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Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach Èíslo 5, december 2005

SPRAVODAJCA

Práce detí Rajeckej doliny

Krásne Vianoce a ve¾a ��astných chví¾

Vám a Va�im blízkym

v novom roku 2006

praje

primátor mesta,

poslanci MsZ a pracovníci MsÚ

Mesto Rajecké Teplice
v spolupráci s Obèianskym zdru�ením Kultúra

a partnerským mestom Dolní Bene�ov
v pondelok 5. decembra 2005
pripravilo pre deti Mikulá�a,

ktorý rozsvietil vianoèný stromèek
a odmenil balíèkom dobré deti.

ÏAKUJEME PARTNEROM,
ktorí pomohli pri �naplnení balíèkov"

JUDr. Roman Husár, PEZA a.s. �ilina
Mgr. Soòa Veselická, Lekáreò sv. Michala Rajec

VIANOÈNÉ TRHY
V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Obèianske zdru�enie Kultúra realizovalo v termí-
ne od 5. 12. do 8. 12. 2005 v priestoroch MsÚ Rajecké
Teplice Vianoèné trhy.

Tvorivý priestor zameraný na zachovávanie ¾udových
tradícií a remeselných zruèností ako drotárstvo, medov-
nikárstvo, keramika, výroba oblátok, poh¾adníc a ponúklo
i prezentácie dielní zo Slovenska, Francúzska a Nemec-
ka. Poèas trhov prebiehal i predaj výrobkov detí a mladých
¾udí z Rajeckej doliny a blízkeho okolia. Do aktivít sa svo-
jimi prezentáciami zapojili aj Materské �koly z Rajeckých
Teplíc, Poluvsia a Stránskeho. Pre úèastníkov trhov sme
pripravili Remeselnú �kolu, v rámci ktorej sa ¾udia mohli
aktívne zapoji� do jednotlivých tradièných dielní. Túto mo�-
nos� vyu�ili aj �iaci zo Z� Rajecké Teplice. Partnerom
Vianoèných trhov je Mesto Rajecké Teplice a Kultúrny
dom Dolní Bene�ov .

Vianoèné trhy realizuje OZ Kultúra vïaka projektu �Vy-
tváranie kultúrnych a sociálnych väzieb v �ilinskom
a Moravskosliezskom kraji�, ktorý je spolufinancovaný Eu-
rópskymi spoloèenstvami.

MIKULÁ� PRI�IEL V PONDELOK

O Z N A M
Mesto Rajecké Teplice oznamuje obèanom, podnika-
te¾om, �e na úradnej tabuli mesta je vyvesený návrh
V�eobecného záväzného nariadenia �O verejnom po-
riadku na území mesta Rajecké Teplice�, ktoré mô-
�ete písomne pripomienkova� do 30. 12. 2005 na sek-
retariáte MsÚ, alebo zasla� po�tou na adresu mesta.
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Informácie Mestského zastupite¾stva

XVII. RIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO
 ZASTUPITE¼STVA V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Z uznesenia è. 5/2005 riadneho zasadnutia Mestského zastupite¾stva
zo dòa 10. 11. 2005 vyberáme:
Mestské zastupite¾stvo:
I. BERIE NA VEDOMIE:
1/ kontrolu plnenia Uznesenia è. 4/2005
2/ správu hlavnej kontrolórky mesta k èerpaniu rozpoètu mesta za III. Q.  2005
3/ èerpanie a napåòanie finanèných prostriedkov rozpoètu mesta Rajecké

Teplice po III. Q. 2005
4/ návrh rozpoètu Mesta Rajecké Teplice na rok 2006
5/ informáciu primátora mesta o príprave rozdelenia SVS a.s. na regionálne

vodárenské spoloènosti
6/ návrh VZN è. 40 o verejnom poriadku
7/ pripomienky k VZN è. 40 skupiny obèanov, ktorú zastupuje Dr. Ku�nír
8/ �iados� Pavla Lí�ku, bytom: Rajecké Teplice o vybudovanie oplotenia
9/ �iados� Jany Janèúchovej, bytom Stránske o asanáciu schodi��a pri bu-

