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                                                    ZÁPISNICA 
zo XXVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva,  
ktoré sa konalo 11.09. 2014 na Mestskom úrade 

v Rajeckých Tepliciach 
 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny.  

Prezenčná listina - príloha zápisnice 

 
Program 

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

2. Kontrola plnenia uznesení z XXV. zasadnutia MsZ, konaného 12. júna 2014 

3. Monitorovacia správa Programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice k 30. 06. 2014 

4. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky  k 31. 12. 2013 

5. VZN 2/2014- Prevádzkový poriadok verejných ihrísk 

6. VZN 3/2014  - Trhový poriadok 

7. Vstup mesta Rajecké Teplice ako člena MAS ( miestna akčná skupina) 

8. Realizácia a zabezpečenie projektového zámeru vybudovania Rajeckej cyklomagistrály 

v úseku Žilina – Rajecké Teplice 

9. Informatívna správa o projekte Dni európskeho priateľstva v Rajeckých Tepliciach 

10. Informatívna správa - Voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 

11. Návrh na vytvorenie Turistickej informačnej kancelárie mesta Rajecké Teplice (TIK) 

v spolupráci s Áno pre život n. o. a OOCR Rajecká dolina 

12. Žiadosti občanov- stanoviská z odborných komisií 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Záver 

 
Add 1/ Otvorenie XXVI. zasadnutia mestského zastupiteľstva  
Otvorenie MsZ uskutočnil primátor RNDr. Peter Dobeš uvítaním poslancov a občanov. 

Z kontroly prezenčnej listiny zasadnutia MsZ bolo zistené, že zasadnutia sa zúčastnila 

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čiže zasadnutie bolo uznášania schopné. Návrh 

programu predniesol RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta. Vedením zápisnice poveril pani 

Moniku Plevovú. Za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov:  Prof. Ing. Máriu 

Rostášovú, PhD. a Petra Fajbíka. 

Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov: Jozef Knapec – predseda,Ing. Alexander 

Sopko - člen, Ladislav Šálek – člen.  

Spýtal sa poslancov či súhlasia, alebo majú iný návrh. Nikto sa neprihlásil. Požiadal 

poslancov o hlasovanie  za schválenie členov návrhovej komisie. 

 

ZA:  7         PROTI: 0             ZDRŽAL SA: 0    
Mgr. Branislav Babinec,  

Ing. Vladimír Dikant, 

 Prof. Ing. Mária Rostášová, Ing. Alexander Sopko  

Ladislav Šálek, Peter Fajbík, Jozef Knapec 

 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 
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Add 2/ Kontrola plnenia uznesení z XXV. zasadnutia MsZ, konaného 12. júna 2014 

Prednosta MsÚ zhodnotil splnenie Uznesení, uložených Mestským zastupiteľstvom 

z predchádzajúceho zasadnutia MsZ. 

Add 3 /Monitorovacia správa Programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice k 30. 06. 2014 

Prednosta MsÚ zhodnotil jednotlivé položky Programového rozpočtu v príjmovej 

a výdavkovej časti, a stav majetku mesta po II. Q. 2014.  

Na ďalšie zasadnutie MsZ budú pripravené zmeny v rozpočte. 

Hlavná kontrolórka mesta podala správu o stave rozpočtu po II.  Q 2014,  zhodnotila 

jednotlivé položky v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, potvrdila správnosť vedenia 

účtovníctva v súlade so zákonom a rozpočtovou klasifikáciou. 

Ing. Sopko – predseda finančnej komisie: materiál bol prerokovaný na zasadnutí finančnej 

komisie, odporúča MsZ, aby bol materiál zobraný na vedomie. 

Prof. Ing. Rostášová, PhD. – žiadala vysvetliť výdavky verejnej správy a výdavky na 

stravovanie na str. 12 -13. 

p. Bohiníková – vysvetlila požadované nezrovnalosti a zmeny v tabuľkách rozpočtu, ktoré sú  

spôsobené rozpočtovou klasifikáciou. Rozpočtuje sa to inak a výdavky sú zaradené do inej 

klasifikácie. 

