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   ZÁPISNICA 

Z II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa 

konalo 03. 02. 2011 na Mestskom úrade v Rajeckých 

Tepliciach 

 

Prítomní - podľa prezenčnej listiny, ospravedlnená zo zdravotných 

dôvodov Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.  Prezenčná listina - 

príloha zápisnice  PROGRAM: Príprava zasadnutia 

1. Otvorenie zasadnutia MsZ 
2. Zmena Rokovacieho poriadku MsZ v Rajeckých Tepliciach 
3. Správa hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice o kontrolnej 

činnosti za rok 2010 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké 
Teplice na 1. polrok 2011 

5. Plán zasadnutí MR a MsZ na rok 2011 
6. Informatívna správa o Spoločnom obecnom úrade so sídlom               

v Rajeckých Tepliciach 

7. Informatívna správa o príprave projektu z OPŢP na dobudovanie   
kanalizácie 

8. Informatívna správa o rekonštrukcii objektov v areáli ZŠ 
9. Informatívna správa o rekonštrukcii námestia 
10. Informatívna správa o podaní ţiadosti na rekonštrukciu   

verejného osvetlenia 

11. Informatívna správa- Viacročný programový rozpočet na roky 
2011-2013 

12. Ţiadosti občanov – stanoviska z odborných komisií 
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Návrh Uznesení 
16. Záver 

 

 

Add 1/ Otvorenie II. zasadnutia mestského zastupiteľstva  

Otvorenie MsZ uskutočnil primátor RNDr. Peter Dobeš uvítaním 

poslancov a občanov. Z kontroly prezenčnej listiny zasadnutia MsZ 

bolo zistené, ţe zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina 

všetkých poslancov, čiţe zasadnutie bolo uznášania schopné. Návrh 

programu predniesol RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta. Vedením 

zápisnice poveril Danku Loncovú. Za overovateľov zápisnice určil 

týchto poslancov: Ing. Vladimíra Dikanta a Ing. Alexandra Sopku 

Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov: 

Mgr. Branislav Babinec – predseda, Vladimír Brath – člen, Peter 

Fajbík – člen. Spýtal sa poslancov či súhlasia, alebo majú iný 

návrh. Nikto sa neprihlásil. Poţiadal poslancov, aby pristúpili 

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

v Rajeckých Tepliciach 
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Add 2/ Zmena Rokovacieho poriadku MsZ v Rajeckých Tepliciach 

primátor - návrh sa zaoberá číslovaním uznesení mestského 

zastupiteľstva, tak aby boli jednotlivé uznesenia prijaté na 

zasadnutí označené číslom a rokom v ktorom bolo uznesenie prijaté. 

Doterajšia prax bola taká, ţe jednotlivé uznesenia mestského 

zastupiteľstva neboli číslované, čím sa stávali neprehľadné. 

Materiál ste mali doma moţnosť naštudovať, bol súčasťou prílohy 

k pozvánke. V zmene navrhujeme upraviť Čl. 9  Rokovacieho poriadku 

MsZ v Rajeckých Tepliciach nasledovne: 

6/ K jednotlivým prerokovaným bodom programu mestského 

zastupiteľstva sa prijímajú uznesenia. Prijímané uznesenia  sú 

číslované chronologicky od začiatku do konca kalendárneho roka. 

Označenie obsahuje poradové číslo a rok v ktorom bolo uznesenie 

prijaté.  Súčasťou uznesenia je rozpis hlasovania poslancov. 

7/  Uznesenie mestského zastupiteľstva podpisuje primátor a určení 

overovatelia. 

8/ Uznesenie mestského zastupiteľstva mestský úrad zverejní spôsobom 

v mieste obvyklým /na úradnej tabuli/ a predloţí ho poslancom 

a dotknutým osobám do troch pracovných dní po jeho prijatí. 

Bod číslo 6 je nový bod, ktorý upravuje číslovanie jednotlivých 

uznesení . Body 7 a 8 sú prečíslované pôvodné body 6 a 7 článku 9. 

Touto úpravou sa zjednoduší a sprehľadní aj následné vyhľadávanie 

uznesení pre potreby výpisov z mestského zastupiteľstva. Primátor 

poţiadal poslancov, aby ak majú návrh na diskusiu  

Babinec - by chcel doplniť návrh uznesenia, pretoţe na prvom 

zasadnutí 20. 12. 2010 sme sa neriadili podľa nového. Navrhol zrušiť 

prvé uznesenie, alebo zmeniť uznesenie alebo zrušiť ak po zistení 

nových skutočností.... 

primátor – prvé bolo ustanovujúce, a nič netrebalo tajne schvaľovať 

primátor- poprosil predsedu návrhovej komisie pána Babinca, aby 

prečítal návrh na uznesenie č.10/2011 

Babinec - Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach schvaľuje 

zmenu rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Rajeckých 

Tepliciach v Čl.9 nasledovne: 6/ K jednotlivým prerokovaným bodom 

programu mestského zastupiteľstva sa prijímajú uznesenia. Prijímané 

uznesenia  sú číslované chronologicky od začiatku do konca 

kalendárneho roka. Označenie obsahuje poradové číslo a rok v ktorom 

bolo uznesenie prijaté. Súčasťou uznesenia je rozpis hlasovania 

poslancov. 7/Uznesenie mestského zastupiteľstva podpisuje primátor . 

8/Uznesenie mestského zastupiteľstva mestský úrad zverejní spôsobom 

v mieste obvyklým /na úradnej tabuli/ a predloţí ho poslancom 

a dotknutým osobám do troch pracovných dní po jeho prijatí. 



3 
 

9/Uznesenie  zastupiteľstva  je moţné zmeniť  alebo zrušiť  po 

zistení nových skutočností  zaň zahlasuje viac ako polovica 

prítomných poslancov, v prípade VZN mesta trojpätinová väčšina. 

primátor – poďakoval predsedovi návrhovej komisie pánovi Babincovi 

a poţiadal poslancov o hlasovanie za prednesený návrh 

ZA:8       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:0 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, jednohlasne schválenie 

uznesenia č.10/2011 

ROKOVACÍ PORIADOK MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

V RAJECKÝCH TEPLICIACH 

 Mestské zastupiteľstvo  v Rajeckých Tepliciach na základe § 12 ods. 7 zák. SNR č. 

369/1990 Zb. a 102/2010 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a Ćl.21 ods.5 

pís.l) Štatútu Mesta Rajecké Teplice  vydáva  tento 

Rokovací  poriadok 

Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1/  Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob 

prípravy a priebehu rokovania mestského zastupiteľstva, jeho uznášania a prijímania 

uznesení, schvaľovania všeobecne záväzných nariadení a prijímania ďalších úloh 

samosprávy. 

2/  Mestské zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej časti vychádza zo zákona SNR  č. 

369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení zmien a doplnkov a z ostatných zákonov právne  

regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej  samospráve. 

3/  O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách 

rokovania a svojich vnútorných veciach  rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa zák. SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva tak, že dáva o nich hlasovať. 

Čl. 2 

Základné úlohy mestského zastupiteľstva 

1/  Mestskému zastupiteľstvu patria funkcie spojené  s výkonom vyhradenej pôsobnosti 

a právomoci podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov 

a podľa  Štatútu Mesta Rajecké Teplice. 

Mestské zastupiteľstvo prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach mestského, 

príp. regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ako to vyžaduje právny záujem 

orgánov mestskej samosprávy, alebo občanov Mesta Rajecké Teplice. 
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ČASŤ I. 

ZASADNUTIA MESTSKĚHO ZASTUPITEĽSTVA 

Čl. 3 

Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva 

1/  Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva (ďalej len ,,MsZ“) po voľbách zvolá doterajší 

primátor  najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania volieb. Ak primátor nezvolá  ustanovujúce 

zasadnutie MsZ, zasadnutie  MsZ sa uskutoční 30.pracovný deň od vykonania volieb. Ak 

primátor nie je prítomný , alebo odmietne viesť takto zvolané MsZ , vedie ho zástupca , alebo 

poverený poslanec MsZ. 

2/  Prvé zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu doterajší primátor. 

3/ Následne – po schválení programu informuje poverený člen volebnej komisie zasadnutie 

mestského zastupiteľstva o výsledkoch volieb poslancov. 

Potom zložia novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva a primátor do rúk 

predsedajúceho sľub v súlade s § 26 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení 

neskorších  zmien a doplnkov a po jeho zložení odovzdáva predsedajúci primátorovi vedenie 

zasadnutia. 

4/  Zvolený primátor  :  

a. poverí na celé funkčné obdobie svojho zástupcu , 

b. predloží návrh na zriadenie orgánov mestského zastupiteľstva  a ich obsadenie. 

Poslanci  môžu dávať pozmeňovacie a doplňovacie návrhy v bode b.. 

Voľby prebiehajú hlasovaním, pričom zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet 

hlasov. 

5/  Pre prvé zasadnutie sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku. 

Čl. 4 

Príprava rokovania mestského zastupiteľstva 

1/  Prípravu rokovania mestského zastupiteľstva organizuje primátor  v súčinnosti 

s mestským úradom, mestskou radou, poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými mestským  

zastupiteľstvom, ako aj so záujmovými združeniami občanov. 

2/  Primátor určí:  

-  miesto, čas a program rokovania, 

- spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie  prípadne 

vyžiadanie  stanoviska, alebo odbornej expertízy od príslušného orgánu. 
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-  ak primátor nezvolá zasadnutie do troch mesiacov ,zvolá ho zástupca primátora 

alebo iný poslanec  poverený MsZ. Ak primátor nie je prítomný, alebo odmietne viesť 

MsZ , vedie ho ten , kto zvolal MsZ. 

-  ak primátor nezvolá zasadnutie MsZ napriek žiadosti minimálne 1/3 poslancov, 

zasadnutie MsZ sa uskutoční najneskôr v 15 deň od doručenia žiadosti o jeho 

konanie. 

3/  Materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne 

a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenie mestského 

zastupiteľstva,  resp. nariadenie mesta. 

Obsahujú najmä : 

- názov materiálu, 

- návrh na uznesenie, 

- dôvodovú správu. 

Ak je na programe rokovania prerokovanie všeobecne záväzného nariadenia mesta, predloží 

sa jeho úplné znenie, vrátane osobitne zdôvodnených podmienok účinnosti, dôvodov 

a ekonomických a iných dopadov na situáciu v obci, hlavne dopadu na rozpočet mesta. 

4/  Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie 

a znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta je v súlade s ústavou, zákonmi 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5/  Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov 

v súlade s kompetenciami  vymedzenými mestským zastupiteľstvom. Mestská rada stanoví, 

v ktorých prípadoch je spracovanie materiálu podmienené stanoviskom, resp. vyjadrením 

príslušnej komisie. 

6/  Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie  zastupiteľstva 

zabezpečuje mestský úrad a zaistí ich doručenie poslancom najneskôr 3 dni pred 

zasadnutím mestského zastupiteľstva. 

Čl. 5  

Program rokovania mestského zastupiteľstva 

1/ Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje aspoň 3 dni pred zasadnutím  mestského 

zastupiteľstva, alebo 24 hodín pred jeho zvolaním, ak ide o mimoriadne zasadnutie. 

2/  Prvým bodom rokovania mestského zastupiteľstva je kontrola uznesení a odpovede na 

dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne: 

3/  Návrh ostatných bodov programu a ich poradiam predkladá primátor na základe vlastných 

návrhov, mestskej rady, návrhov jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov. Návrh 

programu rokovania predkladá primátor a dáva o ňom hlasovať. Ak primátor odmietne o ňom 

dať hlasovať , stráca právo viesť zasadnutie MsZ, ďalej vedie MsZ zástupca primátora, alebo 

poslanec poverený MsZ. 
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4/  Uznesením mestského zastupiteľstva je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto 

uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom,  kedy a kde bude toto rokovanie doporučení  

pokračovať. 

5/  Po vyčerpaní schváleného programu rokovania mestského zastupiteľstva primátor 

zasadnutie ukončí. 

Čl. 6 

Zvolávanie zasadnutí mestského zastupiteľstva 

1/  Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje ako riadne, alebo mimoriadne. 

2/  Riadne rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však 

1x za tri mesiace. 

3/  Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh, alebo ak o to 

požiada aspoň jedna tretina poslancov – najneskôr v 15. pracovný deň od doručenia žiadosti 

na jeho konanie. 

4/  Zasadnutie mestského zastupiteľstva zvoláva primátor. 

5/  Zasadnutie mestského zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy, ak ho primátor nezvolá; 

v takomto prípade ho môže zvolať zástupca primátora alebo poslanec poverený mestským 

zastupiteľstvom. 

6/ Mestské zastupiteľstvo zasadá výhradne na území Mesta Rajecké Teplice. 

Čl. 7 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 

1/  Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov a obyvateľov 

mesta, ktorí sú členmi komisií sa na zasadnutie mestského zastupiteľstva môžu pozvať 

ďalšie osoby; zástupcovia vlády Slovenskej republiky , poslanci NR SR, zástupcovia 

obvodných úradov a ďalších štátnych úradov, ako aj vedúci rozpočtových a príspevkových 

organizácií a iných právnických osôb mesta. 

Okruh osobitne pozvaných na rokovanie mestského zastupiteľstva určí mestská rada na 

návrh primátora. 