dove MsÚ Rajecké Teplice a vybudovanie nového schodi��a
10/ �iados� Mgr. Jaroslava Mar�alu, bytom: Rajecké Teplice o zmenu stavby

rozostavanej gará�e
II. SCHVA¼UJE:
1/ rozpoèet Mesta Rajecké Teplice na rok 2005 � zmena è. 1
2/ zmenu Organizaènej �truktúry mesta Rajecké Teplice
3/ predaj traktora ZETOR 5245 za cenu 100 000,- Sk pod¾a znaleckého po-

sudku è. 064/2005 a zo získaných prostriedkov zakúpenie hydraulickej
radlice

4/ odpredaj pozemku p. è. 155/17 KN v k. ú. Poluvsie o výmere 20 m2 za
cenu 100,- Sk/m2 pre Petra Knihu a ¼ubicu Knihovú, bytom: Poluvsie

5/ povolenie pracoviska emisných kontrol v budove PNEUSERVISU � Karol
Marák v k. ú. Rajecké Teplice

6/ �iados� Kataríny Hodásovej, bytom: Rajecké Teplice o predbe�ný súhlas
na výstavbu rodinného domu na p. è. 382/52 KN v k. ú. Rajecké Teplice
za podmienky zabezpeèenia 3,00 m �írky prístupovej komunikácie z ulice
Kuneradská cesta, vrátane in�inierskych sietí v trase prístupovej komu-
nikácie

III. ZAMIETA:
1/ �iados� Alana Jakischa � ALAN, bytom: Rajecké Teplice o zmenu otvára-

cích hodín
IV. UKLADÁ MsÚ:
1/ zverejni� termín verejného pripomienkovania o návrhu VZN è. 40

o verejnom poriadku v Spravodajcovi MsÚ, mestskom rozhlase a na ve-
rejných tabuliach a na základe pripomienok menovaná komisia spracuje
návrh, ktorý bude predmetom jednania na MsZ. Termín verejného pripo-
mienkovania do 31. 12. 2005

2/ prejedna� s Mgr. Jaroslavom Mar�alom povinnosti vyplývajúce z Uzne-
senia è. 7/2003

3/ preru�i� stavebné konanie vo veci výstavby oplotenia Pavla Lí�ku, bytom:
Rajecké Teplice a zároveò po�iada� menovaného o zdôvodnenie vý�ky
navrhovaného oplotenia

4/ vypracova� zmluvu o výpomoci pri zimnej údr�be cesty v èasti Poluvsie
V. ODPORÚÈA:
1/ primátorovi mesta opätovne vyvola� rokovanie s Doprastavom a.s. �ilina

o výstavbe chodníka v Poluvsí a rie�enia odvedenia da�ïových vôd v tejto
èasti vzh¾adom na zimné obdobie

VI. MENUJE:
1/ Ing. Jána Valúcha za náèelníka Mestskej polície v Rajeckých Tepliciach

Materská �kola
Rajecké Teplice trieda Poluvsie

ïakuje rodièom za finanèný príspe-
vok na zakúpenie postie¾ok a spon-
zorom za finanèný dar na zakúpenie
matracov do postie¾ok. Sponzori: Le-
káreò Mária - p. Masaryková, Cukrá-
reò Bena - p. Baraník, UDOS Pova�-
ská Bystrica - p. Uherek, p. P. Fajbík,
p. J. Ursík, p. J. Majerský

ÏAKUJEME!
             za rodièov ¼. Hoskovcová

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

NARODENÍ
Laura Uhlíková 22. 9. 2005
Adam Ïurana 27. 10. 2005

Srdeène blaho�eláme !

MAN�ELSTVO UZAVRELI

Katarína Dolníková
a Bohuslav Hodás 24. 9. 2005
Anna Hodásová
a Miroslav Hajník 24. 9. 2005
Zuzana Oèková
a Matú� Dobe� 1. 10. 2005
O¾ga Rudavská
a Milo� Urík 5. 11. 2005
Renáta Jasenovská
a Robert Kretek 6. 11. 2005

Srdeène blaho�eláme !

