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      ZÁPISNICA 

z XIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo 13. 12. 2012 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 XII. zasadnutia MsZ, konaného  

08. 11. 2012 

3. Návrh VZN č.72/2012 o podmienkach určovania a vyberania 
miestnych daní  na území mesta Rajecké Teplice od roku 2013 

4. Návrh VZN č.73/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice od roku 

2013 

5. Zmena č. 1 rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2012 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k zmene 

č.1. rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2012  

7. Programový rozpočet mesta Rajecké Teplice na roky 2013-2015 
8. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k návrhu 

viacročného rozpočtu  mesta Rajecké Teplice na roky 2013-2015 

9. Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 
2013 

10. Žiadosti občanov - stanoviská  z odborných komisií 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. Záver 

 

 

Add 1/ Otvorenie XIII. 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 Danku Loncovú. Za overovateľov zápisnice určil 

týchto poslancov: p. Emila Barčiaka a p. Petra Fajbíka.   

Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov: p. Ladislava Šáleka– 

predseda, p. Vladimíra Bratha – člen, p. Jozefa Knapca - člen. 

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

neprihlásil. Požiadal 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           ZDRŽAL SA: 0   

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

08. 11. 2012 

primátor - mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach na svojom 

XII. zasadnutí, ktoré sa konalo 08. novembra 2012 Uznesením č. 

73/2012 prerokovalo  a schvaľuje -  Rekonštrukciu verejného 

osvetlenia – I. etapa a uložilo MsÚ  osloviť a vyhodnotiť ponuky 

dodávateľov, rokovať  s finančnými inštitúciami o najvhodnejšom 

úverovom financovaní a skompletizovať podklady k rekonštrukcii 

verejného osvetlenia – I. etapa 

prednosta – oslovili sme jednotlivých dodávateľov, ako i banky nám 

preložili ponuky na financovanie VO. Ponuky sme si vyhodnotili 

(verejné obstarávanie)   -ponuky banky, firmy 

primátor – do užšieho kola sa dostali dve banky, ako najlepšie 

prednosta – firmy- v rámci prieskumu trhu na stanovenie 

predpokladanej hodnoty zákazky nám predložili ponuky: Green 

Technologies Slovakia, s.r.o., Brezová pod Bradlom, Minerál MMV, 

a.s. Trenčín a OPP Holding s.r.o.  Smolenice  

primátor – na ďalšom mestskom zastupiteľstve by sme sa definitívne 

rozhodli, ktorá firma, ktorá banka. Požiadal prednostu, aby prečítal 

návrh na uznesenie  

prednosta – návrh na Uznesenie č. 89/2012 Mestské zastupiteľstvo v 

Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie vyhodnotenie 

ponúk finančných inštitúcií vo veci úveru na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia- I. etapa a odporúča primátorovi mesta rokovať 

o zmluvných podmienkach poskytnutia úveru so Slovenskou sporiteľňou 

a Slovenskou záručnou rozvojovou bankou 

Rostášová- veď sme už schválili na minulom mestskom zastupiteľstve, 

aby ste rokovali. Netreba uznesenie, aby ste ďalej rokovali. 

Sopko- dohodli sme sa že začiatkom roka vyhodnotíme ponuky, netreba 

hlasovať a prijímať nijaké uznesenie 

primátor – súhlasil s poslancami a  Uznesením č. 74 /2012 

prerokovalo  a berie na vedomie žiadosť firmy Libex, s.r.o. vo 

veci predĺženie nájomnej zmluvy č. 121/2009- nájmu chaty „Slnečný 

pavilón“, súpisné č. 75  na  pozemku p. č. 120/2 a pozemku p. č. 

120/2  KNC v k. ú. Rajecké Teplice , uložilo spracovať dôvody hodné 

osobitného zreteľa za účelom predĺženie nájomnej zmluvy č. 121/2009- 

nájmu chaty „Slnečný pavilón“, súpisné č. 75  na  pozemku p. č. 

120/2 a pozemku p. č. 120/2  KNC v k. ú. Rajecké Teplice  

prednosta – spracovali sme tieto dôvody hodné osobitného zreteľa, 

prečítal päť dôvodov 

primátor – poďakoval a otvoril diskusiu. Na mestskej rade sme mali 

dopracovať tieto dôvody 

Brath- aby sme neodsúhlasili fixnú sumu, lebo v doterajšej zmluve 

bola suma 

Rostášová- jednoznačne súhlasím, pani Cvachová veľa práce urobila 

s týmto objektom. Stačilo by zrejme uviesť tri dôvody, tie ďalšie 

dva dôvody pomoci, by som navrhovala neuvádzať v uznesení: 

spolupráca s mestom pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií 

pre obyvateľov mesta a spolupráca a podpora Klubu seniorov pri MsÚ 

Rajecké Teplice. Ak si dobre pamätám, nepovažovali sme to za 

významné uvádzať ani v minulosti, výpomoci osoby pre organizácie 

primátor – súhlasil aj ostatní poslanci 

prednosta – prečítal návrh na uznesenie č.96/2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Raj. Tepliciach prerokovalo žiadosť LIBEX s. r. o  

vo veci predĺženia nájomnej zmluvy č.121/2009 zo dňa 14. 07. 2009, 

schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy č.121/2009 zo dňa 14. 07. 2009 
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firme LIBEX s.r.o. do 30. 06. 2029, podľa § 9a ods.9 písm. c zákona 

138/1991 Zb.,z týchto dôvodov hodných osobitného zreteľa: 

- zhodnotenie majetku mesta - úplná rekonštrukcia objektu 

- pravidelný príjem z nájmu v zmysle nájomnej zmluvy 

- úprava areálu pre konanie občianskych sobášov vykonávaných mestom 

Rajecké Teplice 

 

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

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

Uznesením č. 78 /2012 mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh 

Železnice Slovenskej republiky, sekcie železničných tratí a stavieb 

Žilina vo veci zrušenia železničných priecestí v žkm 12,803 a 13,290 

v k.ú. Rajecké Teplice- Poluvsie a nesúhlasilo  s návrhom  Železnice 

Slovenskej republiky, sekcie železničných tratí a stavieb Žilina vo 

veci zrušenia železničných priecestí v žkm 12,803 a 13,290 v k.ú. 

Rajecké Teplice- Poluvsie 

primátor- informovali sme písomne Železnice Slovenskej republiky, 

sekcie železničných tratí a stavieb Žilina a zaslali uznesenie 

Uznesením č. 79 /2012 prerokovalo  a zobralo na vedomie žiadosť 

pani Boženy Novotnej, bytom Turzovka S 444, 023 54 Turzovka vo veci 

vybudovania  bezbariérového  vstupu do potravín COOP Jednota 

v Rajeckých Tepliciach na námestí, uložilo MsÚ rokovať s COOP 

Jednota o  možnosti vybudovania  bezbariérového  vstupu do potravín 

COOP Jednota v Rajeckých Tepliciach na námestí 

prednosta - rokovanie so zástupcami COOP Jednoty prebehlo. Oznámili 

nám, že v roku 2014 bude rozsiahla rekonštrukcia COOP Jednoty. 

Výsledok rokovania MsZ ako i rokovania s COOP Jednotou bolo zaslané 

pani Novotnej 

primátor - Uznesením č. 80 /2012 MsZ prerokovalo žiadosť 

Spoločenstva vlastníkov bytov RAJDOM, Školská 550, 013 13 Rajecké 

Teplice - IČO: 42 217 245 vo veci riešenie parkovacích miest  na Ul. 

Školská a Ul. Pionierska a uložilo MsÚ vyhodnotiť  priestory na 

parkovanie na  ulici Školská a Pionierska, prehodnotiť umiestnenie 

kontajnerov a prehodnotiť zmenu dopravného značenia 

Boli stretnutia, máme spracovaný návrh Ing. Matysa, poprosil o 

diskusiu 

prednosta – uskutočnili sme viacero obhliadok miesta, kde by sa dali 

parkovacie miesta urobiť. Každá jedná bytovka by mohla mať svoje 

parkovisko. Je to na tejto štúdií aj rozkreslené, 89 miest by sme 

mohli získať 

primátor – myslím, že je to prehľadne rozkreslené, voľné priestory 

a nevyužité priestory. Poprosil poslancov, aby sa vyjadrili na 

základe vlastných poznatkov 

Fajbík – pozdĺžne parkovanie by išlo okolo p. Grochala 

primátor – možno na etapy, štúdiu máte pred sebou 

Dikant- kde bolo voľné, tam projektant spravil parkovacie miesta. 

Treba si spočítať či nám treba 20, 50 alebo 90 miest. Natlačené pod 

okná vidím parkovanie, to treba úplne zrušiť, nie je to dobré 

Barčiak – jednosmerky určite nie 

Dikant- súhlasím, že jednosmerky nie 

Babinec- treba zistiť aká je potreba 

primátor – eliminovať počty parkovacích miest 

Fajbík –stačí 20 park. miest urobiť. Dotiahneme celý veľký projekt 

a nebudeme mať nakoniec peniaze 

Sopko – hovorili sme na minulom MsZ, že si postupne určíme priority 
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Barčiak- je to zle nakreslené pozdĺžne 

Občania... – som veľmi prekvapený, že tam kde býva p. Gibalová, tam 

sa neplánuje nič, pred bytovkou čo býval p. Remenec tiež nevidím 

nič, som šokovaný. Máme jediné detské ihrisko a tam je zakreslené 

park. miesto 

primátor – to nie je detské ihrisko, jedna preliezka je tam, nie je 

problém ju premiestniť. Zle sa pochopili, vysvetlili si to a boli 

spokojní- dohodli sa 

Dikant- treba večer cez sviatky napočítať autá, keď sú ľudia doma 

Barčiak – treba, aby sa nechal zhruba ten stav čo je. Nový chodník 

ani novú cestu nepotrebujeme 

primátor – eliminovať náklady, z reálneho počtu potreby parkovacích 

miest budeme vedieť čo potrebujeme 

Dikant – až keď sa dohodneme, až potom to dáme zakresliť 

architektovi, zbytočne vyhodené peniaze za takýto nákres, to 

dokážeme sami urobiť 

primátor – prečítal návrh na Uznesenie č. 98/2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo možnosti 

parkovania na ul. Školská a Pionierska 

a ukladá vyhodnotiť reálne počty parkujúcich vozidiel a podľa počtu 

riešiť množstvo parkovacích miest na ul. Školská a Pionierska 

 

ZA:9        PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

primátor – poďakoval poslancom  

 

Uznesením č. 85 /2012 prerokovalo  - Informáciu o financovaní  CVČ 

podľa novely zákona č.597/2003 Z.z. platnej od 01. 01. 2013 

Ukladá MsÚ rokovať s dotknutými obcami o presune finančných 

prostriedkov, ktoré podľa platnej legislatívy dostáva obec na žiaka 

s trvalým pobytom v danej obci, na dofinancovanie CVČ  v Rajeckých 

Tepliciach, ktoré žiak navštevuje  

prednosta – rozposlali sme informatívne listy jednotlivým obciam, 

napísali sme len počty detí, ktoré navštevujú naše CVČ. Niektoré 

obce žiadajú osobné údaje žiakov 

Prichádzajú k nám listy od rôznych centier voľného času, ktoré 

žiadajú finančné prostriedky pre žiakov, ktorí navštevujú ich CVČ. 