O návrhu sa rozhoduje bez diskusie. 

Mestské zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú veci 

alebo informácie chránené podľa osobitných zákonov. 

2/  Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore.  

Rokovanie vedie vždy primátor, v jeho neprítomnosti zástupca primátora, resp. poverený 

poslanec. 

3/  Primátor otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezencie 

prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. 
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Neúčasť na rokovaní mestského zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred primátorovi. Dôvod 

neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine. 

4/  V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na 

začiatok rokovania mestského zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas 

rokovania pod nadpolovičnú väčšinu /pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia 

mesta/, zvolá primátor do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne 

zostávajúceho programu. 

5/  V úvode rokovania primátor oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie 

program rokovania, návrh na voľbu návrhovej a mandátovej komisie, určí zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice. 

6/  Primátor vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom. 

7/  Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko a ak mestské 

zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány /komisie/, vypočuje vždy ich stanovisko pred prijatím 

rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zriadil. 

8/  Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie 

spravidla primátor, alebo iný poverený člen rady, resp. príslušný predseda komisie 

mestského zastupiteľstva / ak ide o jeho správy, alebo návrhy/, alebo príslušný zodpovedný 

vedúci pracovník organizácie, hlavný kontrolór, atď.  

9/  Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadnutia písomne alebo zdvihnutím 

ruky, primátor udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa do diskusie prihlásili a po 

nich ostatným účastníkom rokovania. Ak primátor neudelí poslancovi slovo do diskusie 

k prerokúvanému bodu, stráca právo viesť zasadnutie MsZ. 

Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, zástupca vlády, alebo predstaviteľ štátnej 

správy, predsedajúci mu  vždy  udelí slovo.  

10/  Účastníci sa o slovo môžu hlásiť už pred začatím, alebo počas rokovania do doby, kým 

poslanci nerozhodli o ukončení diskusie. 

11/  Účastníci nesmú rušiť primátora, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené 

slovo. 

V prípade, že nehovorí k veci, môže mu predsedajúci odňať slovo s tým, že na jeho 

požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom. 

12/ Ak predloží primátor mestského zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktorého výkon 

pozastavil z dôvodu že je pre mesto zjavne nevýhodné, môže toto uznesenie potvrdiť 

mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých prítomných poslancov do 2 

mesiacov potom, ako bolo napadnuté uznesenie schválené  a upravené podľa stanoviska 

obyvateľov mesta, resp. mestskej rady. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí, uznesenie 

stráca platnosť. 

13/  Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie 

diskusie môže podať každý  poslanec mestského zastupiteľstva, o tomto návrhu sa hlasuje 

bez diskusie a mimo poradia. 
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14/  Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva a pri štátoprávnych aktoch / napr. 

uzavieranie manželstva, na slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti rokovaní 

s významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto a pod./, primátor môže používať insígnie. 

Pri týchto aktoch môže v zastúpení primátora používať insígnie poslanec poverený mestskou 

radou, alebo primátorom. 

ČASŤ II. 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA MESTA 

A UZNESENIA MESTSKĚHO ZASTUPITEĽSTVA 

Čl. 8 

Príprava uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení mesta 

1/  Návrhy uznesení mestského zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s predkladanými 

materiálmi. 

Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a poslancom sa poskytnú spolu 

s návrhom materiálov pred rokovaním. 

2/  Konečný návrh, predkladá mestskému zastupiteľstvu návrhová komisia, ktorý môže byť 

upravený podľa priebehu rokovania. 

3/  Uznesenia mestského zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov 

úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi pre ich splnenie. 

4/  Uznesením mestského zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla mestskej rade, 

komisiám, poslancom mestského zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi, zamestnancom 

mesta. 

 

Čl. 9 

Postup prijímania uznesení mestského zastupiteľstva 

1/  Návrhy na uznesenie mestského zastupiteľstva predkladá návrhová komisia. 

2/  Pokiaľ povaha uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby mestské zastupiteľstvo 

osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí hlasovaním 

zastupiteľstvo. 

3/  V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch variantoch, alebo viacerých 

alternatívach, hlasuje mestské zastupiteľstvo najprv o návrhu odporúčanom návrhovou 

komisiou. 

Schválením jedného variantu, alebo alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté. 

4/  Keď  mestské zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie alebo žiadne 

z navrhovaných alternatív, primátor, resp. predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží 

mestskému zastupiteľstvu na schválenie. 
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5/  Hlasuje sa verejne – spravidla zdvihnutím ruky. 

Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 

Mestské zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že o určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným 

hlasovaním. 

6/ K jednotlivým prerokovaným bodom programu mestského zastupiteľstva sa prijímajú 

uznesenia. Prijímané uznesenia  sú číslované chronologicky od začiatku do konca 

kalendárneho roka. Označenie obsahuje poradové číslo a rok v ktorom bolo uznesenie 

prijaté.  

Súčasťou uznesenia je rozpis hlasovania poslancov. 

7/  Uznesenie mestského zastupiteľstva podpisuje primátor a určení overovatelia. 

8/  Uznesenie mestského zastupiteľstva mestský úrad zverejní spôsobom v mieste obvyklým 

/na úradnej tabuli/ a predloží ho poslancom a dotknutým osobám do troch pracovných dní po 

jeho prijatí. 

Čl. 10 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta 

1/  Na plnenie úloh samosprávy mesta alebo ak to ustanovil zákon, vydáva mesto všeobecne 

záväzné nariadenia /najmä §4 ods. 3 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov/. 

Nariadenie mesta nemôže odporovať ústave SR, zákonom a Štatútu Mesta Rajecké Teplice. 

2/  Na prijímanie nariadení sa vzťahuje § 6 3,4,5,6,7 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom 

zriadení v znení zmien a doplnkov. 

3/  K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňovacie návrhy.  

Pozmeňovacie  návrhy musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne. 

4/  Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pričom najprv sa hlasuje o pozmeňovacích 

návrhoch. 

5/  Nariadenie mesta je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov 

mestského zastupiteľstva. 

6/  Nariadenia mesta podpisuje primátor mesta. 

7/  Nariadenie mesta sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na 

úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní. 

Účinnosť nadobúda nariadenie 15-tym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený 

neskorší začiatok účinnosti. 

8/  Nariadenia mesta sú každému prístupné na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach 

a mestský úrad ich predloží poslancom do 10 dní po ich prijatí. 
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Čl. 11 

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 

a nariadení mesta 

1/  Mestská rada rozpracúva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení 

mestského zastupiteľstva v úzkej súčinnosti s primátorom. 

2/  Mestský úrad vytvára podmienky pre realizáciu úloh stanovených uzneseniami 

mestského zastupiteľstva a vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta. 

ČASŤ III. 

DOPYTY POSLANCOV 

Čl. 12 

1/  Poslanci majú právo na zasadaní mestského zastupiteľstva klásť otázky primátorovi, 

členom mestskej rady, zamestnancom mesta, hlavnému kontrolórovi vo veciach výkonu ich 

práce. Poslancovi MsZ musí byť vždy udelené slovo k prejednávanému bodu . 

2/  V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, 

alebo je nutné vykonať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa 

poslancovi poskytnúť odpoveď do 30 dní po rokovaní mestského zastupiteľstva. 

ČASŤ  IV. 

ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ROKOVANÍ 

MESTSKĚHO ZASTUPITEĽSTVA 

Čl. 13 

1/  O rokovaní mestského zastupiteľstva sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, 

kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený obsah programu rokovania, 

priebeh rokovania, prijaté uznesenia a výsledky hlasovania. Zápisnicu z rokovania podpisuje 

primátor, prednosta MsÚ a určení overovatelia. 

Zápisnica sa musí vyhotoviť do troch pracovných dní od konania mestského zastupiteľstva. 

2/  Všetky materiály z rokovaní mestského zastupiteľstva sa archivujú. 

Poslanci a ďalej osoby určené primátorom, majú k týmto materiálom prístup podľa zásad 

stanovených mestským zastupiteľstvom. 

3/ Mestský úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovania mestského zastupiteľstva, 

ako aj archivovanie kompletných materiálov z nich. 

4/ Mestský úrad vedie evidenciu uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady 

a dokumentuje ich zmeny, doplnky, alebo zrušenie. 
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ČASŤ  V. 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 14 

1/  Ruší sa uznesenie mestského zastupiteľstva č 1/1999 zo dňa 15.01.1999 ktorým bol 

schválený rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

2/  Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. 

3/  Poslanci mestského zastupiteľstva sú povinný riadiť sa týmto rokovacím poriadkom 

a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia. 

4/ Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

dňa ............ uznesením č. .... /2010. 

5/ Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom .......................... 

primátor - poţiadal poslancov, aby prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia 

a to k správe hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice o kontrolnej 

činnosti za rok 2011 

 

Add 3/ Správa hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice o kontrolnej 

činnosti za rok 2010 

primátor - poţiadal hlavnú kontrolórku Annu Grupáčovú, aby 

informovala mestské zastupiteľstvo o kontrolnej činnosti za rok 2010 

Anna Grupáčová, hlavná kontrolórka mesta Rajecké Teplice  - v súlade 

s ustanovením § 18f odst.1 písm. e Zákona SNR č. 369/1990 Z.z. 

O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám 

správu o kontrolnej činnosti za rok 2010. Svoju kontrolnú činnosť 

som vykonávala podľa plánu kontrolnej činnosti na rok 2010 

Kontrola príjmovej časti rozpočtu a to daň za uţívanie 

verejného priestranstva za rok 2009 

Tu som skontrolovala jednotlivé platby za uţívanie verejného 

priestranstva, ich náleţitosti a účtovanie. Rozpočet za daň 

verejného priestranstva za rok 2009 bol 9 000 Eur, skutočnosť 9 338 

Eur, plnenie na 103,8 %. Pri kontrole dokladov som nezistila 

nedostatky.     

Kontrola pokladne - v priebehu roka som vykonala kontroly stavu 

pokladne mesta Rajecké Teplice , zaúčtovanie jednotlivých 

pokladničných dokladov, náleţitosti dokladov, vyúčtovanie záloh na 

nákup. Pri kontrole som nezistila ţiadne nedostatky. 

Stav pokladne súhlasil so stavom účtovným, doklady sú zaúčtované 

v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a Zákonom 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

Č. 583/2004 Z.z. v znení a doplnení neskorších predpisov. Doklady 

obsahovali všetky náleţitosti, pri vyplatení zálohy na nákup je 

doklad o schválení preddavku na nákup a pri vyúčtovaní sú doklady 

o jednotlivých nákupoch, ktoré sú označené podľa súpisky. 
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Kontrola rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou Centra 

voľného času v Rajeckých Tepliciach. 

Dňa 04. 11. 2010 som vykonala kontrolu v Centre voľného času 

v Rajeckých Tepliciach. Je to výchovno-vzdelávacie školské 

zariadenie zriadené v zmysle § 116 zákona NR SR č. 245/2008 

O výchove a vzdelávaní. Zriaďovateľom je Mesto Rajecké Teplice. 

Mesto poukazuje finančné prostriedky, ktoré prichádzajú 

z Ministerstva financií ako výnos z podielových daní. 

CVČ vyberá poplatky na jednotlivé záujmové krúţky podľa schváleného 

návrhu poplatkov. Sú zaevidované podľa jednotlivých krúţkov. Všetky 

získané finančné prostriedky sú riadne zúčtované. Taktieţ financie 

vyplatené  lektorom za činnosť, alebo nákup materiálno-technického 

vybavenia krúţkov.  Vedie účtovníctvo, ktoré je v súlade so zákonom 

o účtovníctve a s podvojným účtovníctvom mesta Rajecké Teplice.  Má 

zinventarizovaný majetok zakúpený na činnosť krúţkov. Pri kontrole 

som nezistila nedostatky. 

Vykonala som kontrolu sťaţnosti  p. Tibora Pialu Poluvsie 139, 

vo veci oplotenia parcely 

KN-E-č. 622/3 k.ú. Poluvsie a riešila odpoveď na  opakovanú 

sťaţnosť. Vyjadrovala som sa k petícií p. Brodňanovej Poluvsie 62, 

za záchranu dreveného kríţa. 

Vypracovala som stanoviská k ţiadosti o úver  na financovanie 

projektov z EÚ / vlastných zdrojov/ na stavebné úpravy objektov 

Základnej školy v Rajeckých  Tepliciach , Revitalizácia  

Námestie SNP Rajecké Teplice, Modernizácia centra kultúry vo 

Wilamoviciach a Oddelenia  kultúry Mesta Rajecké Teplice na účely 

medzinárodnej spolupráce. 

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2009  a k napĺňaniu a čerpaniu 

rozpočtu za rok 2009. Stanovisko k napĺňaniu a čerpaniu rozpočtu 

v priebehu roka 2010 a k zmene rozpočtu Mesta Rajecké Teplice za rok 

2010. 

primátor – navrhujem zobrať na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra mesta Rajecké Teplice o kontrolnej činnosti za rok 2010 

pokiaľ nemá niekto do diskusie k nemu 

Babinec – ja mám predstavu o hlavnom kontrolórovi, ţe bude niečo iné 

robiť. Účtovníctvo pracovníkov predsa nemusí kontrolovať. Nikde som 

sa nedočítal, ţe peniaze boli účelne pouţite. Stretol som sa 

s človekom, ktorý mi povedal, ţe štvrtýkrát vymeriava -to má naše 

mesto toľko peňazí? Ja by som rád vedel, či na námestie boli účelne 

vynaloţené peniaze. Nezdá sa mi to. Na to je tu hlavný kontrolór. 