OPUSTILI NÁS
Magdaléna Studená 19. 10. 2005
Mária Pialová 26. 10. 2005
Franti�ek Slepièka 29. 10. 2005
Pavol �katuliak 28. 11. 2005

Èes� ich pamiatke !

Mestská kni�nica
cez vianoèné sviatky

Mestskej kni�nici sa v roku 2005 po-
darilo prekona� �magickú hranicu�
300 èitate¾ov. Je to ocenenie práce
knihovníèky Márie Kozákovej, ale aj
zásluha mesta Rajecké Teplice, kto-
ré zo svojho rozpoètu pravidelne na-
kupuje nové knihy, získava nové
granty a tým roz�iruje kni�nièný fond.
Poèas vianoèných sviatkov bude
kni�nica od 23. 12. do 30. 12. 2005
zatvorená. Kni�nica sa opä� otvo-
rí 2. januára 2006.
Ïakujeme p. Bo�ene �korvánkovej
za kni�né dary.
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XVIII. RIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO
 ZASTUPITE¼STVA V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Z uznesenia è. 6/2005 riadneho zasadnutia Mestského zastupite¾stva
zo dòa 8. 12. 2005 vyberáme:
Mestské zastupite¾stvo:
I. BERIE NA VEDOMIE:
1/ kontrolu plnenia Uznesenia è. 5/2005
2/ �iados� Kredit PK s.r.o. o oslobodenie od dane za ubytovanie
3/ �iados� Program s.r.o. Trenèín o vydanie licencie pre výherné hracie prí-

stroje pre rok 2006
4/ �iados� VIX s.r.o. �ilina o vydanie licencie pre výherné hracie prístroje

pre rok 2006
5/ informáciu primátora mesta o výsledku 1. kola volieb do orgánov samo-

správnych krajov
6/ Návrh plánu zasadnutí MsR a MsZ na rok 2006
II. SCHVA¼UJE:
1/ Rozpoèet mesta Rajecké Teplice na rok 2006
2/ VZN è. 41 o  podmienkach urèovania a vyberania dane z nehnute¾ností

na území mesta Rajecké Teplice pre rok 2006
3/ dodatok è. 2 k VZN è. 36 o podmienkach urèovania a vyberania miest-

nych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady na území mesta Rajecké Teplice

4/ dodatok è. 1 k VZN è. 38 o poskytovaní opatrovate¾skej slu�by, spôsobe
a vý�ke úhrady za túto opatrovate¾skú slu�bu

5/ prenájom strojného vybavenia OTS s úèinnos�ou od 1. 1. 2006 v nasle-
dovných sadzbách:
1. Poclain    950,- Sk / hod.
2. Liaz     35,- Sk / km; 500,- Sk / hod.
3. traktor    450,- Sk / motohod.
4. vleèka    200,- Sk / deò
5. VK kontajner 1.200,- Sk / deò
    + ka�dý ïal�í deò    200,- Sk
    + úlo�né na skládke
    pod¾a váhy 1.071,- Sk/t

6/ stravnú jednotku od 1. 1. 2006 nasledovne:
� deti v Materskej �kole 32,- Sk
� �iaci Z� 1. - 4. roè. 27,- Sk
� �iaci Z� 5. - 9. roè. 29,- Sk
� zamestnanci �kôl a �kol.
   zariadení, dôchodcovia 50,- Sk

7/ prípravné práce na chodníku popri Rajeckej ceste pri kúpalisku
8/ odpredaj pozemku p. è. KN 396/2 v k.ú. Rajecké Teplice o výmere 366 m2

za cenu 2,- Sk/m2 vlastníkom bytov v bytovom dome è. súp. 185 na
ul. Pionierska tak, ako sú uvedení na LV 1052 v k. ú. Rajecké Teplice

III. ZAMIETA:
1/ návrh MVDr. Vladimíra Zimana na zru�enie dane za psa na rok 2006
2/ �iados� Urbáru Poluvsie na zru�enie dane z nehnute¾ností za hospodár-

ske lesy
3/ �iados� Slovak Telecom a.s. o odkúpenie èasti pozemku p. è. KN 520/2

v k. ú. Rajecké Teplice
4/ �iados� Jany Janèúchovej, bytom: Stránske o asanáciu schodi��a a vy-

budovanie nového oce¾ového schodi��a na budove MsÚ z dôvodu neu-
jasneného finanèného krytia