primátor – od 01. 01. Budú zmeny. Obce musia v prvom rade dostať 

peniaze, aby ich mohli dať CVČ. K nám, alebo do iných CVČ, kde deti 

navštevujú, aby sa to neposkytovalo tretím osobám, tak preto 

navrhujeme, aby si celú agendu riadilo CVČ 

Rostášová – osobne si myslím, že p. riaditeľka nebude proti tomu, že 

si to sama vybaví. Ona chcela, aby naša p. právnička dala stanovisko 

k udávaniu osobných údajov detí  

primátor – právnička nám písomné stanovisko nedala, nie je to 

v zákone jednoznačné. Myslíme si, že adresa a meno, priezvisko nie 

je porušenie zákona. Pani riaditeľka CVČ nás upovedomila, že zákon 

ochrane osobných údajov nedovoľuje inštitúcií poskytovať akékoľvek 

osobné údaje vrátane mena a bydliska tretím osobám 

Rostášová – zo strany mesta chcem, aby išlo vyjadrenie riaditeľke 

CVČ, že to nie je vec protizákonná a ak vydá CVČ RT zoznam členov, 

tak zriaďovateľ preberie na seba zodpovednosť v prípade porušenia 

zákona 

primátor- hľadáme všetky možnosti spoločne, ako CVČ udržať 

Babinec- neviem ako človeka identifikovať, predsa potrebujem meno, 

priezvisko, narodenie, p. riaditeľka nech si rozhodne akým spôsobom 

bude dávať informácie 
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Dikant- rodič nech podpíše súhlasné stanovisko, aký údaj o dieťati 

bude uvedený pre mesto 

prednosta – na základe uznesenia z minulého mestského zastupiteľstva 

sme si to vzali za svoje 

Sopko – máme oveľa zložitejšie záležitosti, uzavrime to tak, nech si 

p. riaditeľka CVČ rieši svoje veci a keď bude potrebovať pomoc radi 

jej pomôžeme 

prednosta – prečítal návrh na Uznesenie č. 97/2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo informáciu 

o financovaní CVČ podľa novely zákona č.597/2003 Z.z. platné  

od 01. 01. 2013 a ukladá riaditeľke CVČ zabezpečiť  finančné 

prostriedky, ktoré podľa platnej legislatívy dostáva obec na žiaka 

s trvalým pobytom v danej obci, na dofinancovanie CVČ v Rajeckých 

Tepliciach, ktoré žiak navštevuje. 

 

ZA:8        PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 1(Prof. Mária Rostášová)   

primátor – poďakoval poslancom  

Uznesením č. 87 /2012 prerokovalo informáciu o prerozdelení 

finančných prostriedkov z uhradenej PD a uložilo využiť tieto 

finančné prostriedky nasledovne, inštalácia kamerového systému 

v areáli ZŠ, nákup motorového vozidla pre Mesto Rajecké Teplice 

/náhrada VW Polo, rekonštrukcia dámskych WC na prízemí mestského 

úradu  

prednosta - zmluva pre inštaláciu kamerového systému v areáli ZŠ je 

podpísaná, zajtra by mala začať realizácia prác 

Rekonštrukcia dámskych WC na prízemí mestského úradu, by mala byť 

ukončená okolo 20. 12. 2012.  

Piala - definitívne by sa mali ukončiť práce do 21. 12. 2012 

prednosta – po vyhodnotení prieskumu trhu sme kúpili motorové 

vozidlo 

Sopko – pokiaľ sa kúpilo nové auto, staré treba predať- VW polo  

primátor – v krátkej dobe aj toto zabezpečíme a budeme Vás 

informovať 

Dikant- prečo sa nepredložili poslancom ponuky áut. Keď sme kupovali 

auto na mestskú políciu, mohli sme rozhodnúť. Mestské zastupiteľstvo 

by malo rozhodnúť aké auto. MsZ odsúhlasilo peniaze, ale auto sme 

neodsúhlasili. Mne sa nepáči, že sme sa nemohli vyjadriť. 

Brath- je to dosť malé auto a cena je dosť vysoká 

Dikant- za 7400 eur sme kúpili auto pre mestskú políciu, mohli sme 

ušetriť peniaze 

Fajbík- mne sa nepáči veľkosť auta, keď som sedel vzadu vo VW Pole, 

tak som si ledva skrčil nohy, rovno môžem ísť peši alebo svojím 

autom 

primátor – urobili sme prieskum trhu a Uznesenie 87/2012 nám uložilo 

úlohu ho kúpiť. Peniaze sme museli minúť do 31. 12. 2012 a všetci 

sme o tom vedeli 

Barčiak - ja som tu na minulom mestskom zastupiteľstve nebol 

Brath- my sme odsúhlasili financie 

prednosta – chceli sme auto približne ako VW Polo 

Dikant – mali sme dať do ukladacej časti predložiť ponuky, prispali 

sme na minulom MsZ asi všetci poslanci. Ľutujem, že som nedal takúto 

otázku, že za aké auto ho vymeníme. Povedzte my koľko máme áut na 

úrade 

prednosta – vymenoval jednotlivé autá 

Dikant- zdá sa mi veľký počet na takúto firmu, spotreba palív je 

priveľká 
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Bohiníková – v danej položke sú aj poistky... 

Dikant- počet najazdených kilometrov je obrovský 

primátor – navrhol, že mesto pripraví podrobnejšiu analýzu za 

doterajšie obdobie. Od januára 2012 mesačne, možno kvartálne. Bude 

to prehľadné. Priebežne Vás budeme informovať. Nikto ďalší nemal do 

diskusie, poďakoval poslancom 

 

 

Add 3/ Návrh VZN č.72/2012 o podmienkach určovania a vyberania 

miestnych daní  na území mesta Rajecké Teplice od roku 2013 

primátor – celé znenie bolo prerokované v komisii a na mestskej 

rade. Boli zapracované pripomienky, v rámci pripomienkovej lehoty 

prednosta – toto VZN sa predkladá v zmysle zákona č. 460/2011 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 o miestnych daniach  

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

v znení neskorších predpisov predkladáme MsZ návrh VZN č. 72/2012 o 

miestnych daniach s účinnosťou od 01. 01. 2013.   Novelou zákona zo 

dňa 29. 11. 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 582/2004 

Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady (účinnosť nadobudne 01. 12. 2012)  dochádza k 

viacerým zmenám a úpravám  tohto zákona a k zjednodušeniu a 

zefektívneniu správy jednotlivých daní. Mení sa členenie predmetu 

dane z pozemkov, pri stavbách je rozhodujúci účel využitia stavby k 

zdaňovaciemu obdobiu, ak sa byt alebo časť bytu využíva na iný účel 

ako bývanie, na účely zdanenia sa považuje za nebytový priestor, 

znížil sa 40-násobok najnižšej ročnej sadzby na 10-násobok pri 

stavbách a dane z bytov, ktorým sa nesmie prekročiť ročná sadzba 

dane. Za jednotlivú časť obce, pri určení rôznych sadzieb dane, sa 

určila územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 % 

daňovníkov dane z nehnuteľnosti danej obce. Zmenili sa podmienky 

vzniku a zániku daňovej povinnosti, lehoty splatnosti a vyrubovania 

daní rozhodnutím. Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za nevýherné 

hracie prístroje a daň za predajné automaty správca dane vyrubuje 

jedným rozhodnutím.   Vzhľadom k hore uvedeným skutočnostiam 

predkladáme MsZ návrh nového VZN o miestnych daniach na kalendárny  

rok 2013. V článku 2- daň z pozemkov  ods. 2/ d sadzba dane- lesné 

pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy navrhujeme zvýšenie 

sadzby z 0,50% na 0,80% , jedná sa o subjekty (Lesy, urbariát...), 

ktoré ťažia drevo. Sadzby dane z nehnuteľností zo stavieb, bytov a 

nebytových priestorov odporúčame zvýšiť v záujme odstránenia 

nerovnomerného daňového zaťaženia fyzických osôb a podnikateľských 

subjektov a uplatnenia pravidla, podľa ktorého by sa zdanenie 

fyzických osôb a podnikateľských subjektov malo viac priblížiť 

(zatváranie nožníc), aby sa dosiahol max. 10-násobok najnižšej 

sadzby dane určenej správcom dane t.j. (§104f ods.3 a 4)hovorí ak je 

najvyššia sadzba dane zo stavieb väčšia ako 10 – násobok najnižšej 

sadzby dane zo stavieb a bytov ustanovenej správcom dane podľa 

predpisov účinných do 30. 11. 2012, správca dane pri každej ďalšej 

zmene sadzby dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach zníži tento 

násobok, ak správca dane tento násobok nezníži, uplatní sa sadzba 

dane zo stavieb a bytov ustanovená v § 12 ods.1 a v § 16 ods.1. 

Navrhujeme zmenu - zvýšenie najnižšej sadzby z 0,099 EUR na 0,100 

EUR. V časti oslobodenia sa vypúšťa oslobodenie rekreačných 

a záhradkárskych chát a domčekov v chatovej oblasti 

Medzihorská(nespĺňa sa podmienka 5% daňovníkov DzN). 
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Dopĺňa sa oslobodenie dane z pozemkov, na ktorých sú cintoríny. 

Pri dani za psa (3/b) odporúčame doplniť sadzbu dane za psa  ktorý 

je chovaný v byte v bytovom dome  na  15,- EUR. 

V čase pripomienovej lehoty od 28. 11. Do 12. 12. 2012 bola podaná 1 

pripomienka z komisie sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu 

a mládeže a verejného poriadku. Pôvodný návrh 15 EUR ak je pes 

chovaný v bytovom dome, nový návrh 20 EUR ak je pes chovaný 

v bytovom dome. 

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA RAJECKÉ TEPLICE Č.72 /2012 

o miestnych daniach na kalendárny rok 2013 

Mestské zastupiteľstvo mesta Rajecké Teplice sa v súlade s ust. § 6  

a  § 11 ods. 4 písm. d), 

e)a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne 

záväznom nariadení:                  

            PRVÁ ČASŤ 

         článok 1  

            Druhy miestnych daní 

l/  Mestské zastupiteľstvo mesta Rajecké Teplice sa v súlade s  § 11 

ods.4 písm.d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov r o z h o d l o,  že v nadväznosti na § 

98 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1.januára 2013 miestne 

dane: 

Miestnymi daňami, ktoré ukladá mesto sú: 

a) daň z nehnuteľností 

b) daň za psa 

c) daň za užívanie verejného priestranstva 

d) daň za ubytovanie 

2/ Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v čl.1 bode 1 je 

kalendárny rok, ak v tomto Všeobecne záväznom nariadení alebo § 90 

ods.3 až 6 zák.582/2004 Z.z. nie je ustanovené inak. 

DRUHÁ ČASŤ DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

článok 2 

DAŇ Z POZEMKOV 

1/ Základ dane 

a/ Základom dane z pozemkov pre pozemky orná pôda, chmeľnice, 

vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez 

porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m
2 
a hodnoty pôdy za l 

m
2
 uvedenej v prílohe č.1. 