Primátor vyzval poslancov na hlasovanie k tomuto bodu rokovania. 

Add 4/ Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky   

k 31. 12. 2013 

Primátor mesta prečítal Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej 

uzávierky a vyzval poslancov k hlasovaniu, ktorí tento materiál zobrali na vedomie. 

Add 5/ VZN 2/2014 - Prevádzkový poriadok verejných ihrísk 

Prednosta MsÚ informoval o zakúpení a inštalovaní detských ihrísk a nutnosti mať schválený 

prevádzkový poriadok na týchto ihriskách, ktorý musí byť umiestnený na každom detskom 

ihrisku. Tento prevádzkový poriadok musí byť zakotvený vo VZN mesta a preto mesto 

predkladá jeho návrh. 

Prof. Ing.Rostášová, PhD: nie je predpoklad inštalovať inú verziu detských ihrísk? 

Prednosta MsÚ: nie je to v pláne z dôvodu finančnej náročnosti 

Primátor mesta: je v pláne umiestniť detské ihrisko aj na pozemku Urbáru na ul. 

Osloboditeľov. 
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Ing. Sopko: návrhy na umiestnenie detských ihrísk sú schválené vo fin. komisii a odporúčajú 

ich zakúpiť. 

Primátor mesta vyzval poslancov k hlasovaniu, ktorí predmetné VZN č. 2 schválili. 

Add 6/ VZN 3/2014  - Trhový poriadok 

Prednosta MsÚ: mesto má schválené VZN o prevádzkovaní trhoviska a predaja na verejných 

priestranstvách, ale v dôsledku zmien bolo nutné zmeniť pôvodné VZN a v tomto znení sú 

zapracované pripomienky, určujú sa nové pravidlá pre príležitostné trhy a pravidelné kultúrne 

akcie. 

Mgr. Babinec: prečo je vo VZN napísané, že akciu zvoláva primátor? Prečo nie prednosta? 

Primátor mesta: ide o formálne znenie VZN, kde primátor ako riadiaci orgán mesta má právo 

zvolať akúkoľvek akciu v meste. Navrhuje  ponechať VZN v tomto znení, ak je súhlas 

poslancov. 

Prof. Rostášová: v materiáli sú formálne chyby a navrhuje, aby bola jednota pri odkazoch pod 

čiarou všetky odkazy na znenia zákonov a pod. Prosí MsÚ o úpravu a dopracovanie 

pripomienok. 

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu, ktorí toto VZN schválili. 

Add 7/ Vstup mesta Rajecké Teplice ako člena MAS ( miestna akčná skupina) 

Primátor mesta informoval o vzniku akčnej  skupiny MAS. Miestna akčná skupina (MAS) – je 

združenie miest, obcí, podnikateľských subjektov a iných právnických či fyzických osôb – 

tzv. verejno-súkromné partnerstvo, zamerané na rozvoj regiónov systémom „zdola nahor“ 

v programovom období 2014-2020 prostredníctvom prístupu CLLD – Komunitou vedený 

miestny rozvoj (v programovom období 2007-2013 to bol program LEADER). 

Oba nástroje – CLLD aj LEADER dávajú časť financií do rúk MAS-iek, ktoré ich 

rozdeľujú na základe integrovanej miestnej stratégie rozvoja, v ktorej sú presne definované 

oblasti podpory (napr. podpora malých farmárov, lesníkov, malých ubytovateľov, zlepšovanie 

infraštruktúry, a pod. ). Miestni aktéri tak na seba preberajú úlohu riadiaceho orgánu, ktorý 

vyhlasuje výzvy, prijíma projektové žiadosti od členov MAS a zabezpečuje ich formálnu 

kontrolu, schvaľovanie, monitorovanie realizácie projektu, refundáciu vynaložených 

finančných prostriedkov. Príklady úspešnej práce MAS-iek možno vidieť napríklad v práci 

OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina, Miestna akčná skupina Horný Liptov, 

Naše Považie a ďalších, ktorí v minulom programovom období z prístupu LEADER čerpali 

finančné prostriedky. Pre nové programové obdobie je vyčlenených pre MAS  204 miliónov 

EUR, pričom jedna MAS by v prípade schválenia jej stratégie mala dostať približne 1,5 – 3 

milióny EUR na celé programové obdobie (jedným z kritérií je aj počet obyvateľov MAS). 