IV. RU�Í:
1/ Uznesenie è. 8/1994 zo dòa 14. 12. 1994 v èasti IV., bod 1/ a  Uznesenie

è. 5/1995 zo dòa 25. 10. 1995 v èasti II., bod 1/

V peknom, príjemnom prostredí
re�taurácie Encián v Rajeckých
Tepliciach sa 23. novembra 2005
stretli zdravotne postihnutí � Nádej.
Dobrú náladu vytvorili piesne èlenov
za sprievodu harmoniky Samka Hu-
deca. Spomínalo sa, èo sme v tomto
roku uskutoènili. Nav�tívili sme sta-
robylý kostolík, e�te z èias tureckých
nájazdov v Lietave s výkladom histó-
rie miestneho vdp. dekana Stanisla-
va Beláka a pekný, ale nároèný vý-
stup na hrad Lietava. Odmenou bol
prekrásny výh¾ad na hory, �ilinu a
okolité obce. Mali sme veselé pose-
denie s pohostením v prírode. Hlbo-
ký zá�itok v nás zostal po náv�teve
Baziliky v �a�tíne. �e sme dávno sú-
èas� Európy a máme dlhú históriu,
sme sa presvedèili v Balneologickom
múzeu v Pie��anoch, ale aj výborná
dr�ková polievka a prechádzka po
Trenèianskych Tepliciach nás zauja-
la. Nav�tívili sme aj Rajeckú Lesnú �
pútnické miesto mnohých Slovákov
aj cudzincov. Pre ve¾ký záujem sa
uskutoènil nieko¾kokrát zájazd do
Jablonky a pár prezentaèných akcií
firiem, z ktorých tie� nieèo �kvaplo� do
pokladne.
Ïakujeme za slová uznania na�ej èin-
nosti p. primátorovi Petrovi Dobe�ovi
a starostovi obce Konská p. Franti�-
kovi Maòákovi, ktorí boli na�imi hos-
�ami. Tie� vïaka za finanènú pomoc,
ktorej sa nám od nich dostalo.
Pekné Vianoce a ��astný rok 2006.

              za Nádej J. Ko��ová

Katarínske stretnutie

Inzercia

Kúpim stavebný pozemok
na stavbu RD

v okolí Rajeckých Teplíc,
príp. Konská.

Platba ihneï v hotovosti.
Tel. 0910 400 856.

Predám
mraziaci box Gorenje 210 l

Cena 2900,- Sk
Tel. 0907 752 699

Informácie Mestského zastupite¾stva
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Regionálne vo¾by 2005

UPOZORNENIE PRE OBÈANOV A PODNIKATE¼OV

Volieb do orgánov samosprávneho kraja vo volebných okrskoch è. 1 �
Rajecké Teplice, è. 2 � Rajecké Teplice, è. 3 � Poluvsie sa z celkového
poètu 2297 oprávnených osôb zúèastnilo 509 volièov, t. j. 22,16 %.
Vo volebnom okrsku è. 1 � Rajecké Teplice sa volieb zúèastnilo
275 volièov z celkového poètu 1025 oprávnených osôb, t. j. 26,83 %.
Vo volebnom okrsku è. 2 � Rajecké Teplice sa volieb zúèastnilo
188 volièov z celkového poètu 833 oprávnených osôb, t. j. 22,57 %.
Vo volebnom okrsku è. 3 � Poluvsie sa volieb zúèastnilo
46 volièov z celkového poètu 439 oprávnených osôb, t. j. 10,48 %.
Priemerná úèas� vo vo¾bách do orgánov samosprávneho kraja v meste Ra-
jecké Teplice bola 19,96 %.