 

 

 

                                                       

 

Druh pozemku 

Hodnota 

pozemku v EUR 

/ m2                       

 

Orná pôda, ovocné sady –  

katastrálne územie Rajecké Teplice :                                      

 

0,3415    

  

Trvalé trávne porasty  -  

katastrálne územie Rajecké Teplice :    

 

0,0331    
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Druh pozemku 

Hodnota 

pozemku v  

EUR / m2   

 

Orná pôda, ovocné sady –  

katastrálne územie Poluvsie :                                                       

 

0,0673     

 

Trvalé trávne porasty –  

katastrálne územie Poluvsie :                                    

 

0,0235        

b/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú 

hospodárske lesy a pre rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 

využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená 

vynásobením výmery pozemkov v m
2
 a hodnoty pozemku zistenej na l m

2
  

podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
10 

Správca dane ustanovuje, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 

podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
  
sa 

použije hodnota pre:  

 

Druh pozemku 

Hodnota 

pozemku   

v EUR /m2   

 

Lesné pozemky na ktorých sú hospodárske 

lesy 

 

 

0,13    

 

Rybníky s chovom rýb a ostatné 

hospodársky. využívané vodné plochy 

 

0,13    

 

Takto ustanovená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu 

pozemku nepreukáže znaleckým posudkom. 

c/Základom dane z pozemkov pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, 

stavebné pozemky a ostatné plochy  je hodnota pozemku určená 

vynásobením výmery pozemkov v m
2 
a
 
hodnoty pozemkov za l m

2 
uvedenej 

v prílohe č. 2 zákona
9
. 

Druh pozemku       Hodnota 

pozemku  

    v EUR /m2    

Záhrady: 1,85       

Zastavané plochy a nádvoria: 1,85        

Stavebné pozemky: 18,58 

Ostatné plochy  1,85 

 

2/ Sadzba dane 

Ročná sadzba dane z pozemkov v  katastrálnom území Rajecké Teplice 

a v katastrálnom území Poluvsie sa určuje takto : 

a/orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté  

porasty 0,50 %  

b/záhrady 0,50 %                                                                                                             

c/zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,50 %  

d/ lesné pozemky na ktorých sú hospodárské lesy, rybníky s chovom 

rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  0,80 % 

e/za stavebné pozemky 0,53 %  

                                                                                                 

článok 3 

DAŇ  ZO STAVIEB 

1.  Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m
2
 zastavanej 

plochy. Správca dane ročnú sadzbu dane určuje takto: 
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a) 0,100 EUR  za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú 

doplnkovú funkciu pre  hlavnú stavbu, 

b) 0,100 EUR  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, 

stavby pre vodné    hospodárstvo, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 

 stavieb na vlastnú administratívu, 

c) 0.663 EUR  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a 

domčekov na individuálnu    rekreáciu,        

d) 0,398 EUR za samostatne stojace garáže a samostatné stavby 

hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto 

účely postavené mimo bytových domov, 

e)  0,663 EUR  za priemyselné stavby a stavby slúžiace 

energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, 

f) 3,485 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú 

činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným 

podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 

   g)  0,497 EUR  za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f). 

2/ Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky stavby 

príplatok za podlažie v sume 0,03 EUR  za každé ďalšie   podlažie, 

okrem prvého nadzemného podlažia.  

3/ Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby 

podľa ods. 1 a príplatok za podlažie podľa ods. 2, pomerná časť 

základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby 

využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche 

stavby. 

4/ Na zaradenie stavby podľa ods. 1 je rozhodujúci účel jej využitia 

k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.  

 

článok 4 

DAŇ  Z BYTOV 

1/ Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m
2
 podlahovej 

plochy bytu a nebytového priestoru. Správca dane ročnú sadzbu dane 

určuje takto: 

a) 0,100 EUR  za byty v bytovom dome 

b) 0,497 EUR  za nebytové priestory v bytovom dome v ktorých sa 

nevykonáva žiadna podnikateľská  činnosť 

c) 3,485  EUR za nebytové priestory v bytovom dome ktorý sa využíva 

na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 

činnosťou 

2/Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru 

zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely 

tohto zákona považuje za nebytový priestor. 

 

      článok 5 

OSLOBODENIE OD DANE 

1/   Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov: 

a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené 

alebo zriadené na  podnikanie, 

b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 

c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiace verejnej doprave. 

2/ Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb a od dane z bytov : 

a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie 

sú založené alebo zriadené   na podnikanie.  
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TRETIA   ČASŤ 

   článok 6 

DAŇ  ZA  PSA   

1/ Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou 

osobou alebo právnickou osobou. Daň za psa platí fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá je 

a) vlastníkom psa alebo 

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní 

2/Základom dane je počet psov 

3/Sadzba dane je za jedného psa a kalendárny rok  

a)ak je pes chovaný v rodinnom dome, chatke alebo pozemku na území 

mesta 8,50 EUR                                                                                     

b)  ak je pes chovaný v byte  v bytovom dome                                         

Takto určená sadzba dane platí pre každého ďalšieho psa u toho 20,00 

EUR istého daňovníka 

3/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci v ktorom sa pes stal predmetom dane, 

a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom 

dane.  

4/ Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný. 

5/ Od platenia dane sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným 

postihnutím, ktorí sa správcovi dane preukážu preukazom ŤZP alebo 

ŤZP-S  

článok  7 

                         SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1/Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa je daňovník 

povinný podať správcovi dane, do 31. januára toho zdaňovacieho 

obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa  stavu k 1. 

januáru zdaňovacieho obdobia a v ďalších zdaňovacích obdobiach do 

tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na 

vyrubenie dane z nehnuteľností. 

2/ Ak vznikne alebo zanikne daňová povinnosť k dani za psa 

v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie 

k dani za psa najneskôr do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej 

povinnosti. 

3/Daň z nehnuteľností, daň za psa vyrubuje správca dane každoročne 

podľa stavu k 1. januáru  príslušného zdaňovacieho obdobia na celé 

zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. 

4/Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani 

za psa, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím, začínajúc 

mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného 

zdaňovacieho obdobia. 

5/Daň z nehnuteľností ak je v úhrne nižšia ako 3  EUR  sa nevyrubuje 

a nevyberá. 

 

   článok  8 

                          PLATENIE   DANE 

1/Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa je splatná do 15 dní odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

2/Vyrubená daň z nehnuteľností, ktorá je vyrubená fyzickej osobe – 

podnikateľovi alebo  právnickej osobe je splatná v dvoch splátkach: 

                                                                                                                                                                                                                        

1. splátka vo výške 1/2 daňovej povinnosti do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti   rozhodnutia 

2. splátka vo výške 1/2 daňovej povinnosti do 31. augusta bežného 

zdaňovacieho obdobia 
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      ŠTVRTÁ   ČASŤ  

                           článok 9 

 DAŇ  ZA  UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA   

1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné   

užívanie verejného priestranstva 

2/ Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré 

obec prenajala. 

3/Osobitným užívaním  verejného priestranstva  sa rozumie: 

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb       

   a propagačných akcií 

b) umiestnenie stavebného zariadenia 

c) umiestnenie predajného zariadenia 

d) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 

e) umiestnenie skládky materiálu 

f) umiestnenie plošného označenia prevádzky 

g) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska   

4/ Daňovníkom je právnická  alebo  fyzická osoba,  ktorá verejné 

priestranstvo užíva.  

5/ Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2       

6/ Sadzba dane: 

             OSOBITNÉ UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 

a propagačných akcií za umiestnenie stánku pre drobnú obchodnú, 

remeselnú, občerstvovaciu a pohostinskú činnosť je 0,70 EUR/ m
2 
/deň  

    
 

za umiestnenie stánku počas hodov, jarmokov, kultúrneho leta: 

pre drobnú obchodnú, remeselnú činnosť je  3,40 EUR / m
2 
/deň    

pre občerstvovaciu a pohostinskú činnosť
 
 je 6,70 EUR / m

2 
/deň    

za umiestnenie unimobunky s predajom tovaru 0,20 EUR / m
2 
/deň    

za umiestnenie predzáhradky alebo záhradnej terasy 
 
0,10 EUR /m

2 
/deň     

za jednorázové propagačné akcie  5 EUR/ deň  
    

 

b) za umiestnenie stavebného zariadenia 

pre stavebné a rekonštrukčné práce na stavebných objektoch 

a inžinierskych sieťach, prevádzkové výkopy, zabezpečovacie 

zariadenia pri padaní omietky je 0,10 EUR/m
2 
deň    

Užívať verejné priestranstvo je  možné len v rozsahu a čase určenom 

v pláne organizácie výstavby, ktorý je súčasťou projektovej 

dokumentácie na ktorú bolo vydané stavebné povolenie 

za umiestnenie prefabrikovanej monolitickej garáže 0,05 EUR/m
2
/deň 

(0,50 Sk /m
2
/deň)

  
                                          

c) za umiestnenie predajného zariadenia
      

 

za trhový stôl vo vlastníctve mesta  

- jednorázové užívanie  10,00 EUR / deň    
 
 

- mesačné užívanie 166,00  EUR / mesiac   

- celoročné užívanie 996,00 EUR / rok   
 
 

d) za umiestnenie zariadenia  cirkusu,  lunaparku  a iných atrakcií  

0.70 EUR / m
2 
/deň 

  
 

e) za umiestnenie skládky  0,20 EUR / m
2 
/ deň

      

f) za umiestnenie plošného označenia prevádzky  0,10 EUR/ m
2 
/ deň

     

g)  za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska  100 EUR 

/ jedno parkovacie miesto /rok 

 - chatové oblastí –   17,00 EUR/ jedno parkovacie miesto / rok
  
 

 - parkovanie auta počas hodov, jarmokov, kultúrneho leta  pri 

predajnom stánku 2,70 EUR/jedno parkovacie miesto/deň                                                                                  

7/  Daňovník   je  povinný -  písomne  požiadať o osobitné užívania 

verejného priestranstva, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a 
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ohlásiť každú skutočnosť, ktorá  má  alebo  môže  mať  vplyv  na 

výšku  stanovenej, resp. zaplatenej dane 

- oznámiť Mestskému úradu v Rajeckých Tepliciach skutočnosť, že  

osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné 

priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu 

Obsahové náležitosti žiadosti: 

 - účel, spôsob, doba trvania, miesto a veľkosť priestranstva na 

užívanie 

Osobitné užívanie verejného priestranstva je možné až na základe 

písomného povolenia  mesta Rajecké Teplice. 

8/ Daň za užívanie verejného priestranstva: 

a) za dlhodobé užívanie verejného priestranstva na umiestnenie 

zariadenia na  poskytovanie služieb a trvalé parkovanie vozidla sa 

uhradí vždy do 31. januára zdaňovacieho obdobia za celé zdaňovacie 

obdobie vopred na účet mesta. 

Daň za dlhodobé užívanie verejného priestranstva mesto vyrubí 

platobným výmerom.   

b) za krátkodobé užívanie verejného priestranstva sa platí 

v hotovosti do pokladne mesta vopred za celý dohodnutý čas. 

       PIATA ČASŤ  

   článok 10 

DAŇ  ZA  UBYTOVANIE  

1/Predmetom dane za ubytovanie je odplatné  prechodné ubytovanie 

fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje 

osobitný predpis  

2/Sadzba dane za ubytovanie 0,90 EUR za osobu a prenocovanie  

3/Daň v stanovenej výške  pre Mesto Rajecké Teplice vyberá a ručí za 

ňu fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytla prechodné 

ubytovanie.    