Výhodou členstva v MAS je lepšia prístupnosť k finančným zdrojom fondov EÚ, odbúranie 

časti byrokracie tým, že riadiaci orgán je priamo MAS, podpora a rozvoj miestnych 
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organizácií – samosprávy, podnikateľov, občanov, realizácia projektov, ktoré by boli inak 

ťažšie realizovateľné. 

Primátor mesta: je veľký záujem o vytvorenie MAS v rámci rajeckej doliny, je to až 34000 

obyvateľov. Aby mohla byť MAS vytvorená, treba uznesenie z každej obce, preto mesto 

pripravilo aj návrh uznesenia. 

Ing. Dikant: neprekrývajú sa aktivity MAS s iným združením? 

Primátor mesta: nejde o prekrývanie činností, ale ide o spájanie síl  zdola nahor. Spájajú sa 

záujmy pre rozvoj regiónu. 

Prof. Ing. Rostášová: majú teda význam aj iné vzniknuté združenia? 

Primátor mesta: každé združenie má svoj  význam. Pri každom združení je iný zdroj 

financovania, prípadne sa riadi iným zákonom, má svoje osobitné pravidlá. Budeme o tom 

ešte hovoriť. 

Prof. Ing. Rostášová: nebude to prekážať v snahe získať iné fin. prostriedky. 

Mgr. Babinec: nie je naklonený zriadeniu ďalšieho združenia pred voľbami, pretože môže to 

byť na príťaž novému manažmentu mesta a nebude hlasovať za zriadenie. 

p. Fajbík: vie o zriadení takýchto MAS aj v inom regióne a nechápe, prečo sa toto schvaľuje 

v prelomovom období pred voľbami 

Ing. Dikant: nepoznáme podmienky, stanovy, informácie a radšej by sme dodatočne hlasovali. 

Ing. Sopko: je to možnosť získania peňazí a nemali by sme váhať so schválením založenia 

MAS 

Primátor vyzval k hlasovaniu. Návrh na zriadenie MAS nebol schválený. 

Poslancom budú dodatočne zaslané všetky potrebné informácie o MAS, stanovy a podmienky 

financovania združenia, poslanci budú hlasovať prostredníctvom elektronickej pošty. 

Add 8/ Realizácia a zabezpečenie projektového zámeru vybudovania Rajeckej 

cyklomagistrály v úseku Žilina – Rajecké Teplice 

Primátor informoval, že je to projekt realizovaný s podporou VÚC Žilina. Jedná sa 

o založenie záujmového Združenia Horné Považie, ktorého cieľom je podporiť cestovný ruch 

turistickej destinácie Žilina vybudovaním cyklotrasy zo Žiliny do Rajeckých Teplíc. V rámci 

projektu majú byť vytipované trasy cyklochodníka, prieskumy v teréne, predprojektová 

príprava, inžinierske činnosti, realizácia stavby, prevádzka a správa cyklomagistrály, čerpanie 

finančných prostriedkov z fondov EÚ. Predstavil orgány združenia, ako budú upravené 

majetkové pomery, aké sú podmienky členstva v združení a podobne. 

Ing. Sopko: tento zámer bol už v minulosti plánovaný, doba pokročila, cykloturistika sa 

rozvíja a je za podporu projektu. 
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Prof. Ing. Rostášová: žiada  vysvetliť aké sú tam plánované finančné požiadavky. 

Primátor: v prípade žiadanie z fondov EÚ 5% spoluúčasť mesta a 95% zo štátu. A na 

prevádzkovanie trasy bude každý člen prispievať podľa počtu kilometrov trasy na svojom 

území. Vyzval poslancov k hlasovaniu, ktorí návrh uznesení schválili. 

