 – Sandanus Peter
Dňa 4. 11. 1992 zložili sľub do rúk primátora mesta doplňujúci poslanci mestského
zastupiteľstva:
1. Za obvod č. 1 – Majerčík Albert, Vandlíček Ondrej
2. Za obvod č. 2 – Čísecký Stanislav
3. Za obvod č. 3 – Knapec Ferdinand
V zdravotníctve nastali zmeny na postoch obvodných lekárov. MUDr. Máriu Kerakovú,
dlhoročnú detskú lekárku v miestnej ambulancii vystriedal od 1. júla MUDr. Milan
VOJTIKEVIČ a MUDr. Vladimíra Kapasného, ktorý tiež odišiel do dôchodku vystriedal
MUDr. Doležalík Juraj ako odvodný lekár pre dospelých.
Začiatkom tohto roka sa Rajecké Teplice ako mesto spolu s kúpeľmi zúčastnili prvého
ročníka medzinárodnej výstavy cestovného ruchu pod názvom ,,EXPOTOUR“ v Dome
techniky v Žiline.
V druhom štvrťroku 1992 prenajalo mesto obnovenú budovu oproti Mototransu pánovi
Dušanovi Knapcovi, ktorý tu zriadil MOTEL U MARCELA s nepretržitou prevádzkou, ktorá
poskytuje reštauračné služby a ubytovanie pre desať ľudí (osôb).
17. 7. 1992 bola prijatá Deklarácia o zvrchovanosti SR.

V novembri 1992 vyšlo prvé číslo časopisu Mestského úradu ,,SPRAVODAJ RAJECKÝCH
TEPLÍC A POLUVSIA“. Jeho spracovaním a tlačou bolo poverené Mestské kultúrne
stredisko.