4/Vybratú daň odvádza osoba poskytujúca prechodné ubytovanie 

Mestskému úradu 

vždy do 10. – tého dňa po skončení štvrťroku nasledovne: 

     do 10.01.         bežného kalendárneho roku 

     do 10.04.         bežného kalendárneho roku 

     do 10.07.         bežného kalendárneho roku 

     do 10.10.         bežného kalendárneho roku 

5/Daň sa platí : 

         a) bezhotovostne na účet mesta 

         b) do 331,93 EUR  hotovostne do pokladne mesta 

6/Prevádzkovateľ zariadenia je povinný: 

-  viesť preukaznú evidenciu o počte osôb a prenocovaní v „ Knihe 

ubytovaných „, ktorej strany i riadky musia byť očíslované 

a potvrdené správcom dane najneskôr 10 dní pred začiatkom 

zdaňovacieho obdobia, 

- pri každej platbe predložiť ku kontrole „ knihu ubytovaných“ za 

účelom overenia správnosti odvodu dane Mestu Rajecké Teplice. 

- prevádzkovateľ zariadenia je zároveň povinný viesť riadnu 

evidenciu tržieb za poskytovanie ubytovacích služieb v registračnej 

pokladni, pokiaľ mu takéto vedenie evidencie registračnou 

pokladnicou ukladá všeobecne platný právny predpis 

- v prípade ak ubytovateľ v danom štvrťroku neposkytol nikomu 

ubytovanie je povinný predložiť ku kontrole „ knihu ubytovaných“ za 

účelom potvrdenia nulového odvodu dane mestu Rajecké Teplice. 

7/ Oslobodenie od dane: 

      -  deti do 15 rokov 

      -  občanom, ktorí dovŕšia vek 62 rokov 



 

13 

 

      -  občanom, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP-S 

8/Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane: Prevádzkovateľ 

ubytovacieho zariadenia je povinný si u správcu dane : 

-  vyzdvihnúť očíslované potvrdenky na Daň za ubytovanie 

-  vypisovať údaje uvedené na potvrdenke 

-  odovzdať kópiu potvrdenky správcovi dane – kvartálne, vždy do 

desiateho dňa po skončení štvrťroku v termíne podľa ods. 4 

ŠIESTA   ČASŤ  

 článok 11 

                     ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

1/Miestne dane  je možné uhradiť (variabilný  symbol je číslo 

rozhodnutia)- BEZHOTOVOSTNE- prevodom na účet mesta č. 22522432/0200 

vedený vo VÚB, a.s. Žilina, poštovou poukážkou typu U, hotovostne, 

v pokladni MsÚ 

2/Správu dane vykonáva mesto Rajecké Teplice 

3/V prípadoch, ktoré toto nariadenie neupravuje, platia ustanovenia 

zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov. 

2/Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 

68/2011 o miestnych daniach a Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 

65/2010 o dani z nehnuteľností.  

3 Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 72/2012 o miestnych 

daniach na kalendárny rok 2013  sa  uznieslo Mestské zastupiteľstvo 

v Rajeckých Tepliciach dňa 13. 12. 2012 pod číslom uznesenia          

89/2012.       

4/ Všeobecné záväzné nariadenie č.72/2012 o miestnych daniach na 

kalendárny rok 2013 nadobúda účinnosť 01. 01. 2013. 

Sopko – lesy urbariát zaťažujú cesty, životné prostredie, čo sa týka 

psa súhlasíme, aby sa zvýšila daň z 15 EUR na 20 EUR 

primátor – po zapracovaní pripomienky ho samozrejme zverejníme, aby 

bolo účinné od 01. 01. 2013 

Rostášová – karta na parkovanie v meste Rajecké Teplice je tu niekde 

Smolková- to nie je daň, to je v inom VZN 

Babinec- vidím zapracované 20 EUR ako sme navrhli v našej komisii. 

Dôchodcovia by mohli patriť medzi tých, čo by mohli byť aspoň 

čiastočne oslobodený od dane 

Smolková- v príjmovej časti rozpočtu by sa museli nájsť peniaze, 

vykryť 

Grupáčová – pripomienky sú v súlade so zákonom, už to bude schválené 

primátor – prečítal návrh na Uznesenie č. 89/2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo VZN č. 72/2012 o  

miestnych daniach na kalendárny rok 2013 a schvaľuje VZN č. 72/2012 

o miestnych daniach na kalendárny rok 2013,  so zapracovaním  

pripomienky č.1/2012 

 

ZA:9        PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

 

 

Add 4/ Návrh VZN č.73/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice od roku 2013 

primátor – jediná pripomienka už je tiež zapracovaná v materiáloch, 

ktoré ste dostali v prílohe pozvánky. 



 

14 

 

Pripomienka  číslo 1/2012  k VZN č. 73/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné  odpady zo dňa 04. 12. 2012 

Mesto Rajecké Teplice navrhuje upraviť miestny poplatok pre 

poplatníka, ako fyzickú osobu, ktorá má na území mesta trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt alebo užíva byt alebo nehnuteľnosť z 

navrhovaných 0,0428 EUR/osoba/deň na 0,0445 EUR/osoba/deň. Z dôvodu, 

že cena za uloženie a zneškodnenie 1 tony komunálneho odpadu od  

01. 01. 2013 sa zvýšila z pôvodnej ceny 29,88 EUR/t na 32,87 EUR/t 

vrátane DPH. 

VYHODNOTENIE PRIPOMIENKOVEJ LEHOTY 

V čase pripomienkovej lehoty od 28. 11. 2012 do 12.12.2012 k VZN  

č. 73/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  

odpady na území mesta Rajecké Teplice od roku 2013 bola podaná jedna 

pripomienka od mesta Rajecké Teplice dňa 04. 12. 2012.  

prednosta - mesto Rajecké Teplice navrhuje upraviť miestny poplatok 

pre poplatníka, ako fyzickú osobu, ktorá má na území mesta trvalý 

pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva byt alebo nehnuteľnosť z 

navrhovaných 0,0428 EUR/osoba/deň na 0,0445 EUR/osoba/deň. Z dôvodu, 

že cena za uloženie a zneškodnenie 1 tony komunálneho odpadu od 01. 

01. 2013 sa zvýšila z pôvodnej ceny 29,88 EUR/t na 32,87 EUR/t 

vrátane DPH. 

 

Vzhľadom na to, že mesto v roku 2012 dotovalo miestny poplatok 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sumou 1,12 

EUR/osoba/rok a každoročne narastá produkcia odpadu, Mesto Rajecké 

Teplice odporúča: poplatok za komunálny odpad pre občana vo výške 

0,0445 EUR za osobu a kalendárny deň. 

 

pre občana z doterajších 14,31 EUR/osoba/rok na 16,24 EUR / 

osoba/rok 

 

Cena poplatku podľa vynaložených  nákladov  

na jedného občana na rok 2013 je: 16,2427 EUR                                        

Cena navrhovaná mestom  16,2427 EUR 

Rozdiel 0,0000 EUR 

                                                                                        

Predpokladané náklady vynaložené na vývoz a zneškodnenie KO a DSO 

pre rok 2013,  určenie miestneho poplatku za KO a DSO na rok 2013 

O B Č A N I A počet vývozov 35/rok   

1. Vývoz odpadu T+T, a .s., podľa druhu vyvážaných nádob  

a.) Druh nádoby           110 l                             

b.) Druh nádoby          1100 l 

- počet vývozov            35                                   

- počet vývozov            35                                                                                                                                              

- počet nádob             697 ks                                            

- počet nádob              20 ks                                                           

- cena za jeden vývoz     0,8214 EUR                              

- cena za jeden vývoz     3,3085 EUR            

Výpočet: 35 x 697 x 0,8214 = 20.038,05 EUR                

35 x 20 x 3,3085 = 2.315,95 EUR                                                      

                                                    

           20.038,05 EUR 

            2.315,95 EUR 

Vývoz spolu:         22.354,00 EUR    
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2. Uloženie odpadu na skládke, skládka odpadov Rajec - Šuja           

a.) Druh nádoby              110 l       

b.) Druh nádoby             1100 l   

- priemerná váha nádoby    0,013 t                                     

- priemerná váha nádoby     0,13 t                                    

- úložné jednej tony       32,87 EUR                                

- úložné jednej tony       32,87 EUR                                                                                                          

- počet vývozov            35                                              

- počet vývozov            35                                              

- počet nádob             697 ks                                         

- počet nádob              20 ks                                        

Výpočet:0,013 x 32,87 x 35 x 697 = 10.424,23 EUR    0,13 x 32,87 x 

35 x 20 = 2.991,17 EUR     

      

          10.424,23 EUR 

           2.991,17 EUR 

Úložné spolu:           13.415,40 EUR     

  

3. VOK - veľkoobjemové kontajnery 

   - celkové množstvo za rok               150,00 t 

   - úložné jednej tony                    32,87 EUR  

Výpočet: 150 x 32,87= 4.930,50 EUR     

VOK spolu             4.930,50 EUR                                              

                                                                                               

4. Váženie odpadu na skládke Rajec – Šuja   

-  predpokladané  množstvo odpadu za rok 2013:          560, 00 t 

- poplatok za váženie 1 tony odpadu  za rok 2012:  0, 81684 EUR/t 

    Výpočet: 560 x 0,81684= 457,43 EUR     

           

5. PHM- pohonné hmoty   

VOK  + separovaný zber   1.900,00 EUR    

           Spolu za rok  1.900,00 EUR 

6. Nákup kontajnerov 1100 l a 110  l 

   Spolu 1.200,00 EUR 

7. Poštovné + dohody za roznášanie platobných výmerov 

   500, 00 EUR + 300, 00 EUR  

   Spolu  800, 00 EUR 

 

 Celkové náklady na vývoz a uloženie komunálneho a drobného 

stavebného odpadu : 

1.  Vývoz 110 a 1100 l nádob           22.354, 00 EUR                        

2.  Úložné 110 a 1100 l nádob             13.415, 40 EUR                         

3.  Úložné VOK                                         4.930, 50 EUR                           

4.  Váženie odpadu             457, 43 EUR                   

5.  PHM            1.900, 00 EUR                                     

6.  Nákup kontajnerov                       1.200, 00 EUR   

7.  poštovné + dohody za roznášanie platobných výmerov    800,00 EUR                       

spolu 45.057,33 EUR                                                                                                     

 

Výpočet poplatku:  

Počet obyvateľov: 2774 

Celkové náklady: 45.057,33 EUR                                                                                   

45.057,33 EUR : 2774 obyv.  = 16,2427 EUR/obyv./rok  

                                                                                    

16,2427 EUR/obyv./rok: 365 dní = 0,0445 EUR /osobu/deň 
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Poplatok na rok 2013                      16,24 EUR/os./rok 

Poplatok pre rok 2012           14,31 EUR/os./rok 

Rozdiel (celkové zvýšenie oproti r. 2012)    1,93 EUR/os/rok 

Poznámka: Mesto Rajecké Teplice z rozpočtu mesta prispieva na 

splácanie úveru novej kazety na skládke Rajec - Šuja a na separovaný 

zber nasledovne:  3.741,70 EUR  splácanie úveru novej kazety, Skládka 

odpadov Rajeckého regiónu Združenie 3.876,00 EUR  príspevok na 

separovaný zber Združenie  obcí Rajecká dolina 7.617,70 EUR Spolu 

(tieto príspevky nie sú zahrnuté v miestnom poplatku na občana  

 pre rok 2013). 

 

 

             NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 73/2012 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území mesta Rajecké Teplice  

Mesto Rajecké Teplice,  v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov, vydáva toto 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O MIESTNOM POPLATKU  ZA KOMUNÁLNE ODPADY 

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ MESTA RAJECKÉ TEPLICE OD ROKU 2013 

Článok 1 

Predmet poplatku 

1. Mesto Rajecké Teplice vyberá miestny poplatok (ďalej len 

poplatok)za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi (ďalej len KO a DSO), ktoré vznikli na území 

mesta. 