Add 9/ Informatívna správa o projekte Dni európskeho priateľstva v Rajeckých Tepliciach 

Mesto Rajecké Teplice podalo 04.júna 2014 žiadosť o grant v programe Európa pre 

občanov na realizáciu projektu „Dni európskeho priateľstva v Rajeckých Tepliciach“. 

Mesto Rajecké Teplice zorganizovalo stretnutie občanov partnerských miest pri príležitosti 

podujatia "Európsky víkend". 

Vedenie mesta v spolupráci s neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami a 

európskymi inštitúciami pripravilo kultúrny program, workshopy, prednášky a diskusie na 

európske témy. Kľúčovými témami boli: dlhodobé partnerstvo miest, europarlament a práca 

europoslancov, aktívne občianstvo na lokálnej aj európskej úrovni, podpora dobrovoľníctva a 

mládežníckych aktivít, podpora NO a rozvoj cestovného ruchu.Aktivity boli podporené 

kultúrnym programom a podujatím "Včelárska nedeľa". Hostia z partnerských miest boli 

priamo zapojení do tvorby programu spolu s ďalšími účastníkmi. Stretnutie upevnilo 

spoluprácu medzi partnerskými mestami, ich občanmi a pozdvihnúť spoluprácu na novú 

úroveň. Cieľom stretnutia bolo tiež priblížiť občanom aktuálne európske témy, posilniť 

partnerstvo miest, občiansku participáciu a stimulovať rozvoj občianskeho sektora. 

Ing. Sopko: zúčastňoval sa tejto akcie a veľmi vyzdvihol úspešnosť, ktorú ocenili aj 

občania. Poďakoval zamestnancom mesta aj zamestnancom školskej jedálne. 

Primátor mesta: poďakoval Ing. Sopkovi za pomoc a zastupovanie počas víkendu, 

keďže sa nemohol zúčastniť z osobných dôvodov. 

Ing. Dikant vyzdvihol úspech akcie  a poďakoval zamestnancom, a požiadal primátora 

mesta o ocenenie zamestnancov, ktorý svoj voľný čas venovali tejto akcii. 

Primátor mesta vyzval poslancov k hlasovaniu za návrh uznesenia – berie na vedomie. 

Add 10/ Informatívna správa - Voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 

Primátor mesta informoval o harmonograme na prípravu komunálnych volieb, počte volených 

poslancov za jednotlivé okrsky, volebných okrskoch, termínoch na doručenie Oznámení 

k voľbám pre občanov, termíne doručovania kandidátnych listín a službe MsÚ na preberanie 

kandidátnych listín. 

Poslanci túto správu zobrali na vedomie. 

Add 11 / Návrh na vytvorenie Turistickej informačnej kancelárie mesta Rajecké Teplice 

(TIK) v spolupráci s Áno pre život n. o. a OOCR Rajecká dolina 
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Primátor mesta informoval poslancov o návrhu spolupráce medzi Oblastnou organizáciou 

cestovného ruchu (OOCR) a neziskovou organizáciou Áno pre život, ktorá má záujem 

o presťahovanie predajne Darčeky@káva do priestorov MsÚ – bývalá Slovenská sporiteľňa.  

Áno pre život n.o. má záujem rozšíriť služby o Turisticko informačné centrum  a súčasný 

priestor na rozšírenie  takýchto služieb je nepostačujúci. Mesto Rajecké Teplice by v tejto 

spolupráci poskytovalo priestor, náklady na energie a dodávanie propagačných materiálov.  

Ing. Sopko: je zástancom tohto subjektu. Turistické informácie v meste chýbajú a ak by šlo 

o vznik TIK-u, je potrebné mať  erudovaného človeka, ktorý by bol zdatný v teréne 

a v cudzích jazykoch. Pýta sa, či je APZ schopné takéhoto zamestnanca mať. 

p. Brath: treba preveriť, či bývalý TIK zaniká, aby nebola duplicitná organizácia v meste. 

Turistická sezóna je len pár mesiacov, nie je potrebná táto služba podľa jeho názoru. 