Poslanci VÚC �ilina za volebný obvod �ilina

È.  Meno a priezvisko kandidáta       Poèet platných hlasov

 1. Andrej Soèuvka Ing. 6187

 2. Ján Slota Ing. 4385

 3. Mária Ga�icová 4248

 4. Ivan Chaban MUDr. 4218

 5.  Peter Dobe� RNDr. 4132

 6.  �tefan Zelník MUDr. 3807

 7.  Peter Belinský Ing. 3803

 8.  Pavel Pavlásek doc., Ing., PhD. 3683

 9.  Juraj Marko Ing. 3667

10. Tibor Mintál Ing. 3589

11. Jozef Choluj Ing. 3417

12. Ján Sága Ing. 3216

13. ¼ubomír Ba�ík MUDr. 3171

14. Viktor Vallo 3167

2. kolo � 10. 12. 2005
Druhého kola volieb na predsedu �ilinského samosprávneho kraja bolo zapí-
saných 2300 oprávnených osôb a zúèastnilo sa 221 volièov, t. j. 9,61 %.
Vo volebnom okrsku è. 1. � Rajecké Teplice sa volieb zúèastnilo 115 voli-
èov z celkového poètu 1028 oprávnených osôb, t. j. 11,19 %.
Vo volebnom okrsku è. 2 � Rajecké Teplice sa volieb zúèastnilo 70 volièov
z celkového poètu 883 oprávnených osôb, t. j. 8,4 %
Vo volebnom okrsku è. 3. � Poluvsie sa volieb zúèastnilo 36 volièov z cel-
kového poètu 439 oprávnených osôb, t. j. 11,19 %.
V na�om meste zví�azil Ing. Juraj Blanár, ktorému odovzdalo hlas 135
volièov.

V zmysle zákona è. 517/2005 z 25.
októbra 2005, ktorým sa mení a do-
påòa zákon è. 582/2004 Z. z. o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady Mestské zastupite¾stvo na
svojom zasadnutí dòa 8. 12. 2005

schválilo VZN è. 41/2005 O pod-
mienkach urèovania a vyberania
dane z nehnute¾ností na území
mesta Rajecké Teplice, v ktorom sú
zapracované zmeny zákona è. 517/
2005 Z. z.
Vzh¾adom na �pecifickos� výpoètu

Nezabúdajú na najmen�ích

V materskej �kole v Rajeckých Tep-
liciach vytvárame podmienky pre roz-
voj osobnosti detí. Pani uèite¾ky pod-
necujú rozvoj zruèností, schopností,
talentu a vedomostí detí. Mesto Ra-
jecké Teplice ako zriaïovate¾ vylep-
�uje materiálne podmienky ovplyvòu-
júce pobyt detí v pred�kolskom za-
riadení.
V materskej �kole na Ulici oslobodi-
te¾ov boli vymenené okná, opravená
strecha. V triede v Poluvsí bola zre-
novovaná kuchyòa - výdajòa stravy.
Deti v elokovanej triede v Poluvsí
oddychujú na pohodlných nových le-
hátkach. Pani PaedDr. Hoskovcová
oslovila ¾udí s ve¾kým srdcom, ktorí
finanène prispeli k skvalitneniu poby-
tu detí v M�.
Ïakujeme v�etkým, ktorí pomohli
materskej �kole: Lekáreò Mária,
Cukráreò Bena, UDOS Pova�ská
Bystrica, pán Fajbík, pán Ursík,
pani Ja�ari, pani Dadáková, pán
Hanèin, pani Vdovièíková, pani
Czánová. Ïakujem aj pánovi po-
slancovi Ing. Majerskému, ktorý
svoju odmenu poslanca venoval
elokovanej triede v Poluvsí. Moje
poïakovanie patrí aj OZ KULTÚRA
pani Katke Krá¾ovej, ktorá so svo-
jimi spolupracovníkmi pani Zuz-
kou Bielikovou a pánom Jankom
Nemèekom pripravovali akcie za-
merané na rozvoj zruèností a tvo-
rivosti detí.
Prostredníctvom OZ v na�ej mater-
skej �kole pôsobili: sleèna Virginia
z Litvy, Matilde z Francúzska, kto-
ré obohatili �ivot detí v M�.
Verím, �e dobrí a ochotní ¾udia po-
mô�u na�ej materskej �kole aj v bu-
dúcom roku.