Tieţ by som rád vedel, načo sa pán Tibor Piala sťaţoval, o čom bola 

petícia pani Brodňanovej, tieţ by sa dalo rozprávať o Základnej 

škole 

Grupáčová- jednotlivé námietky poslanci schválili. Ja nemôţem 

zasahovať do stavebnej činnosti. Ja mám úväzok 0,2  

primátor – postavenie hlav. kontrolóra je presne stanovené v zákone 

o obecnom zriadení. Revitalizácia námestia, všetci viete, ţe vďaka 

projektu sa vymeriavala plocha. Príslušná agentúra je tou agentúrou 

ministerstvo to nám kontroluje. Bola spracovaná dokumentácia. Štyria 

alebo desiati tam robili, lebo všetko je v zemi urobené, bolo tam 

blato, voda. V súlade s projektovou dokumentáciou sa všetko robí.  

Grupačová- mám listy všetkých sťaţnosti, nech sa páči predloţím vám 

ich k nahliadnutiu 
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primátor – poţiadal poslancov či má niekto ešte ďalšie otázky, ak 

nie, nech sa páči prejdime k návrhu na uznesenie 

Babinec - Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach berie na 

vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Rajecké Teplice za rok 2010. Prečítal a poprosil primátora, aby 

poţiadal poslancov o hlasovanie 

 

ZA:8        PROTI: 0            ZDRŢAL SA: 0 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, jednohlasne schválenie 

uznesenia č.11/2011. Prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia a to k plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice na   

1. polrok 2011 

 
 
Add 4/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké 

Teplice na 1. polrok 2011 

primátor – poţiadal hlavnú kontrolórku, aby predniesla plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice na 1. 

polrok 2011. Je povinná predloţiť plán kontrolnej  

Anna Grupáčová, hlavná kontrolórka mesta Rajecké Teplice  - v súlade 

s ustanovením § 18f ods.1 písm. b Zákona SNR č. 369/1990 Z.z. 

O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám 

návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011 

Predmetom kontrolnej činnosti v 1 .polroku 2011 bude: Kontrola 

plnenia uznesení MsZ, kontrola vybavovania sťaţností  v zmysle 

Zákona NR SR č. 9/2010 Z.z., kontrola inventarizácie majetku, 

záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky za rok 2010 , kontroly na 

základe uznesení MsZ v Rajeckých Tepliciach a stanovisko 

k záverečnému účtu za rok 2010 a k napĺňaniu a čerpaniu rozpočtu za 

rok 2010 

primátor - vyzval na diskusiu poslancov, nikto sa neprihlásil, 

vyzval poslancov, aby hlasovali za prednesený návrh programu, ktorý 

prečítal pán Babinec, predseda návrhovej komisie 

Babinec - Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice 

na 1.polrok 2011 a schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra mesta Rajecké Teplice na 1.polrok 2011 

primátor – poţiadal poslancov o hlasovanie za prednesený návrh 

 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŢAL SA: 0 

primátor - k uvedenému návrhu nemali poslanci pripomienky a návrh 

uznesenia schválili hlasovaním v počte 8. Konštatoval, ţe Uznesenie 

č.12/2011 bolo jednohlasne schválené 
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Add 5/ Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 

rok 2011 

primátor - poprosil poslancov, aby si pripravili materiál, ktorý 

mali doma, aby mali čas k prípadným pripomienkam  

primátor – na ustanovujúcom zasadnutí sme sa uzhodli, ţe by to mohli 

byť štvrtky. Je to dobré, keď si viete svoje povinnosti prispôsobiť. 

Vychádzali sme so zákona o obecnom zriadení. V letných mesiacoch pre 

dovolenky sme neplánovali, v súlade s kalendárom, aby sme 

rešpektovali sviatky. Mestská rada bola 20. januára 2011 a dnes 03. 

02. 2011 máme mestské zastupiteľstvo. Čaká nás dohodnúť na ďalších 

stretnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Návrh: 

Mestská rada: 07. 04. 2011, 16. 06. 2011, 22. 09. 2011, 27. 10. 

2011, 07. 12. 2011  

Mestské zastupiteľstvo: 14. 04. 2011, 30. 06. 2011, 29. 09. 2011, 

03. 11. 2011, 15. 12. 2011 

primátor – poţiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 

na uznesenie.  

Babinec prečítal a následne poţiadal primátora , aby dal pokyn 

hlasovať za prednesený návrh 

primátor – poţiadal poslancov o hlasovanie za prednesený návrh 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŢAL SA: 0 

primátor - k uvedenému návrhu nemali poslanci pripomienky a návrh 

uznesenia schválili hlasovaním v plnom počte 8. Konštatoval, ţe 

návrh bol jednohlasne schválený 

 

Add 6/ Informatívna správa o Spoločnom obecnom úrade so sídlom       

v Rajeckých Tepliciach 

primátor – sú to prenesené kompetencie na úseku stavebnom 

a sociálnom, bol tu vytvorený spoločný obecný úrad, aby to mal občan 

bliţšie. Obec Kamenná Poruba tento-krát nepodpísala dohodu na úseku 

sociálnom, lebo si túto agendu bude robiť sama. Pre sociálny úsek 

máme 3 samosprávy. Pre staveb.-4 samosprávy. Spoločná úradovňa má 

rozpočet, vydelia sa náklady počtom obyvateľom, aby to bolo 

spravodlivo. Ing. Vráblová Raj. Teplice a Szmeková pre okolité obce. 

Pani Hudeková je teraz momentálne na školení ohľadom sčítania 

obyvateľov. Podľa § 20 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov môţu obce spolupracovať na základe 

zmluvy uzavretej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo 

činnosti, na základe zmluvy o zriadení zdruţenia obcí... My máme 

uzatvorenú zmluvu na 4 roky.  

Babinec- z rokovania sociálnej komisie, ktoré bolo 19. 01. 2011. 

poţiadavka vzišla zriadenie spoločného školského úradu. Skoro 

v kaţdej obci je taký úrad. Zastával by funkciu, ktorá v Rajeckej 

doline chýba. Pedagógovia majú informácie. Poprosil, by som aby 

takýto úrad bol aj v Rajeckých Tepliciach. 

primátor - poďakoval za návrh. V ďalšom bode som chcel referovať. 

Zdruţenie obcí Rajeckej doliny sa stretlo na mestskom úrade 
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v Rajeckých Tepliciach 26. 01. 2011, na ktorom sme o tom hovorili. 

Vyuţili sme prítomnosť všetkých starostoch tohto zdruţenia 

Zabezpečuje to krajský školský úrad. Ţe zástupca zo Ţiliny Dr. Peter  

Juráš objasnil nám niektoré veci. V minulosti bola polemika, či to 

zriadiť a či nie. Musí byť 2000 a viac detí. Výhody vytvorenia 

spoločného obecného úradu sú aj pre oblasť školstva. Spolupráca so 

starostami obcí a riaditeľmi škôl pri riadení a zabezpečovaní 

výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania na školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí – 

organizačné zabezpečenie školského roka, metodické pokyny, odborná 

a poradenská činnosť školám. Príprava podkladov pre ţiadosti 

o zaradenie škôl alebo školských zariadení do siete škôl, vyradenie 

škôl alebo škols. zariadení zo siete škôl a zmeny v sieti škôl, 

zriaďovanie a zrušovanie škôl po obdrţaní rozhodnutia MŠVVaŠ SR, 

spracovanie zriaďovateľských listín škôl a ich dodatkov. Spracovanie 

agendy v prípade spájania škôl alebo škols. zariadení. Spolupráca so 

starostami obcí pri tvorbe rozpočtov škôl, pri kontrole čerpania 

rozpočtov v príslušnom kalendárnom roku. Spolupráca so starostami 

obcí a riaditeľmi škôl pri spracovaní výkazov(zber údajov, 

vzdelávacie poukazy, štatist. výkazy, správy o hospodárení..) 

Vytvorenie spoločného školského úradu – prečítal smernicu. Výhody 

vytvorenia spoločného školského úradu. Môţe byť v okolitých obciach, 

nemusí byť v Rajeckých Tepliciach. Môţeme sa dohodnúť, ţe vás budem 

priebeţne informovať. 

primátor - nech sa páči ďalšie otázky k tomuto bodu, nikto sa 

neprihlásil, tak ukončil diskusiu a poprosil predsedu návrhovej 

komisie. 

Babinec - prečítal návrh uznesenie č.14/2011 a zároveň prečítal 

návrh na uznesenie č.29/2011  

Uznesenie č.14/2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo informatívnu správu o Spoločnom obecnom úrade so sídlom 

v Rajeckých Tepliciach a berie na vedomie informatívnu správu 

o Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Rajeckých Tepliciach 

Uznesenie č.29/2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

prerokovalo  informáciu o moţnosti vytvorenia spoločného obecného  

úradu /SOU/ pre oblasť školstva a berie na vedomie informáciu 

o moţnosti vytvorenia spoločného obecného  úradu  

/SOU/ pre oblasť školstva 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŢAL SA: 0 

primátor – poďakoval poslancom a prešli k bodu 7 a to informatívna 

správa o príprave projektu z OPŢP na dobudovanie kanalizácie 
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Add 7/ Informatívna správa o príprave projektu z OPŢP na dobudovanie 

kanalizácie 

primátor – vysvetlil riadenie Sevaku, a.s. Zbavilo sa zodpovednosti, 

a všetko ostalo na pleciach samosprávy. Systematický sme sa 

zaoberali odkanalizovaniu od roku...... Riešime to formou projektu 

z OPŢP na dobudovanie kanalizácie- Moţno budeme musieť riešiť prípad 

od prípadu, lebo nebudete všetci spokojní. Je to v zemi. Peniaze nie 

je vidieť. Teraz je výzva, ktorú sme očakávali, pre obce kde je 

menej obyvateľov ako 10000. Zaoberali sme sa priebehom projektu 

z OPŢP ,,Skvalitnenie separovania zberu v Rajeckej doline“, 

financovaniu projektu a rozdeleniu kontajnerov podľa obcí na 

zasadnutí valného zhromaţdenia Zdruţenia obcí Rajecká dolina, ktoré 

sa uskutočnilo 26. 01. 2011 v stredu o 9.00 h v malej zasadačke 

Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach 

primátor - poţiadal o diskusiu. Nikto sa neprihlásil, tak poţiadal 

predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie 

Babinec - prečítal návrh uznesenie č. Uznesenie č.15/2011-Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  informatívnu 

správu o príprave projektu z OPŢP na dobudovanie kanalizácie a berie 

na vedomie informatívnu správu o príprave projektu z OPŢP na 

dobudovanie kanalizácie. Následne poţiadal primátora, aby hlasovali 

poslanci 

primátor – poţiadal poslancov o hlasovanie za prednesený návrh  

 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŢAL SA: 0 

primátor - konštatoval, ţe Uznesenie č.15/2011 bolo schválené 

 

Add 8/ Informatívna správa o rekonštrukcii objektov v areáli ZŠ 

primátor – po moţnosti, ţe sa môţeme uchádzať pristúpili sme 

k uchádzaniu k získaniu finančnej dotácie. Verejné obstarávanie bolo 

rozdelené do 3 súťaţí: stavebné úpravy, IKT technika, Interiérové 

vybavenie. Predmetom projektu, na získanie nenávratného finančného 

príspevku vo výške 95% sumy oprávnených nákladov, bolo zníţiť 

energetickú náročnosť budov, prioritne išlo o zateplenie obvod. 

plášťa a strechy budov, výmenu výplňových otvorových konštrukcií, 

výmena vykurovacích telies a rozvodov ústredného vykurovania ako aj 

inštalácia solárneho systému na ohrev vody - vyhodnotenie ponúk 

08.02.2010 o 9,30 h 

-doklady do súťaţe poslali 3 firmy, víťaznou firmou je DÚHA a.s., 

Prešov 

- zmluva o dielo bola podpísaná dňa 25. 06. 2010, doba realizácie 

stavby je 20 mesiacov od podpisu zmluvy 

- 07.07.2010 bolo odovzdané firme Dúha a.s. stavenisko, a tým začaté 

stavebné práce 

- rozpočet na stavebné práce je 772 715,69 € 

- do dnešného dňa boli dokončené 4 objekty ( SO 01, SO 02 - budovy 

školy, SO 07 - oprava oplotenia, SO 10 - preloţka NN ) 

a preinvestovaných 673 499,33 €, čo je asi 90% celkovej sumy. 

- momentálne sa dokončujú práce na objekte SO 03 - budova telocvične 
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- dodávateľ stav. prác chce stavbu odovzdať pribliţne do konca marca 

2011, čo je skrátenie harmonogramu prác o 11 mesiacov 

- na stavbe vznikli neoprávnené náklady, ktoré do dnešného dňa 

činia: 

- 18 725,41 € - dodávka a montáţ dverí, drev. stien do WC 

- 1 713,60 € - dodávka a montáţ atypických okenných zábradlí 

IKT TECHNIKA 

- predmetom súťaţe bola dodávka tovaru IKT techniky 

- vyhodnotenie ponúk sa konalo 07.01.2010 o 10.00 hod. 