Primátor mesta: pôvodný TIK, ktorý je oproti jazeru na ul. Osloboditeľov  je v súkromnom 

vlastníctve a mesto len reaguje na ponuku a návrh, kde sa ponúkajú financie na zriadenie 

tohto chráneného pracoviska. 

Ing. Sopko: nie je za zriadenie takejto spolupráce. Ak by došlo k spolupráci, navrhuje 

prenajať Áno pre život kanceláriu za prenájom a nech fakturujú mesačne mestu túto službu. 

Ing. Dikant: súhlasí s návrhom Ing. Sopku. Keď mesto pracuje s verejnými financiami, 

nemôže ľahkovážne s nimi narábať. 

Mgr. Babinec: nie je potrebné to zriaďovať, kde sa nájde vhodný zamestnanec? 

Ing. Sopko: hostia v meste sú veľmi málo informovaní. Potrebný erudovaný zamestnanec. 

Prof. Ing. Rostášová: APZ chce celú prevádzku kávy presťahovať do priestoroch bývalej 

sporiteľne. 

Ing. Dikant: Aký bude nájom? Aké budú náklady na bezbariérové vstupy? Z čoho budú 

zmeny v budove financované? 

Primátor mesta: APZ získalo z projektu financie vo výške 8000 EUR, z ktorého by boli 

zriadené všetky úpravy v priestoroch a mesto by nehradilo nič. Navrhuje dopracovať do 

budúceho zasadnutia  MsZ všetky podmienky, finančné náklady na prenájom a zmeny v 

budove ( bezbariérový vstup) čo všetko bude hradené z príspevku 8000 eur. Mesto vyzve Áno 

pre život n. o.  o dopracovanie materiálu  a následne tento materiál bude dodaný poslancom 

na schválenie. 

 

Add 12/ Žiadosti občanov- stanoviská z odborných komisií 

Finančná komisia: Ing. Sopko: informoval o prejednaní zakúpenia  detských ihrísk, o návrhu 

na zriadenie Miestnej akčnej skupiny (MAS), o VZN č. 2 a VZN č. 3, o projekte rajeckej 

cyklomagistrály, Programovom rozpočte po II. Q 2014 
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Ďalej informoval o tom, že hlavná  kontrolórka mesta bola vyzvaná na kontrolu financovania 

zložiek mesta (Senior klub, Únia žien, Šachový oddiel a pod.) – neboli zistené nedostatky. 

V komisii bola prerokovaná žiadosť OZ Kultúra  - ponuka zriadiť mimoškolské aktivity -

krúžky pre deti – finančná komisia odporúča túto ponuku prerokovať s vedením školy. 

 Ing. Sopko Ďalej informoval o účasti na otvorení školského  roku  –  overil, že vybavenie 1. 

Budovy ZŠ novým nábytkom je dobré a praktické a sú výborné ohlasy od žiakov i učiteľov. 

Na komisii bolo prerokované zostavenie zmeny rozpočtu  a návrh rozpočtu  na rok 2015: je 

potrebné na finančnej komisii stanoviť kritériá, ktoré by zvýšili transparentnosť financovania 

mesta a zvýšenia informácií poslancov prostredníctvom finančnej komisie. 

Stavebná komisia: p. Brath: 

- Žiadosť  Ľuboša Knapca , Rozkvet 2010/24, 017 04 Považská Bystrica   o odkúpenie 

parcely p. č. 245/4 KNC o výmere 103 m 
2 

v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou,  ktorá slúži sčasti 

ako prístupová komunikácia k rodinnému domu. Komisia odporúča zobrať žiadosť na 

vedomie a Ukladá  mestu: Vytýčiť  uvedený pozemok p. č. 245/4 KNC o výmere 103 m 2 v k. 

ú. Poluvsie nad Rajčankou v teréne.  Na základe ohliadky  v teréne sa rozhodne a ďalšom 

postupe. 