  Vlasta Poliaèková

dane z nehnute¾ností bude daòovní-
kom v prípade nejasností vysvetlený
spôsob stanovenia vý�ky ich dane
na referáte miestnych daní èíslo
dv. 72 a to v èase úradných hodín
� pondelok, streda, piatok od 8.00
hodiny.

Informácie Mestského zastupite¾stva
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Informácie

Cimbalová hudba folklórneho súboru Rozsutec.

Mesiac úcty k star�ím

V októbri sa u� pravidelne v na�om
meste stretávame s na�imi senior-
mi. Tak to bolo aj vo �tvrtok 27. ok-
tóbra, keï sa stretli seniori nad 70
rokov s primátorom, poslancami a za-
mestnancami mestského úradu.
Slávnostný program zaèal sv. om-
�ou v kostole Bo�ského Srdca a po-
kraèoval vo ve¾kej sále bohatým
programom detí z materskej �koly
a �iakov Základnej �koly.
V spoloèenskej èasti mali úèastníci
mo�nos� porozpráva� sa, zaspieva�
si, ale aj zatancova� pri cimbalovej
hudbe folklórneho súboru Rozsutec.
Stretnutie bolo symbolickým vy-
jadrením vïaky a úcty za celo�i-
votnú prácu na�ich star�ích spo-
luobèanov.

Pozvánka na film

Pozývame vás sledova� televíznu
premiéru filmu TICHO dòa 28. 12.
o 20.00 h na STV1.
Re�isérkou aj autorkou scenára je
na�a rodáèka Zuzana Liová. Príbeh
sa odohráva na dedine na severe Slo-
venska a podáva obraz o súèasnom
�ivote a problémoch obyèajnej �es�-
èlennej rodiny. Je to príbeh o ne-
schopnosti prejavi� emócie a city, kto-
ré èlovek pre�íva vo vnútri a o tom,
ako toto mlèanie spôsobí odcudze-
nie medzi najbli��ími. Zároveò v�ak
v�dy existuje nádej, �e sa dá zaèa�
�i� inak. Jozef a Marta sú man�elia,
ktorých osudom je uèi� sa pochopi�
svoj partnerský vz�ah prostredníc-
tvom deti. Sú spolu dlho, ale keï�e
Jozef dochádza za prácou do Prahy,
väè�iu èas� roka rodina nie je spolu.
Jedného dòa sa Jozef vráti domov
a èaká naòho prekvapenie...

ALTERNATÍVNY
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB

OZ Kultúra pripravilo 9. 12. 2005
otvorenie Klubu pre mladých ¾udí.
O 17.00 hodine sa zaèal program
v priestoroch domèeka oproti kosto-
lu, ktorý pozostával z Fire show, mul-
timediálnych prezentácií o Kanade
a OZ Kultúra, projekcie prírodopis-
ných filmov a jam session. Sprievod-
nými aktivitami boli stolný futbal
a èajovòa.
Na programe sa podie¾ali: Peter Hol-
ták, Zuzana Bieliková, Milan Ho-
das, Peggy Aubert, Laura von Vit-
torelli, Serhat Gavaz, �tefan Brod-
òan, Ján Nemèek a iní.
Klub bude v budúcnosti ponúka� ak-
tivity v dòoch utorok, piatok a sobo-
ta od 17.00 hod.
Informácie v kancelárii OZ Kultúra
alebo na 0903566846. Projekt níz-
koprahového klubu podporila Na-
dácia INTENDA

VÝVOZ ODPADU

Mesto Rajecké Teplice oznamuje obèanom, �e poèas vianoèných sviatkov
budú vývozy: 22.12. � �tvrtok, 29.12. � �tvrtok komunálny odpad a 30. 12.
� piatok bude prebieha� zber plastových flia�. �iadame obèanov, aby vyko-
návali separovaný zber (sklo, papier, plasty) a tým �etrili finanèné prostried-
ky, ktoré sa vynakladajú na komunálny odpad. Mesto tým, �e sa sna�í sepa-
rova� komunálny odpad, nezvy�ovalo posledné roky poplatky za vývoz komu-
nálneho odpadu, pri zvý�ení objemu odpadu by sa museli zvy�ova� aj ceny,
ktoré zaplatí nakoniec obèan.