2. Správu poplatku vykonáva Mesto Rajecké Teplice (ďalej len správca 
dane) a poplatok je príjmom rozpočtu mesta. Výnos poplatku sa 

použije na úhradu nákladov spojených s nakladaním s KO a s DSO. 

 

Článok 2 

Určené obdobie 

Určeným obdobím, za ktoré správca dane vyberá poplatok, je 

kalendárny rok. 

 

Článok 3 

Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

1. Pre poplatníka, ako fyzickú osobu, ktorá má na území mesta trvalý  
pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva byt alebo nehnuteľnosť  je 

zavedený paušálny poplatok a sadzba poplatku je stanovená vo výške 

0,0445 €  za osobu a kalendárny deň. 

2. Pre poplatníka, ako právnickú osobu alebo podnikateľa je zavedený 

množstvový zber a sadzba poplatku je stanovená nasledovne:  

 

Typ zbernej nádoby Sadzba v EUR / liter 

zberná nádoba                     

110 l 0,0120 EUR 

zberná nádoba                     

240 l 0,0120 EUR 

kontajner                         

1  100 l 0,0120 EUR 
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Článok 4 

Ohlasovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

1. Poplatník, fyzická osoba (ďalej len „FO“) alebo právnická osoba  
(ďalej len „PO“) alebo podnikateľ  je povinný zapojiť sa do systému 

zberu KO a DSO a splniť si ohlasovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa, 

kedy táto povinnosť nastala.: 

a) odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, 
b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik 

poplatkovej povinnosti, 

c) od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil 
poplatok, ak došlo k zmene už ohlásených údajov. 

2. Poplatník, PO alebo podnikateľ je pri ohlasovacej povinnosti 
povinný doložiť správcovi dane výpis z obchodného registra, 

živnostenský list, zriaďovaciu  listinu, licenciu, resp. inú 

listinu, na základe ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť. 

3. V prípade uzavretia dohody medzi prenajímateľom a nájomcom  o tom,  
že platiteľom poplatku za KO a DSO za nájomcu je prenajímateľ,  

prenajímateľ je  povinný predložiť správcovi dane zoznam nájomcov 

(tzn. všetky PO a podnikateľov), za ktorých platí poplatok správcovi 

dane a ktoré využívajú spoločne pridelenú zbernú nádobu. Zoznam sa 

predkladá za každé odberné miesto samostatne. 

4. Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1. januáru určeného  
obdobia. Všetky skutočnosti potrebné k určeniu poplatku je poplatník 

povinný ohlásiť správcovi dane najneskôr do 31. januára určeného 

obdobia, vo výnimočných prípadoch, podľa článku 5 ods. 3 písm. b) 

tohto nariadenia, do 30. novembra určeného obdobia.  

5. Ak si poplatník nesplní ohlasovaciu povinnosť pre výpočet 
poplatku, správca dane vyrubí poplatok podľa vlastných pomôcok  

(t.j. evidencia obyvateľov Mesta Rajecké Teplice). 

 

Článok 5 

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady a  

drobné stavebné odpady 

1. Poplatok za KO a DSO správca dane zníži poplatníkovi o polovicu,  
a to: Študent, ktorý navštevuje školu mimo mesta Rajecké Teplice, 

ale na území Slovenskej republiky (okrem  študentov denne 

dochádzajúcich a externe študujúcich). K zníženiu je potrebné 

každoročne doložiť potvrdenie o návšteve školy a z ubytovacieho 

zariadenia za aktuálny školský rok alebo akademický rok – originál. 

2. Poplatok za KO a DSO správca dane zníži poplatníkovi o 2/3:  
FO, ktorá vlastní objekt, rekreačnú chatu na individuálnu rekreáciu, 

správca dane zníži poplatok o alikvotnú časť poplatníkovi, ktorý 

v určenom období je vlastníkom objektu, rekreačnej chaty na 

individuálnu rekreáciu. Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je 

list vlastníctva, pre určené obdobie.  

3. Poplatok za KO a DSO správca dane odpustí v plnej výške 
poplatníkovi: 

a)Študent, ktorý navštevuje školu v zahraničí (okrem externe 

študujúcich). K odpusteniu poplatku je potrebné každoročne doložiť 

doklady potvrdenie o návšteve školy za aktuálny školský rok alebo 

akademický rok – originál.  

b)FO, ktorá sa v určenom období dlhodobo zdržiava v zahraničí. Pre 

účely uplatnenia odpustenia   poplatku sa za dlhodobo považuje 12 

mesiacov určeného obdobia. Správca dane môže znížiť poplatok 
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o alikvotnú časť poplatníkovi, ktorý sa v určenom období nezdržiava 

alebo nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní v zdaňovacom období. 

Z dôvodu výkonu zamestnania alebo inej práce, prípadne pobytu.  

Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je: potvrdenie 

zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie 

zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí – 

originál,doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (napr. 

úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie, a pod.) – 

fotokópia. 

c) FO dlhodobo umiestnená v zariadení, napr. v domove dôchodcov, 

v domove sociálnych služieb, v detskom domove a pod., od termínu 

umiestnenia v takomto zariadení, do ukončenia umiestnenia v takomto 

zariadení. Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je potvrdenie zo 

zariadenia, kde sa FO nachádza v určenom období – originál, 

4. V prípade, že potvrdenie nie je vystavené v slovenskom jazyku 

alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť preklad 

preložený a podpísaný poplatníkom. 

5. Doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením. 
6. Úľavy poplatku za KO a DSO sa pre FO nekumulujú a poplatok môže 

byť znížený len z jedného dôvodu                                             

                              Článok 6 

Vrátenie poplatku 

1. Ak poplatník, FO, uhradil správcovi dane vyrubený poplatok podľa 
rozhodnutia na určené obdobie a v priebehu určeného obdobia 

zanikne jeho poplatková povinnosť,  poplatník je  povinný podľa 

článku 4 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia túto skutočnosť ohlásiť 

správcovi dane a písomnou žiadosťou požiadať o vrátenie 

preplatku, ktorej súčasťou bude fotokópia  dokladu o úhrade 

poplatku. Po splnení uvedených podmienok správca dane vráti do 30 

dní evidovaný preplatok poplatníkovi. 

2. Ak poplatník, PO, alebo podnikateľ uhradil správcovi dane vyrubený 
poplatok rozhodnutím na určené obdobie a v priebehu určeného 

obdobia zanikne jeho poplatková povinnosť,  poplatník je  povinný 

podľa článku 4 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia túto skutočnosť 

ohlásiť správcovi dane a písomnou žiadosťou požiadať o vrátenie 

preplatku, ktorej súčasťou bude fotokópia  dokladu o úhrade 

poplatku. Po splnení uvedených podmienok správca dane vráti do 30 

dní evidovaný preplatok poplatníkovi. 

3.  
Článok 7 

Splatnosť poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

1. Správca dane určuje, že vyrubený poplatok za KO a DSO vyrubený  
rozhodnutím je splatný do 15 dní po doručení rozhodnutia. Poplatník 

ktorý využíva množstvový zber poplatok uhradí až po vyhotovení 

faktúry za príslušný mesiac s úhradou na bežný účet mesta. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským 

zastupiteľstvom v Rajecké Teplice dňa 13.12.2012 a bolo v zákonnej 

lehote vyvesené na úradnej tabuli mesta Rajecké Teplice. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 

2013. 
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3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

mesta Rajecké Teplice sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie mesta 

Rajecké Teplice č. 68/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 

Rajecké Teplice 

Sopko –  na komisii finančnej, podnikateľskej a cestovného ruchu sme 

prejednali celú záležitosť, prečo by mala vzniknúť zmena. Komisia 

podrobne rozobrala sadzby dane. Hovorili sme o termíne 

právoplatnosti rozhodnutia. Navrhli sme zmenu sadzby dane za psa, 

chované v bytoch- bola zohľadnená. Možno nejaké úľavy pre dôchodcov, 

ak sa nám podarí zvýšiť príjem napr. za psa.  P. Piala podrobne 

informoval členov komisie o prepočítaní komunálneho odpadu na 

obyvateľa, nakoľko sa zvýšilo úložné. Tiež nás podrobne informoval 

o návrhu výšky poplatku 

primátor – poďakoval p. Sopkovi  

Piala- každá úľava niečo stojí, v priebehu celého roku sa zmena 

nebude môcť urobiť. Dôchodca od 70 rokov alebo koľko. Čo máme teraz 

úľavy to nás stojí 2000 EUR 

Rostášová- my sme to povedali ako výsledok komisie sociálnych vecí, 

kultúry, vzdelávania, športu, mládeže  a verejného poriadku a na 

mestskej rade 

Sopko – myslíme dôchodcov od 70 rokov. Potrebujeme však podkladový 

materiál pre rok 2014 

Grupáčová- počet je okolo 312 

Babinec- nie prvý raz toto hovorím, zas je to neskoro. V iných 

mestách poskytujú úľavy. Ja počkám teda ešte do budúceho roka 

a uvidíme či sa to bude dať o rok 

Piala - celé auto sa odváži, ja viem počet nádob, priemerná váha 

obsahu nádoby   

Babinec- že by to malo len 13 kg, občan platí 0,445 ale právnická 

osoba má množstvový zber 

Piala – máme dva druhy zberu. Je tam úplne iný systém, v zmysle 

zákona 

primátor - je to uvedené na strane 3 zo štyroch strán, ktoré máte 

pred sebou 

Dikant- úľava pre dôchodcov a ZŤP, nám by to nezostalo, rozdiel by 

sa zaplatil od občanov, ktorí sú aktívni. 

Rostášová – buď sa ostaným občanom zvýši daň, alebo sa vykompenzujú 

z inej položky 

Piala- metodika počítania je daná zákonom, pripomienková lehota 

skončila ako pre občana tak aj pre poslanca 

primátor – podielové dane podľa štátneho rozpočtu... 