- cenovú ponuku predloţili 3 firmy, víťaznou firmou je Kamenický 

Ľubomír - OptiCom, Ţilina 

- objednávka na dodanie tovaru v zmysle zmluvy bola vystavená dňa 

11.01.2011 

- dodanie tovaru bude do 30 dní od vystavenia objednávky 

- rozpočet na dodanie tovaru je 22 604,05 € 

- ďalšie neoprávnené náklady: 

- 2 911,22 € - dátové rozvádzače so zapojením 

INTERIÉROVÉ VYBAVENIE 

- predmetom súťaţe bola dodávka tovaru interiérového vybavenia 

- vyhodnotenie ponúk sa konalo 07.01.2010 o 12.00 hod. 

- cenovú ponuku predloţili 3 firmy, víťaznou firmou je Kamenický 

Ľubomír - OptiCom, Ţilina 

- objednávka na dodanie tovaru v zmysle zmluvy bola vystavená dňa 

11.01.2011 

- dodanie tovaru bude do 30 dní od vystavenia objednávky 

- rozpočet na dodanie tovaru je 16 061,43 € 

Všetky zápisnice sú uloţené aj u riaditeľa základnej školy. Následne 

poprosil o nejaké otázky. 

Dikant- mali sme stretnutie s riaditeľom základnej školy, aby nám 

povedal, keď budeme mať v rozpočte prebytok, načo by sme mali pouţiť 

peniaze. Vyzerá to v škole ako na Luniku 9. Telocvičňa zateká 

primátor – tieto nedostatky boli spísané na kontrolnom dni, 

telocvičňa nie je dokončená 

Dikant- prečo sa tam hrajú loptové dni. Ihrisko s umelou trávou. 

Parapety na školskej jedálni sú ohnuté. Osvetlenie mini ihriska je 

všade na okolí. Do 24.00 h v noci by mohlo byť otvorené. Deti by 

mohli športovať. Cez víkendy by mohla byť vyuţitá telocvičňa. 

Stoličky a lavice v základnej škole  majú cez 10 rokov. Moţno by tam 

mohol byť automat, nemusíme platiť človeka 

primátor – osvetlenie sa neurobilo, lebo sme boli obmedzený 

financiami. Ďakujem za podnety, rozvoj školy nám nie je ľahostajný. 

Nebránim sa dobrým nápadom, aj ako napríklad spomenutý automat 

Sopko – ihrisko by sme mohli v zime vyuţívať ako klzisko pre deti. 

Ďalšia aktivita by tu bola cez zimu. Poţiadať dodávateľa stavby, aby 

zlikvidoval ţelezné tyče, betóny, aby sa nič nestalo deťom. 

Babinec - na našej komisie tieţ traja členovia vystúpili s veľkou 

kritikou, ako sa v škole robí. Východniari tu robia a naši občania 

nemajú robotu. Podobalo sa to naozaj na Luník. Elektroinštalácia 

nebola urobená projektom, diera je uţ na stole, polystyrén prelomili 

a ešte stavba nie je odovzdaná. Vyzerá to na rok 1920. Keď si ţiak 

zlomí nohu, tak odskáče si to základná škola, ale aj zriaďovateľ. 

Pretoţe podlaha je šmykľavá. Strašne sme zvedaví, kto takú stavbu 

prevedie 

primátor – majú certifikát, ţe kládli protišmykovú dlaţbu, 

operatívne budú odstraňovať nedostatky 
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Šálek – bolo by dobré, keby sa na zasadnutí v budúcnosti zúčastňoval 

pán riaditeľ základnej  školy.  

Barčiak - dvere na WC sa otvárajú na misy. V pláne musí mať riešené 

skladovanie materiálu. Prečo bolo skladisko v celom areáli základnej 

školy, sklad bol v telocvični. Čo urobili uţ je zničené. Palubovka 

je v strašnom stave. Celý areál je zničený, od zelene, neskutočné 

stavenisko. 

primátor – uţ nemal nikto nič do diskusie, tak ukončil k tomuto bodu 

diskusiu a poţiadal pána Babinca  ako predsedu návrhovej komisie, 

aby prečítal návrh na Uznesenie č.16/2011 

Babinec-  Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

informatívnu správu o rekonštrukcii objektov v areáli ZŠ a berie na 

vedomie informatívnu správu o rekonštrukcii objektov v areáli ZŠ 

primátor – poţiadal poslancov o hlasovanie za prednesený návrh  

ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŢAL SA: 0 

primátor -konštatoval, ţe Uznesenie č.16/2011 bolo schválené 

 

Add 9/ Informatívna správa o rekonštrukcii námestia 

primátor – plocha hodná kúpeľného mesta. Aby reprezentovala toto 

mesto. Bolo urobených niekoľko štúdií, ktoré nebolo moţne realizovať 

z nedostatku finančných prostriedkov. S rekonštrukciou súvisela aj 

prekládka autobusovej zástavky. Rokovali sme na začiatku aj so SLK 

Rajecké Teplice, a.s. o vykúpení priestoru pre prípadné krátkodobé 

zastavenie autobusov. K takejto dohode nedošlo.   Revitalizácia 

námestia - rozsah prác zostal zatiaľ v zemi. Stavba sa zazimovala, 

nastupuje zhutnenie plochy a ďalších prác na základe vypracovanej 

projektovej dokumentácie. Kontrolné dni prebiehajú aj na tejto 

stavbe. Začiatkom júna bude ukončenie prác. Hovorí o tom celá 

projektová dokumentácia. Na mestskej rade sme podrobne prebrali 

primátor – poţiadal poslancov o diskusiu- nikto nič nemal. Poţiadal 

predsedu návrhovej komisie p. Babinca, aby prečítal návrh na 

uznesenie č.17/2011 

Babinec - Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  

informatívnu správu o rekonštrukcii námestia a berie na vedomie 

informatívnu správu o rekonštrukcii námestia 

 

primátor – dal hlasovať za prednesený návrh 

 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŢAL SA: 0 

primátor - konštatoval, ţe uznesenie č.17/2011 bolo schválené 

 

Add 10/ Informatívna správa o podaní ţiadosti na rekonštrukciu 

verejného osvetlenia 

primátor – vypracovali sme ţiadosť na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia. Projekt čaká posudzovanie- podal sa minulý rok. 

Konkurencie schopnosť.... Pokiaľ bude úspešný vymenilo by sa 

osvetlenie v celom meste Rajecké Teplice, hlavne aby bola úspora 
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elektrickej energie. Poţiadal poslancov o diskusiu, nikto sa 

neprihlásil 

primátor – poţiadal predsedu návrhovej komisie p. Babinca, aby 

prečítal návrh na uznesenie č.18/2011 

Babinec - Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  

informatívnu správu o podaní ţiadosti na rekonštrukciu verejného 

osvetlenia  a berie na vedomie Informatívnu správu o podaní ţiadosti 

na rekonštrukciu verejného osvetlenia 

primátor – dal hlasovať za prednesený návrh 

 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŢAL SA: 0 

primátor - konštatoval, ţe uznesenie č.18/2011 bolo schválené 

 

Add 11/ Informatívna správa- Viacročný programový rozpočet na roky    

2011-2013  

primátor – poţiadavka vzišla  z mestskej rady. Spracovali sme ho pre 

všetkých poslancov. Základná škola a centrum voľného času sú tu 

zahrnuté, sme ich zriadovateľ. 

Sopko – bola to poţiadavka aj finančnej komisie, pretoţe sme tu noví 

členovia. Pokiaľ vieme pokryť náklady vlastnými prostriedkami.  

Vysvetlenia jednotlivých pojmov sme si vám dovolili predloţiť.  

Programové rozpočtovanie je systém zaloţený na plánovaní úloh 

a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority 

a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, 

s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových 

prostriedkov. Programové rozpočtovanie je systém plánovania, 

rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi 

verejnými rozpočtovými zdrojmi a očakávanými výstupmi a výsledkami 

realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu 

samosprávy. 

Cieľ rozpočtovaného programovania- Cieľom je: prijímanie 

kvalifikovaných rozhodnutí podloţených kvalitnými informáciami, ( 

vrcholový manaţment ), čo najefektívnejšie vyuţívanie obmedzených 

verejných zdrojov, zvyšovanie kvality sluţieb verejnej správy 

poskytovaných obyvateľom a v neposlednom rade skvalitňovať 

komunikáciu s verejnosťou 

Programový rozpočet obsahuje: 

- Odkaz na poslanie samosprávy, ktoré je definované 

v strategickom pláne  

- Zámery a výsledkovo orientované ciele samosprávy ( ktoré 

dokumentujú jasný vzťah medzi strategickým plánom a vlastným 

rozpočtom) 

- Výstupovo orientované ciele ( ktoré dokumentujú objem 

samosprávou poskytovaných sluţieb, ich efektívnosť či kvalitu ) 

- Merateľné ukazovatele plnenia výsledkovo a výstupovo 

orientovaných cieľov ( teda merateľné ukazovatele výkonnosti ) 
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- Výdavky usporiadané do logických celkov podľa realizovaných 

kompetencií alebo úloh samosprávy ( napr. vzdelávanie, kultúra, 

šport, odpadové hospodárstvo.. ), ktoré sú nazývané programy 

Programový rozpočet je tvorený programami ( vzdelávanie, verejné 

osvetlenie, doprava, odpadové hospodárstvo, sociálne sluţby, 

zdravotníctvo ), ktoré sa môţu deliť na podprogramy, prípadne ďalej 

na prvky/projekty.     Programový rozpočet na základe tejto 

vlastnosti môţeme teda definovať ako rozpočet, ktorý rozdeľuje 

výdavky samosprávy do jednotlivých programov, ktoré tvoria tzv. 

programovú štruktúru. Inými slovami,  programový rozpočet si môţeme 

predstaviť aj ako skupinu mini rozpočtov, ktoré predstavujú 

jednotlivé programy. Programová štruktúra je navyše doplnená 

o zámery, ciele a merateľné ukazovatele, ktoré podčiarkujú 

orientáciu na výkonnosť. 

Programová štruktúra ( rozpočtu )- je logická, hierarchicky 

usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu 

k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. 

Program -je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít ( prác, 

činností, dodávok ) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov 

a zámerov.  Program sa všeobecne delí na podprogramy, prvky alebo 

projekty.  Kaţdý program obsahuje zámery, ciele a merateľné 

ukazovatele. Kaţdý program má priradený stručný, výstiţný názov. 

Podprogram -je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne 

súvisiace aktivity. Podprogram povaţujeme sa štruktúru, ktorá 

zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické 

a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria 

prvky alebo projekty. 

Prvok- je časovo neohraničená beţná aktivity/aktivity, ktorá 

„produkuje“ tovar alebo sluţbu ( napríklad v rámci Programu 

vzdelávanie môţe byť Podprogram základné školy a v rámci neho Prvok 

základná škola so zameraním na informačné technológie a Prvok 

základná škola so zameraním na cudzie jazyky ). Kaţdý prvok má 

priradený stručný, výstiţný názov. 

Zámer- vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého 

plnenia príslušných cieľov ( budúci stav, ktorý chceme v konečnom 

dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením 

príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí). 

Cieľ- je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom 

ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. 

Merateľný ukazovateľ- je nástroj na monitorovanie a hodnotenie 

plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvo ktorého meriame pokrok 

pri plnení cieľa. 

primátor – materiál je otvorený, mestké zastupiteľstvo ho môţe 

pozmeniť, sme pripravení, aby sme sa o rozpočte bavili o vývoji 

verejných financií. Mali sme aj krízový reţim v roku 2010, viete ako 

to bolo s podielovými daňami 

Babinec- ten kto vymyslel spôsob financovania by mal dostať nobelovú 

cenu. Mal by byť zrozumiteľný pre všetkých ľudí. 
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primátor – plníme čo nám zákon ukladá. Je tam sumarizačná kapitola a 

všetky poloţky sú tam prehľadnejšie. Nech sa páči, kto má ešte do 

diskusie, nikto sa neprihlásil, tak poţiadal predsedu návrhovej 

komisie, aby prečítal návrh na Uznesenie č.19/2011 

Babinec - Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  

informatívnu správu- Viacročný programový rozpočet na roky 2011-2013 

a berie na vedomie informatívnu správu- Viacročný programový 

rozpočet na roky 2011-2013  

primátor – dal hlasovať za prednesený návrh 

 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŢAL SA: 0 

primátor - konštatoval, ţe uznesenie č.19/2011 bolo schválené 

 

 

 

 

     Prestávka 5 minút 

 

 

Add 12/ Ţiadosti občanov – stanoviska z odborných komisií 

primátor - máme štyri komisie mestského zastupiteľstva Mesta Rajecké 

Teplice. Tri sa stretávajú pravidelne. Komisia na ochranu verejného 

záujmu, ktorej predseda je Ing. Vladimír Dikant sa stretáva raz 

alebo dvakrát do roka. 