UPOZORNENIE

Upozoròujeme obèanov, �e kontaj-
nery pri cintorínoch slú�ia na od-
pad z cintorínov. V poslednom ob-
dobí si v Poluvsí obèania �zvykli� ukla-
da� do kontajnera stavebný odpad,
nadrozmerný odpad, ktorý mesto pra-
videlne v jarnom a jesennom období
zberá. �iadame obèanov, aby do-
dr�iavali nariadenia mesta.

OZ KULTÚRA POZÝVA

 LETNÁ PÁRTY
V DOMÈEKU

PRE V�ETKY DETI
VO VEKU 7�13 ROKOV

Dátum: 13. 1. 2006

Èas: 14.00 - 17.00 hod

Kde: o 14.00 h
na MsÚ v Rajeckých Tepliciach

Èo potrebuje�:
Teplé obleèenie,
slneèné okuliare
a dobrú náladu.

Ak má� záujem zúèastni� sa,
prihlás sa najneskôr do 9. 1.
2006 v kancelárii OZ Kultúra.

Kontakt:
tel. 041/5494021, 0903566846
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l Komplexné dodávky
pre riadenie v energetike l

l Technické a programové
vybavenie energetických

dispeèingov
a elektrických staníc l

l Komunikaèné systémy l

010 01 �ILINA, Kálov 3

CENTRAL BAR � POLUVSIE

Rekon�trukciou prenajatých priesto-
rov Kultúrneho domu Poluvsie sa vy-
tvorili nové mo�nosti tohto zariadenia
pre blízke i vzdialenej�ie obyvate¾-
stvo. Vytvorili sa priestory pre denný
a noèný bar s kapacitou cca 50 miest
a ve¾ká sála pre diskotéky, spoloèen-
ské zábavy, koncerty. Taktie� rodin-
né posedenia � oslavy, svadby, kary.
Mo�nos� uzavretých spoloèností �
podnikových podujatí i záujmových
organizácií. Kapacita ve¾kej sály je do
130 miest.
K dispozícii je mo�nos� objednávok
spojených s teplou i studenou kuchy-
òou, a to na základe objednávok, ako
aj iné slu�by mimo prenájmu.
Prevádzkové hodiny poèas be�né-
ho tý�dòa sú v pondelok a� �tvrtok
a nede¾u od 16.00 � 22.00 hod.
V piatok a sobotu od 16.00 � 03.00 h.
V piatok sa pravidelne konajú disko-
téky. Poèas letných mesiacov slú�i
pre náv�tevníkov zrekon�truovaná
terasa ved¾a KD, ako aj parkovisko
pre osobné autá.

Veronika Dadáková

ÈO NOVÉHO

A u� je dokonèené !

Budovanie novej palubovky v telocvièni

Ako ïalej �portový areál v Poluvsí?
Mestské zastupite¾stvo v júni 2005 ulo�ilo Mestskému úradu rokova� s majite¾mi pozemkov v rámci zámeru vy-

budovania �portového areálu, ihriska v Poluvsí � Piesky. Prvé stretnutie sa uskutoènilo v kultúrnom dome Poluvsí,
kde sa majite¾om pozemkov predstavil zámer vybudovania �portového areálu. Z 25 majite¾ov sa jednania zúèastnilo
13 vlastníkov.  V 2. kole sa stretnutie uskutoènilo na MsÚ Rajecké Teplice a zúèastnilo sa ho iba 8 vlastníkov, ktorým
na stretnutí bola ponúknutá cena. Keï�e sa nepodarilo stretnú� so v�etkými vlastníkmi, mesto návratkami oslovilo
ostatných vlastníkov (17 ¾udí) a �iadalo ich, aby sa vyjadrili èi súhlasia s predajom a v akej cene. Od 10 vlastníkov
mesto nedostalo �iadnu odpoveï a 7 vlastníkov navrhlo ceny pre mesto neprijate¾né.

Na základe týchto zistení mestské zastupite¾stvo ïal�ie rokovania s vlastníkmi pozemkov pozastavilo.

Informácie � inzercia