Knapcová- máme tu aj občanov, ktorí majú menší dôchodok- sú sociálne 

prípady väčšie ako niektorí dôchodcovia 

Rostášová- kto má nižší zárobok môže žiadať o príspevok na obvodnom 

úrade, ÚPSVaR 

Šálek – hovoríme o poplatku 16 EUR za rok, bavíme sa tu už hodinu, 

či dáme zľavu 4 EURA, navrhujem to nechať také ako to je  

primátor - je to spravodlivé na občana 

Knapec- rodičia ktorí poberajú dôchodok majú vyšší príjem ako ja čo 

mám tri deti a pracujem. Manželka keď bola na materskej dovolenke, 

v tom čase rodina mala oveľa menší príjem. Nie všetci dôchodcovia 

majú dostačujúci dôchodok, nehovorím že všetci, nedá sa to komplexne 

povedať  

primátor – prečítal návrh na Uznesenie č. 90/2012 
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Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a 

schvaľuje VZN č. 73/2012 o miestnom poplatku za  komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady,  so 

zapracovaním pripomienky č.1/2012,  na území mesta Rajecké Teplice  

od roku 2013 s účinnosťou od 01. 01. 2013 

 

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

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

Add 5/ Zmena č. 1 rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2012 

prednosta- dostali ste materiály mali ste možnosť si ho pozrieť 

v prílohe je pre ľahšiu orientáciu v tabuľkovej forme, máme zatiaľ 

jednu zmenu. Porosil predsedu finančnej, podnikateľskej a cestovného  

p. Alexandra Sopku a potom hlavnú kontrolórku mesta Annu Grupáčovú 

Sopko – naša komisia sa podrobne zaoberala  návrhom rozpočtu na roky 

2013-2015. Dohodli sme sa na nejakých úpravách a po určitých 

úpravách sme doporučili MR návrh schváliť. Zamerali sme sa hlavne 

prekročenie PHM. Bude potrebné v roku 2013 viac analyzovať tieto 

položky, aby nastali úspory. Jedine v mimoriadnych situáciách je to 

pochopiteľné a odôvodnené. Nakoľko príjmová časť je vyššia komisia 

nevidí dôvod neschválenia 

primátor – na rok 2013 je to nastavené ako ponížené o 10 % prepočet 

ľudí pracujúcich na dohody o vykonaní práce 

prednosta –  čo sa týka dohodárov, je to veľmi zložité. Posielam 

článok, v ktorom sú popísané jednotlivé typy dohôd. Mesto ako 

zamestnávateľ, neplatí odvod na garančné poistenie 0,25%, takže 

treba toto percento odpočítavať od percenta odvodov za 

zamestnávateľa. Nie je jasne popísaná dohoda o BPŠ  do sumy 155 eur, 

ktorú si študent môže dojednať iba u jedného zamestnávateľa (čestné 

prehlásenie) a vtedy odvody bude platiť iba zamestnávateľ - úrazové 

0,8%. 

Nižšie odvody sa platia z nepravidelných príjmov (dohodári, ktorí 

nepoberajú mzdu každý mesiac), 

študenti a starobní dôchodcovia  neplatia odvody na zdr. poistenie. 

Pre dohodárov, ktorí sa budú prihlasovať v novom roku, budeme 

potrebovať nové údaje. Odvody, ktoré platil zamestnávateľ do 

31.12.2012 za dohodárov:0,8% 

Max. odvody, ktoré bude platiť zamestnávateľ od 01.01.2013 za 

dohodárov: 34,95%. Odvody, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov 

pracujúcich na pracovnú zmluvu: 34,95% (tie sa nemenia) 

Nemenia sa ani odvody za poslancov a komisie. Tiež aj u dohodárov 

sa musi viesť presná evidencia dochádzky , hodiny od, do, 

prestávky.... 

Sopko – nám ide o finančný objem, koľko obsahovali dohody 

Dikant- konkrétne, koľko dostane pracovník na hodinu na dohodu 

Pagáč- 2 eur na hodinu, v novembri robili štyria 

Dikant- poďakoval, to chcel vedieť  

primátor – oznámil poslancom, že SLK zaplatili daň z ubytovania, 

peniaze sú na účte mesta 

prednosta – prečítal Uznesenie č. 91 /2012 

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a 

schvaľuje Zmenu č.1 rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2012  

 

ZA:9        PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 
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Add 6/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k zmene 

č.1. rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2012  

Anna Grupáčová, hlavná kontrolórka mesta – predniesla stanovisko k 

zmene č.1.rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2012. Každý rok sa 

rozpočet po výsledkoch plnenia po III. Q upravuje. Umožňuje to aj 

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.583/2004 Z.z. v 

znení neskorších predpisov. Tak je to aj tento rok.   

Celkom rozpočet zvyšujeme o  394 352,- Eur, teda z 1 496 239,- Eur 

na 1 890 591,- Eur v príjmovej časti, vo  výdavkovej časti  je to 

zvýšenie  o 393 415,- Eur, teda z 1 496 239,-€ur na 1 889 654,-€ur. 

Celkový rozpočet bol zostavený ako prebytkový a to o sumu   937,- € 

Dovoľuje to aj Zákon o rozpočtových pravidlách   č. 583/2004 Z.z. § 

10 ods. 7.  V bežných príjmoch sa rozpočet upravuje  podľa 

skutočného  napĺňania k 30. 09. 2012 a predpokladu do konca roka 

2012. Tu sa rozpočet zvyšuje z 1 495 774,-Eur na 1 520 006,-Eur teda 

o 24 232,- Eur.   

V kapitálových príjmoch sa rozpočet zvyšuje, pretože prišli dotácie 

– preklenovacie úvery „Stavebné úpravy základnej školy“,“ 

Revitalizácia námestia“ . Celkom sa zvyšuje zo 465,-€ na  370585,-€, 

teda o 370 120,- Eur. 

Príjmové finančné operácie sa nerozpočtujú. 

Vo výdavkovej časti: v bežných výdavkoch celkom zvýšenie o 37 852,- 

Eur na základe skutočného čerpania a predpokladaných výdavkov do 

konca roka. V kapitálových výdavkoch je to zvýšenie o 75 136,- Eur 

na základe skutočného čerpania v  r. 2012. Výdavkové finančné 

operácie sa zvyšujú o 280 427,-Eur, je to splácanie úveru TRŽNICA, 

Autobusové nástupište, a preklenovacích úverov na námestie, školu a 

Modernizáciu centra kultúry.    

Na základe uvedených skutočností odporúčila mestskému zastupiteľstvu 

zmenu č.1. rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2012 schváliť. 

primátor  - otvoril diskusiu 

Dikant - položka dopravné 28779 EUR, 14800 EUR je prevádzka, zvyšok 

mesto, 85000 km sa nabehalo na meste 

Auta nemajú čo robiť za katastrom mesta Rajecké Teplice 

Pagáč- mal som plán 3000 EUR, zimná údržba má stála 3000 EUR. Na 

každý stroj je evidencia (stázka) 

Dikant- každý úsek mám vypísaný, mám ho pred sebou. Globálne to 

nesedí. Možno je len chyba, treba ju nájsť 

Barčiak- keby som mal šetriť, začnem od dopravy  

Bohiníková- možno jednotlivo po oddieloch 

primátor – možno treba kvartálne vyhodnocovať dopravu, prednosta 

začal od decembra vyhodnocovať týždenne  

Sopko – štandardná údržba bola tiež prekročená, tiež navrhol 

kvartálne vyhodnotenie  

primátor – požiadal opäť do diskusie, nikto sa neprihlásil 

prednosta – prečítal návrh na uznesenie 93/2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k zmene č.1 

rozpočtu mesta Rajecké Teplice na rok 2012  

 

ZA:9        PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

 

 

 



 

22 

 

Add 7/ Programový rozpočet mesta Rajecké Teplice na roky 2013-2015 

primátor – poďakoval za možnosť zaslať poslancom rozsiahlý materiál 

elektronicky, aj tým významne šetríme papierom. Dal slovo 

prednostovi 

prednosta – rozobrali stručne materiál 

primátor – poďakoval prednostovi, aby bola určitá porovnateľnosť. 

Vývoj za predošlé roky a nasledujúce. Bol prerokovaný v komisii a na 

mestskej rade 

Sopko – celkové príjmy a celkové výdavky sú vyrovnané, nejdeme do 

nijakých mínusov. Komisia sa podrobne zaoberala návrhom rozpočtu na 

roky 2013-2015. Dohodli sme sa na nejakých úpravách a po týchto 

úpravách doporučuje MR a MsZ tento návrh schváliť. To čo bolo 

povedané a následne sme sa dohodli, čo sa týka k dopravným výdavkom 

Viac by sa malo venovať námestiu, vyzerá neupravené 

Pagáč- štyri chodníky odhŕňame, ak máme odhŕňať celé, tak budeme 

odhŕňať celé námestie 

primátor – poďakoval p. Sopkovi, prečítal návrh na Uznesenie č. 

92/2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo 

programový rozpočet mesta Rajecké Teplice na roky 2013 – 2015, 

schvaľuje programový rozpočet mesta Rajecké Teplice na rok 2013, 

berie na vedomie programový rozpočet mesta Rajecké Teplice na roky 

2014-2015   

 

ZA:9        PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

Add 8/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k návrhu 

viacročného rozpočtu  mesta Rajecké Teplice na roky 2013-2015 

primátor – požiadal o stanovisko hlavnú kontrolórku mesta Rajecké 

Teplice Annu Grupáčovú 

Anna Grupáčová, hlavný kontrolór mesta Rajecké Teplice – predniesla 

stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu  Mesta Rajecké Teplice  

Viacročný rozpočet Mesta Rajecké Teplice  na roky 2013 – 2015 ja 

v súlade s ustanovením Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, hlavne §9, § 10, a § 21. 

V návrhu sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným 

predpisom. Pri zostavovaní sa vychádzalo zo skutočnosti plnenie 

v roku 2012 a predbežného výpočtu plnenia. 

Viacročný rozpočet mesta je základným nástrojom finančného 

hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi 

financovanie úloh a funkcií mesta. Je súčasťou viacročného rozpočtu 

verejnej správy a je zhodný s kalendárnym rokom. Viacročný rozpočet 

mesta na rok 2013 – 2015 bol zostavený ako vyrovnaný a člení sa na  

Bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy  a kapitálové 

výdavky a finančné operácie.  

Na rok 2013 je rozpočet záväzný a roky 2014 a 2015 výhľadový 

Viacročný rozpočet vyjadruje zámery rozvoja mesta a potrieb 

obyvateľov na tri rozpočtové roky. 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že návrh rozpočtu mesta 

Rajecké Teplice na roky 2013 – 2015 je zostavený v súlade 

s ustanovením §9, §10 a §21 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, bol na pripomienkovanie v súlade s §9 

odst. 4 zákona č. 302/2001 Z.z. o zverejnení návrhu najmenej 15 dní 

pred jeho schválením, preto odporúčila Mestskému  zastupiteľstvu 

tento návrh schváliť.  
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primátor – poďakoval  hlavnej kontrolórke mesta Rajecké Teplice Anne 

Grupáčovej 

Fajbík – môže sa položka prehodiť, na budúci rok budeme mať 

v Poluvsí významné jubilea ako 1150 výročie príchodu Cyrila a 

Metoda, 20 výročie posvätenie kostola, 530 rokov prvej písomnej 

zbierky o Poluvsí, 85 rokov založenia dobrovoľného hasičského zboru. 

Vlado má predbehol, ten už dosiahol čo chcel- má osvetlenie 

miniihriska  

primátor – bola pripomienková lehota, v rámci zmeny a dotácie pri 

úspešnosti projektu 

Fajbík – spýtal sa na DHZ, položka odmeny, dopravné to čo je, za tie 

peniaze by som vedel nabehať kilometrov 

Bohiníková- peniaze na činnosť- nácviky, súťaže 

prednosta – prečítal návrh uznesenie č 94/2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo stanovisko 

hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k  programového rozpočtu  

mesta Rajecké Teplice na roky 2013 – 2015 a berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k programového 

rozpočtu  mesta Rajecké Teplice na roky 2013 – 2015 

 

ZA:9        PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

 

Add 9/ Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 

rok 2013 

primátor – vychádzali sme z vášho predbežného súhlasu, že vám 

vyhovuje štvrtok, lehota do 3 mesiacov. Vždy ste boli uznášania 

schopní, poväčšine ste boli všetci prítomní  

31. 01. 2013 MR, 14. 02. 2013 MsZ, 14. 03. 2013 MR, 21. 03. 2013 

MsZ, 23. 05. 2013 MR, 13. 06. 2013 MsZ,05. 09. 2013 MR, 12. 09. 2013 

MsZ, 24. 10. 2013 MR, 07. 11. 2013 MsZ, 28. 11. 2013 MR,  

12. 12. 2013 MsZ 

otvoril diskusiu 

Rostášová- 21.marca 2013 nebudem môcť 

primátor – poďakoval za upozornenie. Požiadal poslancov, aby dali 

včas vedieť ak sa nebudú môcť zúčastniť 

prednosta – prečítal návrh na Uznesenie č. 99/2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje plán 

zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva mesta Rajecké 

Teplice na rok 2013  

 

ZA:9        PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

 

Add 10/ Žiadosti občanov – stanoviska z odborných komisií 

primátor - máme štyri komisie mestského zastupiteľstva Mesta Rajecké 

Teplice. Tri sa stretávajú pravidelne.  