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

Alexander Sopko          

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

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

C/ Komisia výstavby, územného plánu a ochrany ţivotného prostredia 

predseda Vladimír Brath 

primátor – poţiadal predsedu komisie finančnej, podnikateľskej 

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

a podnetoch riešených v jeho komisii 

Ing. Alexander Sopko - naša komisia /finančná, podnikateľská 

a cestovného ruchu/zasadala na mestskom úrade včera 02. februára 

2011. Prítomní:  Ing. Alexander Sopko, JUDr. Štefan Stehlík,                    

Ladislav Šálek, Drahoslava Pagáčová ospravedlnená, Janka Bohiníková,                            

Ing. Vladimír Dikant, Ing. Pavol Hucík. Komisia prejednala finančný 

príspevok dieťaťa a úmrtí občana a doporučuje z výšky 49,79 EUR 

zaokrúhliť na 50,- EUR. Príspevok pri narodení dieťaťa a úmrtí 

občana – navrhujeme zaokrúhlenie na 50 eur. Ide viac menej 

o kozmetickú úpravu. 

primátor – máme pripravený návrh na uznesenie č.22/2011 

Babinec – prečítal návrh na Uznesenie č.22/2011 a to , ţe Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach  prerokovalo príspevok pri 

narodení dieťaťa a úmrtí občana – zaokrúhlenie 

a ruší Uznesenie č.8/2006 zo dňa 7.12.2006 časť schvaľuje bod 7 
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a schvaľuje finančný príspevok pri narodení dieťaťa a úmrtí občana 

vo výške 50,- EUR s účinnosťou od 03. 02. 2011. Po prečítaní 

poprosil primátora , aby dal hlasovať za prednesený návrh 

primátor – dal hlasovať za prednesený návrh 

 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŢAL SA: 0 

primátor - konštatoval, ţe uznesenie č.22/2011 bolo schválené 

Ing. Alexander Sopko Z 15. 12. 2010 zmenou koeficienta pre rok 2011 

došlo k úprave výšky 135 EUR. navrhujeme upraviť aj výšku dotácie na 

jedno dieťa pre centrum voľného času zo 185,- EUR na 135,- EUR.  

Berie sa jedno dieťa ako také. Niekedy dieťa bolo aj v piatich 

krúţkoch. VZN č. 61/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 

Mesta Rajecké Teplice.  

Dodatok č. 1 VZN  č.61 /2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 

území Mesta Rajecké Teplice  

Zmena č. 4 (návrh) Príloha č.1 Dotácia na rok 2011 na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajecké Teplice 

 

 

 

Na základe nariadenia 

vlády Slovenskej 

republiky 

z 15.decembra 2010, 

ktoré hovorí 

o koeficientoch 

jednotlivých 

školských zariadení, 

sa mení aj koeficient 

pre dieťa centra 

voľného času a dieťa 

školského strediska 

záujmovej činnosti. Koeficient pre rok 2011 je 3,2. 

Z tohto dôvodu navrhujeme upraviť aj výšku dotácie na jedno dieťa 

pre centrum voľného času zo 185,- EUR na 135,- EUR.  

Pre porovnanie koeficient na rok 2010 bol 3,7 a počet  detí 479. 

Výška dotácie bola vo výške na jedno dieťa 185,-EUR / rok. Dotácia 

bola poskytovaná na počet detí v kaţdom krúţku. 

( Ak bolo dieťa prihlásené vo viacerých krúţkoch napr. v troch,  tak 

dotácia bola poskytnutá 3x na jedno dieťa). 

Pre rok 2011 sa koeficient zníţil na 3,2. Počet detí je 278. Zmenil 

sa systém financovania. Dotácia je poskytovaná na počet detí, ktoré 

fyzicky navštevujú centrum voľného času na území obce bez ohľadu na 

počet navštevovaných krúţkov. 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

Dotácia na mzdy a prevádzku 

na žiaka  

v eurách 

Materská 

škola 

dieťa do troch 

rokov                      3 050,00 

dieťa od troch 

rokov 1 550,00 

Školský klub detí 300,00 

Centrum voľného času 135,00 

Školská jedáleň                        100,00 
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Pre deti materskej školy, školského klubu a školskej jedálne sa 

koeficient oproti roku 2010 nemenil. Dotácie pre deti týchto 

zariadení ostávajú nezmenené. 

Sopko - komisia súhlasí s touto úpravou a doporučuje MsZ schváliť 

tak ako je to navrhnuté v návrhu na Uznesenie č.21/2011 

Babinec - je to príloha VZN č. 61/2009 tak bude účinné po vyvesení 

15 dní prečítal návrh na Uznesenie č.21/2011 Mestské zastupiteľstvo 

v Rajeckých Tepliciach I. prerokovalo  VZN č. 61/2009 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území Mesta Rajecké Teplice 

II. schvaľuje Zmenu č.4 prílohy č.1 k VZN č.61/2009 o určení výšky 

dotácie  na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území Mesta Rajecké Teplice  

 

primátor – dal hlasovať za prednesený návrh 

 

ZA: 7  PROTI: 0  ZDRŢAL SA: 1(Mgr. Branislav Babinec) 

primátor - konštatoval, ţe uznesenie č.21/2011 bolo schválené 

Sopko- zle sme schválili odmenu primátora v decembri 2010.  

Jedná sa o výšku odmeny pána primátora, aby to bolo jednoznačné  

treba zrušiť uznesenie č.6,bod  7,  a uznesenie č7, bod 7 zo dňa  

20. 12. 2010 a následne treba schváliť odmenu primátora mesta vo 

výške 40% mesačného základného platu. 

Babinec- mne sa nepáči pojem odmena. Spravidla odmenou sa povaţuje 

finančná čiastka, za vykonanie uloţenej práce 

primátor – máš nejaký poslanecký návrh, priemerná mzda v národnom 

hospodárstve x koeficient 

Sopko- účtovná osnova nehovorí ináč, nie som si istý. Môţeme sa 

vrátiť k tomuto bodu. Zatiaľ si to pozrie pán prednosta 

Prešli k návrhu stretnutí subjektov, aby sa operatívne riešili 

problémy. 

primátor – poďakoval predsedovi komisie finančnej, podnikateľskej 

a cestovného ruchu Ing. Alexandrovi Sopkovi a poţiadal Mgr. 

Branislava Babinca, aby zastúpil Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD. –

predsedkyňu, ktorá je ospravedlnená. Tak referoval pán Babinec 

Mgr. Branislav Babinec - naša komisia /sociálnych vecí, kultúry, 

vzdelávania, športu, mládeţe  a verejného poriadku/zasadala 19. 

januára 2011 na mestskom úrade. Na zasadnutí boli prítomní: Mária 

Rostášová, Emil Barčiak, Branislav Babinec, Zuzana Bieliková, Mária 

Grochalová, Milota Murčová a  Janka Hudeková. Prizvaná bola pani 

riaditeľka Materskej školy Rajecké Teplice PhDr. Zuzana Chvojková. 

Obsahom programu bolo predstavenie jednotlivých členov, systém 

fungovania a jednania komisie sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, 

športu, mládeţe  a verejného poriadku. Jednotlivý členovia na 

základe odbornosti sa rozdeľovali, ich zodpovednosť v jednotlivých 

oblastiach riešených v komisii. Jednali sme s pani riaditeľkou MŠ 

a zaoberali sme sa ţiadosťami občanov. 

Z oblasti sociálnej problematiky referovala p. Hudeková: Ţiadosť p. 

Anny Kostolnej, bytom Poluvsie 52,narodená v roku 1921. Jedná sa 

o osamelú dôchodkyňu, ktorá ţiada o príspevok na nový ortopedický 

matrac. Príspevok dostala naposledy v roku 2010 a to vo výške 80 EUR 
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na dobudovanie sprchovacieho kúta. Komisia navrhuje finančnú výpomoc 

vo výške 80 EUR na nový ortopedický matrac.  

Druhá ţiadosť p. Jána Frnku, bytom Rajecké Teplice, diabetik, má 

zvýšené náklady na lieky a ma nezaopatreného syna. Komisia odporúča 

primátorovi, aby sme mu poskytli finančnú výpomoc vo výške 60 EUR. 

Pani Hudeková má zistiť podrobnosti rozhodnutia ministerstva o soc. 

Pomoci.       Zaoberali sme sa informáciou o rozhodnutí 

ministerstva, ţe od 01. 01. 2013 musí mať mesto vlastné sociálne 

zariadenie, vo väzbe na zákon o soc. Pomoci. Informácie v televíz. 

Novinách, Markíza 09. 01. 2011.  

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

člen komisie zameraný na kultúrnu oblasť a mládeţ. V komisii nie je 

zástupca z oddelenia kultúry. Preto je nutná spolupráca so 

zamestnancom MsÚ. 

Oblasť vzdelávania  Ja som  člen komisie zameraný na vzdelávanie. V 

prílohe našej zápisnice zhrnutých niekoľko závaţných problémov. Pán 

Babinec predniesol problémy rekonštrukcie ZŠ Rajecké Teplice, kde mu 

občania kladú nasledujúce otázky: 

- prečo tam pracujú Rumuni, prečo zamestnávajú východniarov? 

- v zmluve je, ţe deti nebudú na stavenisku? 

- prečo nebola elektrika v projekte? 

- kto z úradu kontroluje práce a poriadok na stavenisku? 

- prečo nebola pouţitá protišmyková dlaţby? 

Hovorili sme o prevádzke MŠ počas školských prázdnin. V Uznesení 

2/2009 schvaľuje prevádzku od 01. 09. Do 31. 07. Bez ohľadu na počet 

detí. Riaditeľka poţiadala o zmenu tohto uznesenia. Návrh: stanoviť 

limit detí- keď kapacita 1 triedy(17) alebo 15 detí. Prejednať 

moţnosť pouţitia CVČ, OZ Kultúra, MŠ Poluvsie alebo alternatívu 

pobytu(jedná sa väčšinou o 5-6 ročné deti). 

Treba to predebatovať s rodičmi. Ţeny sú doma, matka dieťa prihlási 

a ráno si rozmyslí a dieťa nedá do materskej školy. Treba to zváţiť, 

respektíve vytvorenia iných alternatív. 

Kostolná – treba materskú školu vytvoriť v centre 

Babinec – preto moţno by sa materská škola mohla vrátiť späť do 

mesta, pretoţe mestu patrí bývala materská škola. Navrhujeme zváţiť 

vznik materského centra v Rajeckých Tepliciach. Upozorňujú na 

závaţnú chybu v odst. 10 VZN 5/2007, kde nie sú správne uvedené 

pojmy mesačný poplatok a sponzorský príspevok. Odporúčali sme 

prejednať na finančnej komisii.      Hovorili sme o moţnom zriadení 

školského úradu v rámci Rajeckej doliny- súčasný stav je 

neprijateľný, pretoţe prístup k informáciam je nulový. Okolité 

spádové oblasti(Bytčiansko, Terchovsko) ŠÚ má. 

Zaoberali sme sa odvozom a dovozom detí na kultúrne podujatia. 

Prevoz detí z MŠ Poluvsie do MŠ v Rajeckých Tepliciach.  Momentálne 

to zabezpečuje p. Janísek, a rodičia si to platia. Mestská polícia 

to odmieta.  Návrh: Mesto by malo osloviť prepravcov v okolí 

a urobiť s nimi zmluvu 

primátor – pani riaditeľka treba vţdy dať včas vedieť a my to 
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zabezpečíme.  Treba porozmýšľať  ako by sme toto zabezpečili. Treba 

presondovať viaceré moţnosti. Spýtal sa pani riaditeľky koľkokrát je 

to do roka 

Chvojková- 1-krát do mesiaca, niekedy aj 2-krát do mesiaca 

Rojík – veď pán Janísek má taký malý autobus 

Chvojková - učiteľky majú nevyčerpané dovolenky, niekoľko desiatok 

dní. Aj z tohto pohľadu by sa to malo riešiť 

Pleva - ja mám 20 dní dovolenky a učiteľka má 40 dní. Dnes sa robí 

od 06.00 do 18.00 h 

primátor – 17 detí je dosť veľa, aby mal byť minimálny počet. 

Materská škola je sluţba pre rodičov. Pod 10 z hľadiska rentability 

by som nešiel. Myslím, ţe keď sa budú striedať v júli po dve 

učiteľky nebude problém. Je to citlivá vec vo vzťahu k rodičom 

a deťom. Vloţili sme nemalé prostriedky, aby materská škola 

fungovala tak nech funguje. Moţno treba širšiu diskusiu. 

Kostolná – limit 17 detí je naozaj neúnosný, je to sluţba 

primátor – treba stretnutie rodičov a učiteliek. Spýtal sa občanov 

a poslancov, či môţeme ukončiť diskusiu ohľadom materskej školy, 

všetci súhlasili 

Babinec- Oblasť športu - pán Barčiak je člen komisie zodpovedný za 

oblasť športu. Pán Barčiak predniesol ústne poţiadavky občanov. 

Vyuţívanie telocvične Základnej školy Rajecké Teplice aj počas 

víkendu. Navrhujeme dať kompetencie p. Barčiakovi v zmysle jednania 

s kompetentnými na MsÚ. Sám zabezpečí vyuţiteľnosť aţ 

samofinancovanie telocvične. 