- Žiadosť firmy Sciuto s.r.o., Tichá 12, 010 01 Žilina o zmenu funkčného využitia  

územia  na pozemku  p. č.   561/1 KNC  v k. ú. Rajecké Teplice. Komisia odporúča zobrať na 

vedomie a žiadosť schváliť. 

-  Žiadosť firmy Sciuto s.r.o., Tichá 12, 010 01 Žilina o zmenu a doplnok č. 9 

k územnému plánu sídelného útvaru Rajecké Teplice. Komisia odporúča žiadosť zobrať na 

vedomie a schváliť za podmienky, že všetky náklady spojené so spracovaním a obstaraním 

predmetnej Zmeny a doplnku č. 9  k ÚPN SÚ RT si žiadateľ zabezpečí spracovanie 

a obstaranie  doplnku k ÚPN SÚ RT - odborne spôsobilými  osobami,  

a zmluvne sa  zaviaže, že  uhradí náklady a spoplatnené stanoviská aj poštovné po ich 

vyučtovaní na účet Mesta Rajecké  Teplice. 

- Žiadosť žiadateľov: Gabriel Pán, Sladkovičova 685, 015 01 Rajec, Pead Dr. Zdena 

Rybáriková, Sladkovičova 685/, 015 01  Rajec, Radoslav Ponechal, Trnavská 1356/9, 01008 

Žilina o predbežný súhlas na výstavbu RD na pozemku  s p. č.  1076/13,  1076/17 KNC  

v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou. Odporúča zobrať na vedomie a schváliť za  podmienky 

realizácie súkromnej prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí  na vlastné náklady. 

- Žiadosť Ing. Petra Vargu, Bohrova 1, 851 01 Bratislava o prerokovanie návrhu 

obslužnej komunikácie, ktorá rieši prepojenie lokality Lúčky Lány na dopravnú infraštruktúru 

mesta Raj. Teplice. Žiadosť MsZ berie na vedomie a zamieta v tomto znení, pričom odporúča 

žiadateľovi  vybaviť si vyjadrenie od vlastníkov pozemkov po ktorých je navrhnutá obslužná  

komunikácia . 

- Žiadosť DGB consult, s.r.o. so sídlom so sídlom Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina. 

o vyjadrenie k rekonštrukcii a prístavbe jestvujúceho domu č. 1 na  p. č. 523/1,  523/7  KNC 

v k. ú. Rajecké Teplice na ul. Lesná na zmenu účelu „ Penzión s minipivovarom“. Komisia 

odporúča žiadosť schváliť za podmienky kladných záväzných stavísk dotknutých orgánov 

štátnej správy.  

- Komisia prerokovala 2 alternatívy pre Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka“ 

a navrhuje schváliť II. alternatívu s odhlučňovacou stenou. 



8 
 

- Žiadosť APHRODITE s.r.o, Panenská 33,  BRATISLAVA 

o zriadenie vecného bremena na pozemku p. č. 601/2 KNC v k. ú. Rajecké Teplice  na stavbu:  

Prípojka termálnej vody.( Pozemok pod  štátnou cestou I/64 ). Komisia odporúča žiadosť 

schváliť. 

- Žiadosť p. Antona Čelku o odkúpenie pozemku. P. Čelko mal prísť stiahnuť žiadosť, 

keďže neprišiel, žiadosť bude zamietnutá. 

 Sociálna komisia: Prof. Ing. Mária Rostášová: na komisii boli prerokované tieto záležitosti: 

- Žiadosť pani Jarmily Černobilovej o sociálnu výpomoc – schválená  

- Verejný poriadok: pribúdajú indivíduá v meste – prosí mestskú políciu, aby situáciu 

viac sledovali. 

- Smútočné oznámenia na obchode jednota – jednať o umiestnení pietnej skrinky 

s COOP Jednota 

- Veľmi dobré hodnotenie LS – len málo remeselných stánkov – v budúcnosti s tým 

niečo robiť . 

 

Add 13/ Rôzne 

Primátor mesta prečítal Správu OZ Kultúra o činnosti za obdobie 1 - 8/2014, ktorú je OZ 

Kultúra povinné predkladať MsZ. 