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

Alexander Sopko          

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

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

C/ Komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia 

predseda Vladimír Brath 
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primátor – požiadal predsedu komisie finančnej, podnikateľskej 

a cestovného ruchu Ing. Alexandra Sopku, aby povedal o žiadostiach 

a podnetoch riešených v ich komisii 

Ing. Alexander Sopko - zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej 

a cestovného ruchu sa uskutočnilo 28. 11. 2012. Prítomní: Ing. 

Alexander Sopko, JUDr. Štefan Stehlík, Ladislav Šálek – 

ospravedlnený, Drahoslava Pagáčová, Janka Bohiníková, Ing. Vladimír 

Dikant, Ing. Pavol Hucík. Prizvaní: Anna Grupáčová, Ing. Igor 

Masaryk, Iveta Smolková, Peter Piala. Nebudem hovoriť 

o záležitostiach, ktoré sme dnes riešili v rámci programu MsZ  

Teda ide o návrh VZN č. 72/2012 o miestnych daniach na rok 2013, 

návrh VZN č. 73/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, zmena č. 1 rozpočtu mesta Rajecké Teplice 

na rok 2012 a návrh rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2013-2015 

Finančná komisia prejednala žiadosť ZMOSU o finančnú podpora 

historického veľkofilmu sv. Cyrila a Metoda. Komisia sa zaoberala 

touto žiadosťou a po diskusii bola naklonená žiadosti vyhovieť - 

podporila  historický veľkofilm sv. Cyrila a Metoda.  

Pán Piala informoval o ústnom rozhovore o kúpe pozemku zo strany 

mesta p.č. C KN 120/14 k.ú. Rajecké Teplice od p. Miškolciho. 

Komisia tento návrh podrobne rozobrala, ale je to ako informatívna 

správa. Hovorili sme o predaji pozemku p.č. C KN 120/14 k.ú. Rajecké 

Teplice. Komisia odporúča odsúhlasiť kúpu pozemku – do vlastníctva 

mesta v prospech mesta- 180 m po 3 EUR. Miškolci pri novom rodinnom 

dome predáva nám, on vypustil zo svojho pozemku, on nám ponúka. 

Rostášová – my potrebujeme tento pozemok 

Sopko- iste. Je to prístup k ďalším pozemkom, zatiaľ prístup nie je 

riešený 

Fajbík- p. Veter odkúpil od obce Stránske a on si zahradil už aj 

časť, čo by sme my kúpili. Keď to kúpime požiadame p. Vetera 

o odhradenia nášho pozemku, vyriešime situáciu 

Sopko- komisia sa venovala problému parkovania na sídlisku 

Pionierska, nakoľko dnes prebehla širšia diskusia, nebudem sa 

vyjadrovať  

primátor – samospráva má jasné poslanie, bol by to príspevok na 

film, nie je to veľa ani málo peňazí 

Rostášová – naša komisia nepodporila finančný príspevok na 

historický veľkofilm sv. Cyrila a Metoda 

Babinec- keď pani Horvátová dokázala nazbierať niekoľko miliónov na 

Bátoričku,prečo by mali prispievať  je to predsa biznis 

Fajbík – je to biznis, súhlasím s p. Babincom 

primátor – dal hlasovať, za Uznesenie č. 101/2012 že Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  a neschválilo 

príspevok  mesta na podporu historického veľkofilmu  Sv. Cyril 

a Metod, na základe žiadosti  Zduženia miest a obcí Slovenska 

 

ZA:0        PROTI: 9           ZDRŽAL SA: 0   

primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu hlasovaniu  

návrh Uznesenia č. 100/2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých 

Tepliciach prerokovalo a schvaľuje kúpu pozemku  p.č. C KN  120/14 

o výmere 158 m
2 
, orná pôda k.ú. Rajecké Teplice, za cenu 3EUR/m

2 
od 

p. Zdenka Miškolciho,  ul. Tichá 34, Bratislava, v zmysle 

geometrického plánu č.14231174-97/2012 

  

ZA:8        PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 1 (prof. Rostášová)   

primátor – poďakoval poslancom 
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Sopko – máme tu materiál, my zostávame naďalej v Oblastnej 

organizácií cestovného ruchu Rajecká dolina, mesto Žilina nás 

požiadalo, ide o formu partnerstva, nie je potrebné vložiť finančné 

zdroje, nedostávali by sme materiál v papierovej forme, ale len 

v elektronickej podobe 

primátor - Ing. Milan Lipka vedúci odboru projektov EÚ, Mestský úrad 

v Žiline nás informoval, že urobili všetky kroky k úspešnej 

realizácii projektu s názvom ,,Partnerstvom k podpore cestovného 

ruchu turistickej destinácie Žilina" v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01 

Regionálneho operačného programu (ROP), prioritná os  (číslo 

a názov): 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 

a infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenie (číslo a názov): 3.2 

Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu oblasť podpory 

(číslo a názov): 3.2b – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu. 

Vzhľadom k tomu, že podmienkou na jeho realizáciu a zároveň prvou 

aktivitou bude založenie záujmového združenia právnických osôb s 

názvom ,,Horné Považie",  dostali ste v prílohe pozvánky  

Zakladateľskú  zmluvu a stanovy združenia, ktoré sú zostavené vo 

všeobecnom meradle, za obvyklých podmienok. Tému členských 

príspevkov zatiaľ neriešia, nakoľko tie budú predmetom rokovania na 

Valnom zhromaždení.   

Účasť v združení musí schváliť Mestské zastupiteľstvo a združenie 

vzniká až dňom registrácie na Obvodnom úrade.  

Je to špecifické združenie, požiadal poslancov aby podporili toto 

združenie, nič nás to nestojí 

Dikant- OOCR RD je založená, už som dlho nič nepočul, ľudia o ňom 

nič nevedia, ako funguje 

Sopko- doporučil, či by sa v spravodajcovi zverejnila informácia 

primátor – fungujeme, poskytneme podklady fungovania OOCR RD 

Šálek – aké máme práva a povinnosti 

primátor – prečítal stanovy 

Rostášová- ja sa pripájam k poslancovi Šálekovi, keď je to raz 

v stanovách tak neviem ako je možné že nás to nič nestojí a nič 

nedostaneme. Je to čudné vzhľadom na stanovy ako prečítal p. Šálek 

primátor - každý člen združenia má právo: aktívne vystupovať pri 

činnosti združenia, podávať návrhy a podnety k činnosti združenia, 

byť informovaný o činnosti združenia, zúčastňovať sa na valných 

zhromaždeniach, kontrolovať činnosť združenia prostredníctvom 

svojich zástupcov, spolurozhodovať o záležitostiach združenia 

prostredníctvom svojich zástupcov. Riadni členovia združenia majú 

právo voliť a byť volení do orgánov združenia, zúčastňovať sa na 

valných zhromaždeniach prostredníctvom svojich štatutárnych 

zástupcov alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby a majú na nich 

hlasovacie právo. Čestní členovia majú právo zúčastňovať sa na 

valných zhromaždeniach ale nemajú na nich hlasovacie právo. 

Každý riadny člen je povinný: všestranne sa usilovať o realizáciu 

predmetu činnosti združenia, podieľať sa na výdavkoch spojených 

s činnosťou združenia, platiť členské príspevky, dodržiavať stanovy 

združenia a plniť prijaté uznesenia orgánmi združenia. 

Babinec- možno budeme mať prínos, úplne nedôverujem tomuto, napriek 

tomu myslím si, že by sme mali schváliť 

Sopko – do určitej miery by sme zmarili niečo, podporme túto vec, ak 

niečo nesplníme, tak nás vylúčia. Členstvo v združení zaniká: 

dobrovoľným vystúpením na základe písomného oznámenia doručeného 

predsedovi predstavenstva, vylúčením v prípade neplnenia povinností 
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člena, zánikom právnickej osoby – člena združenia, zánikom 

združenia, ak neprechádza členstvo v združení na právneho nástupcu 

zanikajúcej právnickej osoby, dňom, ktorým uplynie lehota na 

zaplatenie členského príspevku za predchádzajúci kalendárny rok 

stanovená vo výzve zaslanej členovi združenia predstavenstvom. 

V prípade dobrovoľného vystúpenia podľa ods. 6 písm. a) tohto 

článku, prestáva byť vystupujúci člen, členom združenia uplynutím 

lehoty 2 mesiacov od doručenia písomného oznámenia predsedovi 

predstavenstva združenia. 

Budeme mať materiály len v elektronickej podobe. Peniaze pôjdu na 

podporu cestovného ruchu  

Fajbík – aký je váš názor? 

primátor – ja veľmi podporujem, možno nás potrebujú pre schválenie 

a potom nás možno vylúčia 

Rostášová – prečo sú podmienky v stanovách také aké sú 

Dikant- keď to schválili viaceré obce, nemáme čo riešiť 

primátor –dal hlasovať za Uznesenie č. 95 /2012 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje účasť 

mesta Rajecké Teplice v záujmovom združení právnických osôb –  

Združenie Horné Považie 

 

ZA:6 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 3 (Mgr. Babinec, prof. Rostášová, p. 

Knapec)   

primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie a poďakoval predsedovi 

komisie finančnej, podnikateľskej a cestovného ruchu p. Sopkovi za 

referovanie. Požiadal predsedu komisie výstavby, územného plánu 

a ochrany životného prostredia p. Vladimíra Bratha 

p. Brath – komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného 

prostredia.  

Primátor – navrhol v rámci uznesenia v ukladacej časti schváliť: 

Uznesenie č. 98/2012 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo možnosti parkovania na ul. Školská a Pionierska 

a ukladá vyhodnotiť reálne počty parkujúcich vozidiel a podľa počtu 

riešiť množstvo parkovacích miest na ul. Školská a Pionierska 

 

ZA:9        PROTI: 0           ZDRŽAL SA: 0   

primátor – poďakoval poslancom a požiadal Prof. Ing. Mária 

Rostášová, PhD., predsedkyňu komisie sociálnych vecí, kultúry, 

vzdelávania, športu, mládeže  a verejného poriadku  

p. Rostášová – komisia zasadala 29. 11. 2012. Mali sme rôzne 

žiadosti zo sociálnej oblasti, p. Piala, p. Černobilová a  

p. Hájniková. Všetci členovia komisia by sme chceli zvýšiť sumu zo 

165 EUR minimálne na 180 EUR. Je to záležitosť úpravy všeobecne 

záväzného nariadenia 

primátor – na prvom zasadnutí v roku 2013 sa budeme zaoberať VZN 

p. Rostášová – komisia okrem iného navrhla zvýšiť daň za psa 

chovaného v bytoch bytových domov na 20 EUR. Pôvodný návrh 15 EUR 

a náš návrh 20 EUR. To sme už dnes schválili. 