Oblasť verejného poriadku -pani Murčová(poriadok, čistota), pani 

Grochalová(medziľudské vzťahy) sú členky komisie zodpovedné za 

uvedenú oblasť. Predniesli poţiadavky občanov v meste. Navrhujeme 

prijatie opatrení v zmysle zvýšenia počtu čistenia ulíc Rajeckých 

Teplíc 

Ostatné/rôzne  Predsedkyňa poţiadala členov, aby si do budúceho 

stretnutia premysleli priority počas roku 2011 

primátor – poďakoval p. Babincovi za referovanie podnetov komisie 

sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu, mládeţe  a verejného 

poriadku a poţiadal p. Vladimíra Bratha predsedu komisie výstavby, 

územného plánu a ochrany ţivotného prostredia predseda 

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

ţivotného prostredia/zasadala 19. januára 2011. Prerokovali sme 

ţiadosť pána Milana Brodňana, bytom Poluvsie 150, 013 13  Rajecké 
Teplice o uloţenie unimo buniek o výmere 5,0 m x 5,0 m -25 m v 

katastrálnom  území Poluvsie nad Rajčiankou. Komisia doporučuje 

mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku p.č. 185/1 KN 

v k.ú.  Poluvsie nad Rajčiankou unimobuniek o výmere 25,0 m , s tým 
ţe sa nebude zasahovať do miestnej komunikácie. Je to pripravené 

v návrhu na uznesenie č.23/2011 

Babinec – predseda návrhovej komisie prečítal návrh na Uznesenie 

č.23/2011. Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo  

ţiadosť pána Milana Brodňana, bytom Poluvsie 150, 013 13  Rajecké 

Teplice o uloţenie unimo buniek o výmere 5,0 m x 5,0 m  v  
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katastrálnom  území Poluvsie nad Rajčiankou a schvaľuje prenájom 

pozemku p.č. 185/1 KN v k.ú.  Poluvsie nad Rajčiankou unimobuniek 

o výmere 25,0 m2 , s tým ţe sa nebude zasahovať do miestnej 

komunikácie. 

 

primátor – dal hlasovať za prednesený návrh 

 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŢAL SA: 0 

primátor - konštatoval, ţe uznesenie č.23/2011 bolo schválené 

Komisia výstavby, územného plánu a ochrany ţivotného prostredia 

odporúča zrealizovať autobusovú zastávku pred  budovou zdravotného  

strediska  v zmysle PD, ktorú spracoval Ing. arch. Maňák Dušan , pre 

vybraté spoje, zastávka pred lekárňou Mária. Druhá zastávka sa 

rieši, to bude na krátkodobé nastúpenie a vystúpenie pred COOP 

Jednotou smerom na Kunerad. Treba objednať návrh štúdie autobusovej 

zastávky pri Kostole ( cesta I/64).Je to pripravené v návrhu 

uznesenia č.24/2011.  V súčasnosti sa daná zastávka nachádza cez 

cestu oproti obchodnému domu Jednota. Je to provizórne  a po 

ukončení rekonštrukcie námestia nevyhovujúce riešenie. Projektová 

dokumentácia k revitalizácii námestia rieši túto zastávku preloţením 

k zdravotnému stredisku. 

Projekty na realizáciu zastávky boli odovzdané na úrovni pre 

stavebné povolenie. Nebolo však moţné vydať jedno stavebné 

povolenie, ktoré by riešilo revitalizáciu námestia spolu so 

zastávkou pred zdravotným strediskom. Navrhujeme preto dodatočne 

vydať aj stavebné povolenie na zastávku pred zdravotným strediskom 

a výstavbu realizovať tak, aby bola dokončená spolu s námestím, 

z dôvodu aby autobusy uţ nemuseli zastavovať v zóne revitalizovaného 

námestia. Náklady na realizáciu nie sú zvlášť vysoké, v podstate sa 

jedná o zemné úpravy. Navrhujeme schváliť Výstavbu zastávky pred 

zdravotným strediskom tak, aby bola dokončená spolu s projektom 

Revitalizácia námestia SNP Rajecké Teplice a uloţiť  Mestu Rajecké 

Teplice vybudovať zastávku pred zdravotným strediskom pre autobusy 

v smere na Kunerad. 

primátor- poţiadal predsedu návrhovej komisie pána Babinca, aby 

predniesol návrh na uznesenie č.24/2011 

Babinec - Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo 

moţnosti  realizácie autobusových  zastávok  pred  budovou 

zdravotného  strediska a budovou obchodného domu Jednota  v zmysle 

PD, ktorú spracoval Ing. arch. Maňák Dušan a II. ukladá zabezpečiť 

platné záväzné stanoviská pre vydanie stavebného povolenia na aut. 
zastávku pri ceste I/64 a III/518. 

primátor- dal hlasovať za prednesený návrh 

 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŢAL SA: 0 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, jednohlasne schválenie 

uznesenia č.24/2011 
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Ďalej sme preriešili všetky informácie o dotknutej lokalite pri  

hoteli Diplomat ţiadateľky Jarmila Koššová, bytom Ul. Lúčky,  

Rajecké Teplice. Skonštatovali sme nasledovné: Lokalita je podľa 

platného ÚPN SÚ Raj. Teplice a jeho doplnkov určená výstavbu 

rodinných domov. Lokalita je vyhradená len pre výstavbu rodinných 

domov -to hovorí o všetkom. 

Šálek- tak nebolo minulým zastupiteľstvom prijaté nijaké zlé 

uznesenie 

Brath- boli prípravné práce, ale nič nebolo schválené 

primátor-  poţiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh 

na Uznesenie č.25/2011 

Babinec- Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo   

- na ţiadosť Jarmily Koššovej, Lúčky,  Rajecké Teplice, všetky 

informácie o dotknutej lokalite pri  hoteli Diplomat a konštatuje -

lokalita je podľa platného ÚPN SÚ Raj. Teplice a jeho doplnkov 

určená na výstavbu rodinných domov 

 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŢAL SA: 0 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, schválenie uznesenia 

č.25/2011 

primátor - poďakoval sa predsedovi komisie výstavby, územného plánu 

a ochrany ţivotného prostredia Vladimírovi Brathovi a vrátili sa ku 

komisii finančnej, podnikateľskej a cestovného ruchu k otvorenému 

bodu a to platu primátora 

Babinec - tak sa vrátime k návrhu uznesenia č.20/2011, ktoré 

prečítal a následne poţiadal primátora, aby dal hlasovať  

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach I. ruší uznesenie 

č.6,bod  7,  a uznesenie č7, bod 7 zo dňa 20.12.2010 

II. schvaľuje Odmenu primátora mesta vo výške 40% mesačného 

základného platu. 

primátor – poďakoval predsedovi návrhovej komisie pánovi Babincovi 

a poţiadal poslancov o hlasovanie za prednesený návrh 

ZA: 7  PROTI: 0  ZDRŢAL SA: 1(Mgr. Branislav Babinec) 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, schválenie 

uznesenia č.20/2011 
 

Pristúpili k bodu rôzne 

Add 13/ Rôzne 

primátor – dostali sme ţiadosť o zvýšenie dotácie pre Turistické 

informačné centrum Rajecká Pohoda, so sídlom na Ul. Osloboditeľov 90 

v Rajeckých Tepliciach, p. Mariana Klincová. Ţiadosť o prehodnotenie 

výšky poskytovanej dotácie pre Turistické informačné centrum RAJECKÁ 

POHODA. Uvedomujú si, ţe ani mesto nemá prebytok financií, ale 

veríme, ţe ocení našu činnosť správnym rozhodnutím.  Turistické 

informačné centrum RAJECKÁ POHODA poskytuje svoje sluţby všetkým 

návštevníkom mesta Rajecké Teplice uţ od r. 2003. Staráme sa 

o turistov bez rozdielu, či sa jedná o turistov, ktorí sú ubytovaní 
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v miestnych ubytovacích zariadeniach, alebo len našim mestom 

prechádzajú. Vieme, aká dôleţitá je osobná starostlivosť v sluţbách, 

špeciálne v cestovnom ruchu. V rokoch 2003, 2004, 2005, 2006 a tieţ 

v roku 2009 sme informačné sluţby turistom poskytovali bezplatne 

a bez podpory mesta. V rokoch 2007, 2008 a 2010 bola naša činnosť 

podporená Mestom Rajecké Teplice darovacími zmluvami vo výške 1.328 

EUR, t.j. 40.007,33 SK, čo predstavuje 3,64 EUR na deň. Táto suma 

pokrýva max. 1,5 hodiny z celodennej prevádzky od 9,00 do 18,00 hod. 

Sú vďační za vyššie spomenutú podporu a  váţia si tieto 

rozhodnutia mesta. Za posledné dva roky sa však ekonomická situácia 

na Slovensku, tak ako v celej Európe a na svete zhoršila. U nás sa 

to prejavilo menším mnoţstvom objednávok ubytovania a víkendových 

a relaxačných pobytov, čo znamená, ţe si uţ nemôţeme dovoliť dotovať 

činnosť informačnej kancelárie, ale musíme sa sústrediť na komerčnú 

činnosť, t.j. na predaj pobytov všetkého druhu, sprostredkovanie 

sluţieb a maloobchodný predaj suvenírov, aby sme pokryli 

najnutnejšie náklady ako nájom, elektrinu, vodu, platby za telefóny 

a internet, bez ktorých nemôţeme existovať. Ostatné náklady sme 

minimalizovali na najniţšiu moţnú hranicu, resp. sme zrušili 

niektoré naše sluţby, ako napr. moţnosť platby platobným terminálom, 

pretoţe za túto sluţbu si banka účtuje 17,00 EUR mesačne a tieţ si 

sťahuje rôzne percentá z realizovaných platieb. Samozrejme, ţe toto 

všetko vedie k zniţovaniu kvality poskytovaných sluţieb, čo si plne 

uvedomujeme, ale inú moţnosť nemáme. O tom, ţe pracovník 

informačného centra má byť vţdy pozitívne naladený a má motivovať 

návštevníkov k pobytu, resp. k jeho predĺţeniu poukázaním na 

aktivity, ktoré mu Rajecké Teplice a okolie ponúkajú, ani 

nehovoríme. Je dosť ťaţké sa takto správať, keď viete, ţe Vaša 

činnosť je na hranici preţitia.  

primátor -posunul by som tento list komisii finančnej, 

podnikateľskej a cestovného ruchu, z ktorej vzíde výstup postup           

Listom upovedomíme p. Klincovú.    

Sopko – skutočne nám robia nutné sluţby, opatrenia vlády smerujú 

k odhlasovaniu prenájmov, oni asi končia prenájom pri jazere, a budú 

potrebovať ďalšie priestory. Moţno by sme im mohli pomôcť. Na  našej 

komisii finančnej, podnikateľskej a cestovného ruchu to prejednáme 

a dáme im odpoveď. 

primátor – pani Klincová nám dala  aj sumarizáciu    

Ubytovacie zariadenie, majiteľ Daň za ubytovanie  Počet prenocovaní 

Penzión Zelený dom - p. Somora 101,68 € 124 

Ubyt. na súkr. - p. Ivan Turský 6,56 € 8 

Víkend.dom - p. Jaroslav Ďuriš 4,92 € 6 

Ubyt. na súkr. - p. Zuzana Marčanová 3,28 € 4 

Sumár: 116,44 € 142 
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KATEGORIZÁCIA UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ NA UZEMÍ MESTA RAJECKÉ 

TEPLICE  

(podľa Vyhlášky 277/2008 MH SR, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení 

a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried) 

 

 

HOTELY: 

 

 Hotel Aphrodite ****, 89 stálych lôţok 

 Hotel Diplomat ****, 132 stálych lôţok 

 Hotel Relax***, 24 stálych lôţok 

 Hotel Veľká Fatra ***, 92 stálych lôţok 

 Liečebný dom Malá Fatra *** 45 stálych lôţok 

 Vila Flóra *** 15 stálych lôţok 

 Vila Margaréta *** 16 stálych lôţok 

 Liečebný dom Laura *** 38 stálych lôţok 

 Hotel Skalka *** 204 stálych lôţok 

 Hotel Talisman *, 43 lôţok 

Celkový počet lôžok v hoteloch: 698 

 

PENZIÓNY:  

 

 Penzión Zelený dom *, 37 stálych lôţok 

 Vila Milica *, 21 stálych lôţok 

 Penzión Villa *, 32 lôţok 

 Rekreačné zariadenie Altan *, 52 lôţok  

 Penzión Mlyn * 9 lôţok 

 Penzión Raj * , 22 lôţok 

 Penzión Daniela * 30 lôţok 

 Apartmány Meritto * 12 lôţok 

 Penzión Antik **, 58 stálych lôţok 

 Penzión Bonnano **, 5 stálych lôţok 

 Motorest Mlynárka **, 13 stálych lôţok 

Celkový počet lôžok v penziónoch: 291 

 

APARTMÁNOVÉ DOMY:  

 

 Vila Orchidea ** , 20 stálych lôţok 

 Vila My Castle **, 15 stálych lôţok 

Celkový počet lôžok v apartmánových domoch: 35 

 

 

TURISTICKÉ UBYTOVNE: 

 

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

Celkový počet lôžok v turistických ubytovniach: 36 
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UBYTOVANIE V SÚKROMÍ: 

 