Ing. Dikant: prečo sa financie na krúžky nepresunú do školy. OZ Kultúra pôsobí 

konkurenčne, čo má vplyv na financie učiteľov v škole, ktorí vykonávajú mimoškolské  

aktivity. Žiada určiť pravidlá spravodlivého financovania. 

Prof. Rostášová: podporuje prácu OZ Kultúra a chce, aby sa investovali financie do opravy 

budovy domčeka. 

Primátor: OZ Kultúra ponúka rozšírenie krúžkov a je to na jednaní medzi OZ a riaditeľom ZŠ. 

Nejde tu o delenie nejakých financií. 

Prednosta: riaditeľ ZŠ rokoval s p. Kráľovou , že krúžky realizované OZ Kultúra nie sú 

suplované školou. 

Primátor mesta: nehovoríme o financiách len o rokovaní OZ Kultúra  s riaditeľom ZŠ 

o možnosti rozšírených krúžkov pre žiakov ZŠ. Primátor prečítal list od p. Michala Vyšňu  za 

organizáciu  cyklistických pretekov a ich výsledkov. Ďalej informoval o delegácii Únie žien, 

ktorá navštívila obec Lipovec pri príležitosti SNP na pietnej spomienke pri hrobe K. Kašjaka; 

o umiestnení tabule pri hrobe neznámych vojakov za účasti poslancov; o pozvánke 

z partnerského mesta Klanjec, ktorí organizujú Dni EÚ a pozývajú poslancov na účasť. 

Informoval o schválenom Programe odpadového hospodárstva žilinským VÚC.  

Hlavná kontrolórka mesta informovala, že dňa 21.12.2014 končí jej funkčné obdobie a je 

potrebné, aby MsZ vyhlásilo nové voľby na hlavnú kontrolórku. 

Primátor mesta: aby boli dodržané zákonné lehoty na vyhlásenie  volieb na hlavnú 

kontrolórku, dňa 23.10. 2014 po Mestskej rade bude zvolané  MsZ v 2 bodoch – návrh 

rozpočtu na rok 2015 a vyhlásenie volieb na hlavnú kontrolórku. Poslanci súhlasili s týmto 

návrhom. 
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Fajbík: žiada, aby bolo na zasadnutie MsZ 23.10. 2014 doplnené na rokovanie aj 

prerokovanie MAS, ktoré bolo dnes odložené. 

p. Brath: počúva neustále sťažnosti občanov na neprimerané orezanie stromov pred Palace 

Aphrodite, žiada vysvetlenie mesta. 

p. Ciriaková: stromy sú odsúdené na zánik, bolo povolené dočasné orezanie konárov, ktoré 

ohrozovali ľudí. Kúpele dostali pokutu 2000 EUR  a je určená na primeranú náhradnú 

výsadbu.  

Tibor Piala: sťažnosť na parkovanie áut na I/64 v Poluvsí a nekonanie mesta v tejto veci. 

Osobné útoky a urážky na primátora mesta a ostatných poslancov. 

p. Šálek: vyzval p. Pialu, aby diskutoval a nie osočoval. (Odchádza z miestnosti.) 

Piala: mesto nekoná v dobudovaní kanalizácie v Poluvsí. 

p. Brath: rokovanie s občanmi bolo a nesúhlasia s povolením ťahať kanalizáciu a chodník. 

Piala: osobné útoky na p. Sopku, Jozefa Knapca a Mestskú políciu. 

 

p. Jozef Knapec: odovzdal poďakovanie z obce Poluvsie za dlhoročnú  spoluprácu. 

Add 14 / Záver 

primátor  mesta - konštatoval, že všetky uznesenia boli preschválené. 

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 XXVI. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

V Rajeckých Tepliciach 11.09. 2014 

 

 

 

___________________     ___________________ 

Ing. Igor Masaryk      RNDr. Dobeš Peter 

prednosta MsÚ      primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

      ______________________________________      

Peter Fajbík       11.09.2014 

 

 

 

      _______________________________________   

Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.    11.09.2014 