Hovorili sme, že 3 dni štrajkovali učitelia, riaditeľ ZŠ bol 

k dispozícií všetky tri dni v škole 

CVČ Rajecké Teplice pracovalo aj cez štrajk, aj keď sa nekúrilo 

Pani riaditeľka CVČ RT vyčíslila, že im bude chýbať 25000 EUR 

Komisia hovorila o vzťahu Jána Szelepcsényiho k Rajeckým Tepliciam, 

vo väčšine vyjadrila súhlas vo veci udelenia čestné občianstva Doc. 

PhDr. Jánovi Szelepcsényimu, PhD., ktorý je vysokoškolský pedagóg, 

hudobný skladateľ a teoretik, diplomat a publicista 
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p. Rostášová -spomínali sme problém nalepovanie smútočných oznámení 

pri vchodových dverách do COOP Jednoty, je to neestetické 

Hovorili sme či zrušiť verejný telefónny automat 

prednosta – jeden bol v Poluvsí pri Kotve, jeden pri Aphrodite. Pri 

pošte zrušili už pri rekonštrukcii pošty. 

primátor – spoločnosti Slovak Telekom 06. 08. 2012 zanikla povinnosť 

univerzálnej služby- povinnosť zabezpečiť primeranú dostupnosť 

verejných telef. automatov. Z dôvodu vysokých nákladov na 

prevádzkovanie a nízka miera ich využívania ho plánujú odstrániť. 

SLK RT požiadali Slovak Telekom o odstránenie verejného telefónneho 

automatu z fasády Hotela Veľká Fatra, to je ďalší dôvod jeho 

odstránenia. Nie je nevyhnutný 

Nevieme či sa pokutujú ľudia čo venčia psíkov tam kde nemajú 

Záležitosť inštalácie optického rozvodu v Rajeckých Tepliciach 

nepatrí do kompetencií našej komisie. 

Na mestskej rade sa objavili niektoré žiadosti organizácií, ktoré 

dostávajú dotácie z rozpočtu mesta podľa platného VZN č. 66/2011. 

Neboli všetky v čase zasadania našej komisie 

primátor – všetky organizácie k dnešnému dňu požiadali o príspevok 

na činnosť. Optický kábel nesúvisí s financiami ani so stavebnou 

agendou, preto sme to dali komisii sociálnych vecí, kultúry, 

vzdelávania, športu, mládeže  a verejného poriadku. Mesto Rajecké 

Teplice rokovalo so spoločnosťou  NELSON Services, s.r.o. o 

realizácii optického rozvodu na území mesta Rajecké Teplice. 

Optická sieť umožní: skvalitnenie doteraz poskytovaných 

telekomunikačných služieb (internet) pre obyvateľov mesta, 

rozšírenie služieb o možnosť poskytovania káblovej televízie 

obyvateľom mesta - zapojenie kamerového okruhu mesta do siete s 

možnosťou sledovania prenosov svätých omší z kostola, futbalových 

zápasov, panorámy mesta  a pod., zapojenie kamerového okruhu na pult 

centrálnej ochrany mestskej polície - zvýšenie bezpečnosti v meste 

a ochrany majetku obyvateľov mesta, možnosť vysielania individuálnej 

tvorby na mestskom televíznom okruhu, 

Inštalácia uvedeného rozvodu bude realizovaná na náklady spoločnosti 

NELSON Services, s.r.o.. Mesto Rajecké Teplice poskytne body na 

zavesenie optických káblov, t.j. stĺpy verejného rozhlasu alebo 

osvetlenia vo vlastníctve mesta. Optický kábel bude 12-vlákno o 

priemere 7 mm. Zavedením optického rozvodu sa mesto Rajecké Teplice 

stane mestom s rozvinutou dátovou infraštruktúrou - 

s vysokorýchlostným internetom bez obmedzení a zároveň týmto 

prechodom  mesto poskytne  svojim občanom možnosť používať 

najvyspelejšiu technológiu používanú vo svete. Vydali sme len 

súhlasné stanovisko, že môžu dať káble na jestvujúce stĺpy. 

primátor – pokiaľ je ústretovosť udeliť čestné občianstvo Doc. PhDr. 

Jánovi Szelepcsényimu, PhD., na budúcom MsZ sa k tomu vrátime. 

Nebolo jednoznačné stanovisko mestskej rady. 

Sopko – navrhol posunúť na prvé mestské zastupiteľstvo v roku 2013 

primátor –informoval, že sme sa umiestnili na 9 mieste zo 138 miest 

na Slovensku. Slovakregion nám udelil 9. miesto v súťaži Najkrajšie 

mesto a obec Slovenska 2012 

Otvoril diskusiu vo veci ohňostroja na Silvestra.  

Sopko – ja by som radšej dal peniaze na ihrisko do Poluvsie 

Rostášová – ani minulý rok som nesúhlasila, radšej dajme peniaze na 

ihrisko do Poluvsia 
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Babinec - ak by p. primátor pol roka ušetril zo mzdy, tak súhlasím, 

nech máme ohňostroj. Prípadne formou sponzora, aby to nestálo mesto 

nič 

primátor – dal hlasovať za uskutočnenie ohňostroja 

 

ZA:7          PROTI: 1(prof. Rostášová)      ZDRŽAL SA: 1 (p. Šálek)   

primátor – poďakoval poslancom, konštatoval, že ohňostroj je 

odsúhlasený 

prednosta – informoval o poslancov, že mesto Rajecké Teplice 

zakúpilo modernú  výučbovú  interaktívnu tabuľu pre ZŠ Rajecké 

Teplice. Interaktívna tabuľa je elektronické zariadenie, ktoré 

umožňuje živo - interaktívne pracovať s počítačom  alebo notebookom  

priamo z tabule klikaním na premietaný obraz interaktívnym perom 

alebo dotykom prsta. Je to tabuľa, ku ktorej je pripojený počítač a 

projektor. Projektor premieta obraz z počítača na povrch tabule. Ak 

sa prstom, ukazovadlom alebo špeciálnym perom dotýkame povrchu 

tabule, ovládame program v počítači a obraz na tabuli. Tabuľa je 

pripevnená priamo na stenu, alebo na pojazdnom stojane.  

Vďaka mestom zakúpenej interaktívnej tabuli  učitelia nebudú musieť 

cestovať, aby mohli absolvovať  kurz, ktorý ich naučí, ako s tabuľou 

pracovať a ako tabuľu vhodne využívať vo výchovno – vzdelávacom 

procese. Tieto kurzy budú môcť absolvovať priamo na tejto tabuli 

v Rajeckých Tepliciach. Tým sa ušetria škole nemalé finančné 

prostriedky, ktoré takýto kurz stojí.  Zároveň,  ak  škola  získa 

možnosť školiť na takejto interaktívnej tabuli, tak sa stane 

výukovým strediskom a bude môcť školiť aj ďalších učiteľov z okolia, 

čo môže  škole finančne pomôcť. Mesto Rajecké Teplice tak vďaka 

tejto investícii v hodnote 2000 EUR prispieva k modernizácii 

výučbového procesu a zlepšeniu finančnej situácie v ZŠ Rajecké 

Teplice.  Mestom zakúpená interaktívna tabuľa pre ZŠ Rajecké Teplice 

obsahuje: modernú výučbovú interaktívnu tabuľu, projektor, konzolu 

na zavesenie, 2 ks výučbového CD.  Škola, pedagógovia  a hlavne 

žiaci získavajú  vďaka tabuli zakúpenej Mestom Rajecké Teplice nový 

rozmer vo vzdelávaní 

Dikant – poďakoval primátorovi, poslancovi, p. Štefanovi Pagáčovi, 

všetkým čo pomáhali akokoľvek, napr. aj kopať...., že máme 

osvetlenie na miniihrisku 

Sopko – poďakoval poslancovi Dikantovi, za jeho prístup k práci 

v komisii finančnej, podnikateľskej a cestovného ruchu  

Knapec- ráno by sa mal odhrnúť chodník, ľudia odhadzujú sneh na 

cestu. Zastupoval som, keď bol traktor pokazený, je veľmi ťažké 

vyhovieť všetkým ľuďom 

primátor – máme harmonogram odhŕňania, harmonogram zimnej údržby 

Rostášová – poprosím stručne o informáciu vo veci žiadosti p. Janky 

Kasákovej, ktorá žiadala o dlhodobý prenájom, s možnosťou 

predkupného práva, budovy starej MŠ na ul. Pri Bystričke. Objekt 

chcela zrekonštruovať a zriadiť v ňom domov pre seniorov. . 

primátor – uskutočnilo sa rokovanie za účasti p. Kasákovej, jej 

právnika, jedného stavbára a našej právničky. Neboli dostatočne 

pripravení. My sme sa málo dozvedeli od nich 

Hudeková- mali predstavu zriadiť zariadenie pre seniorov pre mobilné 

osoby, čo keď príjmu mobilného človeka a jeho zdravotný stav sa 

zhorší, čo potom urobia s takýmto človekom 

primátor –budeme Vás informovať, keď budeme mať stretnutia 

Babinec- mám žiadosť adresovanú na mestské zastupiteľstvo, v škole 

zaostáva materiálne vybavenie. Najmenej štyria občania ma požiadali, 
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aby som povedal, že prečo im autobus nemôže zastaviť pri ZS. 

Vysvetlil som im, ale informujem Vás, pretože som im to sľúbil 

Rostášová- nechcela o tom hovoriť, ale keď je tu takýto dotaz, musí 

reagovať. Minulý rok v lete išiel jeden projekt, volala som 

riaditeľovi ZŠ Guttenovi, chcela som pripraviť projekt v rámci 

univerzity na vybavenie pomôckami. Povedal mi, že má plno počítačov, 

veľa pomôcok, všetkého máme na ZŠ dosť, nič nepotrebujeme. 

Babinec- sme sa nerozumeli, ja som hovoril o školskom klube 

primátor – jednalo sa aj o školský klub, nie len o ZŠ 

Fajbík- máme 53 lámp, keď sneží svietia, je to zvláštne.  

Požiadal o jednu lampu ako býva jeho brat. Nejde o brata, ale jeho 

deti, keď idú večer a nie je tam lampa, tak sa boja chodiť po tme 

Pagáč- na jar sa pozrieme na to osvetlenie. Spýtal sa, koho je tam 

odparkovaná Tatra, pretože tam zavadzia keď traktor ohŕňa sneh 

Fajbík – to je p. Sršníka Tatra 

Knapec- p. Sršník povedal, že ak zavadzia, taj ju dá preč 

primátor – tak keď si sa s ním o tom rozprával, tak mu prosím Ťa 

povedz, poďakoval 

 

 

Add 12/ Návrh na Uznesenia 

primátor – jednotlivé uznesenia sme priebežne čítali a hlasovali za 

všetky. Pán Ladislav Šálek ako predseda návrhovej komisie súhlasil, 

v diskusii sme sa venovali všetkým návrhom, ktoré boli schválené. 

Konštatoval, že všetky uznesenia boli preschválené 

 

 

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 XIII. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

V Rajeckých Tepliciach 13. 12. 2012 

 

 

___________________    ___________________ 

Ing. Igor Masaryk    RNDr. Dobeš Peter 

prednosta MsÚ     primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Emil Barčiak        __________________      

13.  12. 2012 
 

 

 

Peter Fajbík        ___________________    

       13. 12. 2012 



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