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

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

lôţok 

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

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

lôţok 

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

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

objekt **, 16 lôţok 

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

lôţok 

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

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

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

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

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

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

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

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

lôţka 

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

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

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

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

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

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

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

 Ubytovanie v súkromí p. Ján Kadurík, Školská 186/4, - izba **,  5 lôţok 

 Ubytovanie v súkromí p. Viera Hodásová, Školská 22/15, - objekt **, 13 lôţok 

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

lôţok 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

** 8 lôţok 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Celkový počet lôžok v kategórii ubytovanie v súkromí: 470 

 

KEMPINGY:  

 

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

Celkový počet lôžok v kategórii kempingy: 40 

 

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

(pokles o 2 lôţka (1568) oproti stavu k 31.01.2010). 
primátor – poţiadal predsedu návrhovej komisie pána Babinca, aby 

prečítal návrh na uznesenie č.31/2011  

Babinec – mestské zastupiteľstvo berie na vedomie ţiadosť o zvýšenie 

dotácie pre Turistické informačné centrum Rajecká Pohoda 

primátor – poďakoval predsedovi návrhovej komisie pánovi Babincovi 

a poţiadal poslancov o hlasovanie za prednesený návrh 

ZA:8       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:0 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, jednohlasne schválenie 

uznesenia č.31/2011 

Podal informácie vo veci zosuvy pôdy v Poluvsí pri pánovi Pialovi 

a materskej školy R.T. elokovanej triedy Poluvsie ako i pri KD 

Poluvsie. Treba to riešiť v jarných mesiacoch. Máme povodňové 

peniaze. Treba obhliadku stavebnej komisie, určiť postup prác 

Knapec- treba sa pozrieť aj za materskou školou v Poluvsí, prepad 

kanála  

Brath- vieme o tom a plánujeme obhliadku 

primátor - informoval, ţe bol podaný projekt Spoznajme sa lepšie – 

Pozlovice podali v Zlíne. My sme podali v Trenčíne. Uvidíme či 

budeme úspešný. Treba prijať uznesenie č.27/2011, tak ako je v návrh 

na uznesenie č.27/2011 

Babinec -  prečítal návrh uznesenia č.27/2011 Mestské zastupiteľstvo 

v Rajeckých Tepliciach  prerokovalo informatívnu správu  o projekte  
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„ Spoznajme sa lepšie“ a schvaľuje  1.zabezpečenie realizácie 

projektu „ Spoznajme sa lepšie“ Mestom Rajecké Teplice po schválení 

ţiadosti o NFP 2.zaistenie vlastných finančných zdrojov pre 

mikroprojekt s názvom „Spoznajme sa lepšie“ vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt t.j. 987,- EUR 

 
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŢAL SA: 0 

 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, jednohlasne schválenie 

uznesenia č.27/2011 

primátor – podal informáciu, ţe rádio zet podľa regiónov by chcelo 

s určitou pravidelnosťou vysielať, venovali by sa všetkému čo sa 

deje v samosprávach. Aké projekty sú schválené, čo vyvstalo 

z mestských zastupiteľstiev, teda aktuálne informácie. Nie len 

negatívne informácie, ktorých uţ máme veľmi veľa. Noviny hľadajú len 

to zlé 

Sopko – samé zabitie, znásilnenie. Ale ako ţijú ľudia, treba 

porozmýšľať, aké by sme mali námety, ako ľudia ţijú. Nech sa znovu 

dostaneme do povedomie, čo sú Rajecké Teplice. 

primátor – bolo by to spravodajstvo dynamické, pestré. Navrhujem 

zobrať na vedomie informatívnu správu o spolupráci Rádia Zet 

s mestom Rajecké Teplice. Môţeme to odsúhlasiť pri ďalšom hlasovaní 

primátor – prečítal poslednú informáciu a to správu o činnosti za 

obdobie júl aţ december 2010 OZ kultúra, ktorej štatutár je  Ing. 

Katarína Kráľova. Doručila- predloţila nám ju v súlade s uznesením 

č.4/2009 schváleným Mestským zastupiteľstvom v Rajeckých Tepliciach 

na XIX. riadnom zasadnutí z  02. 07. 2009 

Júl 

 Pokračovanie činnosti v Komunitnom centre Domček stretnutiami 

v čajovni piatok a nedeľu 8x, klub dobrovoľníkov 4x(sobota) 

 Príprava a propagácia Letného tábora remesiel a anglického 

jazyka  2010(spolupráca s Mestom Raj Teplice, rádiom Zet, 

vylepovanie plagátov) 

August 

 Pravidelná činnosť čajovne KC Domček. 

 Realizácia letného tábora so zameraním na remeslá (hrnčiarsky 

kruh, batikovanie, sviečky, kreatívna tvorba figúrok 

z balónikov, dekupáţ, kolovrátok, základy práce s prútím, 

maľovanie na sklo, práca s papierom a pod.) a angličtinu hrou. 

Činnosť bola doplnená lukostreľbou, športovými a hudobnými 

aktivitami. 

 Pracovné stretnutie a príprava pre výstavbu dreveného pódia ( 

Nadácia Intenda) 

 Záverečná správa a ostatná administrácia ukončeného projektu 

NDS(Naša šanca) 

September 

 Pravidelná činnosť čajovne a klubu dobrovoľníkov.  

 Práca na príprave a stavbe pódia –(schválený projekt z nadácie 

Intenda- drevené pódium pre aktivity komunitného centra) 
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a dohoda ďalšieho postupu pri výstavbe a príprave v záhrade 

Domčeka 

 Príspevok do spravodajcu mesta vo forme informačného listu A4 

zhotoveného na vlastné náklady 

Október 

 Pravidelná činnosť  čajovne a klubu dobrovoľníkov.  

 Ukončenie  projektu  nadácie INTENDA pod názvom „Pódium pre 

aktivity v Komunitnom centre Domček“, koncert- Mladé talenty 

Rajeckej doliny 

November 

 Čajovňa 8x, klub dobrovoľníkov 4x,  

 Príprava remeselných kurzov „Relaxujte tvorivo“ pre dospelých, 

mládeţ aj deti 

 Podanie projektu do konta Orange v rámci výzvy Darujte vianoce 

(pre seniorov a dobrovoľníkov) 

 Uskutočnenie zbierky Uličnica pre program Hodina deťom dňa 

12.11.2010 na území mesta v rámci  celoslovenskej zbierky 

Nadácie pre deti Slovenska .OZ Kultúra sa zapojilo ako partner 

NDS na základe výzvy o spoluprácu , bolo vyzbieraných 144,66 

eur a v 100% výške boli odvedené na účet Hodina deťom.  

www.hodinadetom.sk. 

December 

 Čajovňa 8x, klub dobrovoľníkov 4x, 

 Účasť na Vianočných trhoch na Msú formou predaja výrobkov 

 Projekt ADAM 2 – podanie ţiadosti o dotáciu na rok 2011 

 Vyrozumenie z konta Orange- nepodporený projekt z dôvodu 

veľkého mnoţstva uchádzačov 

 
primátor – poţiadal predsedu návrhovej komisie pána Babinca, aby 

prečítal návrh na uznesenie č.30/2011  

Babinec – mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu 

o činnosti OZ Kultúra 

primátor – poďakoval predsedovi návrhovej komisie pánovi Babincovi 

a poţiadal poslancov o hlasovanie za prednesený návrh 

 

ZA:8       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:0 

primátor – poďakoval poslancom a konštatoval, jednohlasne schválenie 

uznesenia č.30/2011 

 

Add 17/ Diskusia 

primátor – sa spýtal poslancov či majú niečo do diskusie, nikto 

nemal, tak poţiadal prednostu, aby informoval o zámere. Či bude vôľa 

mestského zastupiteľstva podporiť. Či sa stotoţnite. 
prednosta – informoval o ţiadosti, ktorú spracuvávame, pripravujeme 

prílohy k ţiadosti, kedy musíme preukázať, vo forme bankového výpisu 

verifikovaného podpisom štatutárneho zástupcu, ţe má na financovanie 

projektu zabezpečených aspoň 20% finančných prostriedkov z iného 

zdroja ako zo štátneho rozpočtu. Je to ţiadosť o poskytnutie dotácie 

zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie 

kriminality. 

http://www.nds.sk/
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primátor - mesto Rajecké Teplice nemá kamerový systém. Je to kúpeľné 

mesto, kde prichádza veľa ľudí nielen z okolitých dedín, ale aj zo 

vzdialenejších oblastí Slovenska a zo zahraničia. O bezpečnosť 

a majetok týchto ľudí je potrebné sa postarať. Zároveň bude v tomto 

roku dokončená rekonštrukcia námestia, kde budú preinvestované 

vysoké finančné čiastky a bude nevyhnutné ho chrániť pred vandalmi . 

Mesto Rajecké Teplice má Mestskú políciu,  Na mestskej polícii 

pracujú štyria príslušníci, no s takýmto počtom nie je moţné 

zabezpečiť nepretrţitú prevádzku výkonu sluţby. I keď sluţby 

mestských policajtov sú naplánované tak, aby v priebehu dňa pokryli 

čo najviac času pochôdzkovou sluţbou, je tu: cca 8 hodín pauzy, 

počas ktorej mestskí policajti nepracujú. Najmä v tomto čase sa 

v centre mesta, ale aj v okrajových častiach páchajú rôzne 

priestupky. Len málo kedy sa policajtom podarí odhaliť páchateľov 

týchto priestupkov. Riešením tejto situácie môţe byť zavedenie 

kamerového systému v meste. 

Preto navrhujeme aby  Mesto Rajecké Teplice podalo ţiadosť 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov 

v oblasti prevencie kriminality, čím by bolo moţné získať aţ 80% 

finančných prostriedkov na zavedenie kamerového systému v meste. 

prednosta -cieľom tohto projektu je navrhnúť monitorovací kamerový 

systém na základe poţiadaviek a potrieb mesta Rajecké Teplice. V 

návrhu je pouţitá najmodernejšia technológia od firmy SONY, ktorá 

spĺňa všetky kritéria. Systém pozostáva zo štyroch otočných 

farebných kamier takzvaných SPEED DOME. Sú predurčené na monitoring 

do vonkajšieho prostredia komunikujúcich po protokole TCP/IP. Majú 

slúţiť na sledovanie priestranstva podľa nákresu. Kamery umoţňujú 

detekciu pohybu, obsahujú vysoké rozlíšenie aţ 480 TV riadkov s 26 

násobným optickým priblíţením, natočenie -170 / +170° , vertikálny 

náklon -90/+25°. Trasa je vyriešená optickými káblami po 

existujúcich stĺpoch verejného osvetlenia a na námestí v optickej 

chráničke v zemi. Pre prenos dát z kamery umiestnenej na SAD je 

vystavaný bezdrôtový prenos na najbliţšie moţné miesto na Rajeckej 

ceste. V rozpočte rátame s napájaním kamier s najbliţšieho moţného 

bodu pripojenia 230V.  Dohľadové stredisko je osadné výkonovou 

výpočtovou technikou v kombinácií s technológiou SONY s 22“ LCD 

monitorom pre obsluhu a polohovacím zariadením na ovládanie kamier. 

Systém umoţňuje záznam nahrávať počas prítomnosti a neprítomnosti 

obsluhy, dokáţe pracovať autonómne podľa predom zvolených kritérií a 

priorít. Pre spracovanie dát a obsluhu systému je v systéme 

vyhradený samostatný server a pre samotnú prácu so systémom je 

vytvorené samostatné pracovisko so samostatným počítačom. Toto 

riešenie vytvára vysoký komfort uţívania celého systému. 

Systém je po technickej stránke vyvinutý tak, že umožňuje aby bol 

inštalovaný a nastavený bez porušenie zákona o ochrane osobných 

údajov. Spoločnosť, zabezpečí vyškolenie obsluhy a prevádzky 
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kamerového systému tak, aby nielen dodrţiavala prevádzkový reţim, 

ale aj rešpektovala zákon o ochrane osobných údajov. 

Umiestnenie kamier -lokalita: 

1. Námestie – umiestnenie kamery na stĺpe osvetlenia - monitorovanie 

námestia a Školskej ulice 

2. Mestský úrad – umiestenie kamery na budove mestského úradu – 

monitorovanie zadnej časti budovy mestského úradu a Kuneradskej 

ulice. 

3. Stanica SAD – umiestnenie kamery na roh budovy ŢSR prenos signálu 

cez WIFI na Rajeckú cestu s pripojením na optickú sieť. 

4. Vstup do mesta – umiestnenie kamery na stĺpe verejného osvetlenia 

kriţovatka Rajecká cesta a ulice Osloboditeľov 

Navrhnuté sieťové kamery: SONY SNC – RZ50/OUTDOOR Sieťové farebné 

digitálne otočné kamery (tzv. SPEED DOME ), s vysokorýchlostnou 

polohovacou hlavicou s 26 násobným optickým zoomom. Ovládateľné 

z monitorovacieho pracoviska (priblíţiť – vzdialiť na sledovaný 

objekt alebo osobu, prečítanie EVČ auta (zoom kamier aţ 26x optický, 

rozlíšenie 480TV riadkov), moţnosť natáčať kamery -90/25° 

vertikálne, -170/+170° horizontálne). Pri kaţdej kamere je moţnosť 

naprogramovať rôzne trasy sledovania (kaţdá kamera nezávisle) po 

ktorých bude automaticky prechádzať. Výhodou je najmä to, ţekamera v 

neprítomnosti obsluhy nesníma len jedno miesto, ale prechádza po 

zvolenej trase. 

Kamery obsahujú inteligentnú detekciu pohybu. Tieto kamery budú 

upevnené na rohoch stien budovy, kde budú mať moţnosť lepšieho 

sledovania. 

Technológia pre prenos dát: Na prenos dát z kamery do SERVER PC kde 

sa tieto spracúvajú bude pouţitá technológia prenosu signálu po 

optickom kábli. Hlavná trasa na prenos signálu je z miesta 

prepojenia námestia s MsÚ. Pričom výstavba trasy uvaţuje v ďalšom s 

prepojením všetkých káblových trás v zemi so súčinnosťou výmeny 

verejného osvetlenia.    

Pri výstavbe štruktúry káblových trás uvaţujeme so samonosným 

káblom, ktorý bude zavesený na existujúcich stĺpoch verejného 

osvetlenia pomocou kotiev optického káblu. Trasa cez námestie bude 

uloţená v zemi v chráničke optického káblu. Hlavná trasa je 

vytvorená dvanásť vláknovým optickým káblom a vetvenie trás je 

tvorené káblom so štyrmi vláknami. Kaţdá kamera vyuţíva dve vlákna. 

Prevod signálu z elektrického na optický je riešený konvertormi. 

Kotvenie káblu na stĺp: Dohľadové stredisko je z inštalované v sídle 

mestského úradu a je osadné výkonovou výpočtovou technikou v 

kombinácií s ovládacím softvérom od firmy SONY v kombinácií s 22“ 

LCD monitorom. K systému je moţné pripojiť tlačiareň. 

Stručný popis systému: Ovládací software bol vyvinutý firmou SONY a 

slúţi na komplexnú správu kamerových systémov pracujúcich na IP 

protokole. Ku softvéru sa zakupujú licencie podľa počtu 

zaznamenávaných kamier (1, 4, 9, 16, 32). Na jednom PC je moţné 

ovládať aţ 16 kamier.  Systém umoţňuje záznam nahrávať počas 
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prítomnosti a neprítomnosti obsluhy, dokáţe pracovať autonómne podľa 

vopred zvolených kritérií a priorít. Záznam z kamier sa ukladá na 

pevný disk SERVER PC. Na monitore môţe obsluha súčasne sledovať 

všetky štyri kamery a v prípade podozrenia si môţe ľubovoľnú kameru 

zobraziť na celú obrazovku. Jednoduché zálohovanie vybraných údajov 

umoţňuje vstavaná DVD-RW mechanika. 

primátor – spýtal sa poslancov či je tu všeobecná zhoda.  Majú to uţ 

mnohé mestá, preto sme zaradili aj tento bod na prerokovanie. 30 dní 

sa nahráva a potom sa to zmaţe. V mesačnom intervale 

primátor – poprosil venovať sa naraz trom návrhom na uznesenia a to 

26, 28,  

Babinec - prečítal návrh na uznesenie č.26/2011 Mestské 

zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach schvaľuje podanie ţiadostí 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov 

v oblasti prevencie kriminality. A mestské zastupiteľstvo 

prerokovalo  informáciu  o Výzve rady vlády pre prevenciu 

kriminality na predkladanie ţiadostí o poskytnutie dotácie zo 

štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie 

kriminality. 

primátor – bolo by to spravodajstvo dynamické, pestré. Navrhujem 

zobrať na vedomie informatívnu správu o spolupráci Rádia Zet 

s mestom Rajecké Teplice.  

Babinec- vrátime sa k rádiu ZET. Pán Babinec prečítal ešte návrh na 

uznesenie č.28/2011 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach 

berie na vedomie informatívnu správu o spolupráci Rádia Zet s mestom 

Rajecké Teplice 

primátor - poďakoval predsedovi návrhovej komisie pánovi Babincovi 

a poţiadal poslancov o hlasovanie za prednesený návrh 

 

ZA:8       PROTI: 0            ZDRŢAL SA:0 

primátor – poďakoval poslancom, ţe všetci súhlasili a všetky tri 

návrhy na uznesenie schválili naraz. Konštatoval, jednohlasne 

schválenie uznesení 

primátor – informoval poslancov, ţe pán Capko Ján, Beszédes 

Vladimír, Záň Ján- vedenie Telovýchovnej jednoty VTJ Rajecké Teplice 

poţiadalo o stretnutí poslancov mestského zastupiteľstva na stredu 

09. 02. 2011 na 16.00 h. Poprosil poslancov, aby sa zúčastnili, aby 

sme mohli riešiť operatívne rôzne otázky. 

Rojík – pani Koššová má členov z Kuneradu, zo Stránskeho a Kamennej 

Poruby. Prečo by ich mal financovať mestský úrad Rajecké Teplice 

primátor – zdruţenie Nádej je organizácia, ktorá si organizuje 

činnosť sama, nie je registrované zdruţenie. Mesto im poskytuje 

prostriedky na činnosť. Nevieme koľko členov je z Rajeckých Teplíc. 

Nie je prítomná pani Koššová, nechcem hodnotiť. Máme tu aj ZO Úniu 

ţien Slovenska v Rajeckých Tepliciach, Senior klub, TJ VTJ, tenisový 

klub, šachový.... a primerane sa poskytujú peniaze na ich činnosť. 

Je to v rozpočte. Nemali by sme dávať financie podľa počtu členov. 

Je to ako hovorí pán Rojík nespravodlivé. Takmer 400 EUR má na 
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činnosť nádej. Súhlasím, ţe by sme mali preveriť trvalé bydliska 

členov 

Brath -treba preveriť či členovia sú skutočne hendikepovaní a tie 

trvalé pobyty, aby to bolo spravodlivé 

primátor- máme to v zápisnici, tak budeme sa tým zaoberať. Vyzveme 

formou listu p. Koššovú, aby predloţila adresy členov, nakoľko 

poţiadavka vzišla s mestského zastupiteľstva 

Vyšňová- je nejaká moţnosť riešenia autobusovej zastávky na 

Ul. Lúčky. Kuneradský autobus nerieši našu situáciu. Zátoka má 

zástavku pri kúpalisku. Na Ul. Lúčky sú dva kilometre od 

autobusovej zastávky. Hovorím za starších ľudí, ktorých je na 

tejto ulici prevaţná väčšina. My nemáme ţiadnu zastávku. Ul. 

Lúčky ďaleko majú na zastávku. Treba, aby viac autobusov  stálo pri 

škole. Sme odkázaní na milosť šoférov. Šofér zakričí, ţe do 

Rajeckých Teplíc neberiem 

primátor – je zastávka pri škole, len treba viac autobusov 

Vyšňová- počas povodní sa podmyla lavička. Myslím, ţe čo nevidiac 

spadne, lebo kamene sú obmyté. Ja som chodila s deťmi 4 roky na Ul. 

Osloboditeľov do materskej školy. Ţiadna pomoc pre ľudí bývajúcich 

našej ulici. Mestská doprava by mala štyri zastávky. 

primátor- najbliţšia zmena bude aţ v decembri. Treba v predstihu 

riešiť. Treba riešiť so SAD Ţilina . Prečo SAD Prievidza chodí cez 

mesto Rajecké Teplice a nie cez obchvat 

primátor – uţ nebudú môcť, obmedzí to dopravné značenie 

Personová- ľudia idú z práce, vystúpia pri píle a idú domov peši na 

Ul. Lúčky. Je to neúnosné 

primátor – je to pohľad SAD, je to pre nich nerentabilné 

Personová- nedá sa to cez vyšší územný celok 

primátor – poţiadavky pani Vyšňovej prerokujeme so SAD Ţilina, 

dohodneme rokovanie na SAD. Následne budeme informovať 

výsledok rokovania mestské zastupiteľstvo a pani Vyšňovej  

Dubeň- odstránime dopr. značku a SAD Prievidza nebude prechádzať cez 

mesto  Rajecké Teplice. Treba riešiť zamedzenie prechádzania 

autobusov cez mesto v smere z Rajca  do Ţiliny 

Chvojková – sme v školskej sústave, my máme učebné osnovy, aká bude 

prevádzka materskej školy ak bude 1 ţiak. Jedná sa nám o prázdniny 

počas vykurovacieho obdobia, v tomto čase by mohla byť len 

v elokovanej triede Poluvsie 

primátor - čo na to povedia práve rodičia detí ul. Lúčky. Pani 

Vyšňová nám povedala, ako to je s týmito rodičmi 

Chvojková- prečo by si rodič neodviedol dieťa do Materskej školy 

Poluvsie, treba pouvaţovať, je to nezmyselné. Nie sme jednotriedka. 

Keby to bola tak nepoviem ani slovo. My máme podnet  z Poluvsia, aj 

tam rodičia majú ďaleko, aby vodili do Rajeckých Teplíc 

primátor – treba to riešiť v príslušnej komisii 

Kostolná- to treba riešiť s rodičmi a nie v komisii, nie je v silách 

rodiča zaobstarať si starostlivosť o dieťa. My nemáme toľko 

dovolenky ako učiteľky 
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Chvojková- v ktorejkoľvek škôlke v okolí Rajeckých Teplíc sa to dá 

Kostolná- v ktorejkoľvek škôlke majú zabezpečený napríklad plavecký 

krúţok, a v našej nie je 

Chvojková – prečo sa míňajú peniaze pre štyri deti 

Dikant- navrhujem stretnutie rodičov, učiteľov a pracovník mesta 

a vyriešili tento problém 

primátor – v zime sa slabo temperuje. Dobre, tak uskutočníme 

stretnutie na komisii za účasti rodičov a riaditeľky materskej školy  

Rojík- poprosil z hľadiska bezpečnosti chôdze i keď je to priestor 

liečebných kúpeľov, jedná sa o osvetlenie v parku na pozemku SLK 

Rajecké Teplice 

primátor – je to v štádiu riešenia s pánom Miškolcim 

Knapec- mám podnety najmenej deviatich rodičov detí, jedná sa o 

školský autobus –keď ráno ich dovezie do školy,  tak by ich mohol 

doviezť aj domov zo školy. To znamená, ţe namiesto toho, ţe šofér 

sedí v autobuse na autobusovej zastávke a čaká na deti, išiel by 

pred školu pre deti. Autobus detí dovezie pred ZŠ, nech ide pre detí 

po vyuč. pred ZŠ   

primátor - dohodneme rokovanie so SAD a uvidíme ich stanovisko 

Záň- páči sa mi od poslancov ţe kritizovali areál školy. Deti behajú 

po streche školskej jedálne. Lopty prekopávajú do záhrad. Kde majú 

ísť športovci na WC. Vyuţívajú tam stromy a potom sa tam deti hrajú. 

Treba umiestniť smerovky, kde nachádza WC.  Ďalej do kedy bude nočný 

kľud, prečo by sa malo hrať do 24.00 h. ako to tu bolo navrhnuté od 

niektorých ľudí  

primátor – nočný kľud je od 22.00 h. Takţe hrať by sa mohlo len do 

22.00 h.  

Záň - ešte tá kamera by mohla byť pri školskej jedálni 

prednosta- škola by mala samostatný kamerový systém, bolo by to 

určite lepšie 

Kostolná – nebolo tu spomenuté nič o domove dôchodcov 

primátor – vec je otvorená, štúdia je urobená, nemáme obyvateľov nad 

5000 tak sme diskriminovaní 

Kostolná - denno denne chodia  na našu ulicu a nič sa tam nerobí. 

Stále nás vytápa. Chodník treba robiť.Ul. 30. apríla   

Pagáč- správca toku je Povodie Váhu 

Kostolná –vytápa nás Porubský potok    

primátor - obnovíme stretnutie správca toku povodie Váhu, mesto 

Rajecké Teplice a obec Konská 

primátor -musí byť vôľa či ideme robiť chodník na Ul 30. apríla 

alebo v Poluvsí  

Kostolná- aké sú kompetencie mestskej polície.Za rybníkom sú auta 

odparkované jedným kolesom na chodníku a druhým na ceste. V zákrute 

je odstavený,  absolútne ţiaden výhľad 

Dubeň- pokiaľ auto nezasahuje do obidvoch pruhov 

Barčiak- v neprehliadnej zákrute sú odstavení 

primátor –moţno to treba riešiť dopravnou značkou, spýtal sa na 

stanovisko prísluš. mestskej polície p. Jozefa Dubeňa  
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Dubeň- auta stoja tesne za ňou, keby sa to presunulo o tri štyri 

metre. Pokúsime sa posunúť dopravnú  značku v zóne zákazu státia, 

pri rešt. Koliba , čo by mohlo vyriešiť situáciu            

primátor – treba to doriešiť v rámci porady zamestnancov mesta 

Rajecké Teplice 

 

 

 

Add 18/ Návrh na Uznesenia 

primátor – myslím, ţe sme jednotlivé uznesenia priebeţne čítali a 

všetky schválili. Babinec ako predseda návrhovej komisie súhlasil, 

v diskusii sme sa venovali všetkým návrhom, ktoré neboli 

preschválené  

 

Add 19/ 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 II. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. 

 

 

 

V Rajeckých Tepliciach 03. 02. 2011 

 

 

___________________    ___________________ 

Ing. Igor Masaryk    RNDr. Dobeš Peter 

prednosta MsÚ     primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Alexander Sopko     __________________      

          03. 02. 2011 

Ing. Vladimír Dikant    ___________________    

             03. 02. 2011 



40 
 

 

   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


