ZÁPISNICA
z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva,
ktoré sa konalo 13. 06. 2013 na Mestskom úrade
v Rajeckých Tepliciach
Prítomní - podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnená: Prof. Mária Rostášová, PhD.
Prezenčná listina - príloha zápisnice
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva
2. Kontrola plnenia uznesení z XV. zasadnutia MsZ, konaného 21.
marca 2013 a
zo XVI. zasadnutia MsZ, konaného 17. apríla 2013
3. VZN č. 1/2013 o poskytovaní finančných prostriedkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
4. VZN č. 2/2013 o reklamných, informačných a propagačných
zariadení (RIPZ)
5. Prevádzka a financovanie pobytu detí v MŠ počas letných prázdnin
6. Podmienky schváleného úveru so SLSP, a.s. na financovanie
rekonštrukcie verejného osvetlenia I. etapa a energetický audit
k projektu
7. Stanovisko právneho zástupcu mesta ku kúpe pozemkov parc. EKN č.
892/1, 892/2, 892/3 k.ú. Poluvsie- Pavol Knapec
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajecké
Teplice
9. Zriadenie komisie pre ďalšie pracovné rokovania vo veci zámeru
realizácie DSS
10. Prezentácia návrhu informačného systému mesta Rajecké Teplice
11. Schválenie spolupráce s mestom Padina v regióne Vojvodina,
Srbsko
12. Informatívna správa komisie na ochranu verejného záujmu
13. Správa o výsledkoch školskej inšpekcie v Základnej škole Rajecké
Teplice
14. Žiadosti občanov- stanoviská z odborných komisií
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
Add 1/ Otvorenie XVII. zasadnutia mestského zastupiteľstva
Otvorenie MsZ uskutočnil primátor RNDr. Peter Dobeš uvítaním
poslancov a občanov. Z kontroly prezenčnej listiny zasadnutia MsZ
bolo zistené, že zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov, čiže zasadnutie bolo uznášania schopné. Návrh
programu predniesol RNDr. Peter Dobeš, primátor mesta. Vedením
zápisnice poveril Danku Loncovú. Za overovateľov zápisnice určil
týchto poslancov: p. Ladislava Šáleka a p. Ing. Vladimíra Dikanta.
Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov: p. Prof. Mária
Rostášová – predseda, p. Emil Barčiak – člen, p. Vladimíra Bratha –
člen. Spýtal sa poslancov či súhlasia, alebo majú iný návrh. Nikto
sa neprihlásil. Požiadal poslancov, aby pristúpili k bodu č.2
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dnešného zasadnutia a to k zmene Rokovacieho poriadku MsZ v
Rajeckých Tepliciach. Primátor dal hlasovať za schválenie členov
ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(neprítomná Prof. Mária Rostášová, PhD.)
primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia

1. Add 2/ Kontrola plnenia uznesení z XV. zasadnutia MsZ, konaného
21. marca 2013 a zo XVI. zasadnutia MsZ, konaného 17. apríla
2013
primátor - mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach na svojom
XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo 14. februára 2013 uložilo MsÚ formou
uznesení tieto úlohy:
Uznesením č. 4/2013 msz prerokovalo poskytovanie sociálnych služieb
v zmysle zákona 448/2008 Z.z. formou denného stacionára v Rajeckých
Tepliciach, schválilo zriadenie denného stacionára Druhý domov a
uložilo MsÚ pripraviť rozpočet na rekonštrukciu priestorov na to
určených v zdravotnom stredisku
primátor – dal slovo prednostovi
prednosta – rozpočet stavebných prác ste mali v prílohe pozvánky.
Projektant oslovil aj prac. hygieny, aby presne určil, koľko ľudí by
bolo možné umiestniť v takomto zariadení
primátor – prečítal, stanovisko k tomuto zámeru, hrubú štúdiu
navrhovanej prevádzky. Obsahuje celý popis čo treba urobiť pri
zariadení takéhoto zariadenia. Pre počet štyroch osôb to nie je
vhodné miesto, malé priestory. Navrhol aby myšlienka ostala
otvorená, avšak v iných priestoroch. Na VÚC nedostaneme kladné
stanovisko, keď nespĺňame všetky podmienky. Návrh z mestskej rady
bol taký istý, teda aby sme hľadali vhodný priestor. Navrhol, aby
uznesenie sme nerušili, ale hľadali nové priestory. Nikto nemal
otázky.
Uznesením č. 5/2013 msz prerokovalo a zobralo na vedomie informáciu
o predložení investičného projektu zariadenia DOMOV SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB (bývala MŠ ul. Pri Bystričke) a uložilo MsÚ zabezpečiť
rámcovú zmluvu s predkladateľom projektu. Mesto zabezpečilo, aby
predložili rámcovú zmluvu.
primátor – bol nám predložený – pracovný návrh nájomnej zmluvy
uzatvorenej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov túto, prenajímateľ: mesto Rajecké
Teplice, sídlo: Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice, nájomca:
RAJECKÁ DÚHA s.r.o.
I. Predmet a účel nájmu
- Prenajímateľ je samostatným územným samosprávnym a správnym
celkom SR, je právnickou osobou, ktorá samostatne za podmienok
ustanovených
zákonom
hospodári
s vlastným
majetkom
a s vlastnými príjmami. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností
Správy katastra Žilina je prenajímateľ výlučným vlastníkom
nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 866, Okres: Žilina, Obec:
Rajecké Teplice, k.ú. Rajecké Teplice, stavby materská škola
súp. č. 456 postavená na parc. č. 226/1 a pozemky parcely
registra „C“ parc. č. 226/1 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2432 m2 a parc. č. 226/6 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 470 m2 .
- Nájomca
je
obchodnou
spoločnosťou,
založenou
podľa
ust.
Obchodného zákonníka, je samostatnou právnickou osobou, ktorá
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je zapísaná v obchodnom registri tak, ako je uvedené v tejto
zmluve pri označení zmluvných strán.
- Prenajímateľ touto zmluvou poskytuje nájomcovi do nájmu v k.ú.
Rajecké Teplice, stavbu materská škola súp. č. 456 postavená na
parc. č. 226/1 a pozemky parcely registra „C“ parc. č. 226/1 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2432 m2 a parc. č. 226/6 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 470 m2, aby ich nájomca po
dohodnutú dobu nájmu užíval na účel dohodnutý v tejto zmluve
a nájomca
je
povinný
zaplatiť
prenajímateľovi
dohodnuté
nájomné.
- Účelom nájmu je zriadenie a prevádzkovanie Domova sociálnych
služieb v súlade s podnikateľskou činnosťou nájomcu, a to po
rekonštrukcii, nadstavbe a prístavbe súčasnej stavby s.č. 456
postavená na p.č. 226/1.
II. Doba nájmu
1.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na dobu 30 rokov, od
................. do ......................
2.
Prenajímateľ je oprávnený túto zmluvu písomne vypovedať pred
uplynutím dohodnutej
doby nájmu
v 3-mesačnej výpovednej
lehote, ak nájomca preukázateľne užíva predmet nájmu v rozpore
s dohodnutým účelom podľa
článku I. ods. 4. tejto zmluvy
a v prípade, ak sa nájomca dostane do omeškania s platením
nájomného o viac ako tri mesiace.
3.
Nájomca má prednostné právo na predĺženie nájmu v zmysle
ustanovení tejto zmluvy, pokiaľ
o to
požiada minimálne 6
mesiacov pred skončením nájmu písomnou formou.
V prípade, že
v uvedenej lehote nájomca oznámi Prenajímateľovi, že trvá na
pokračovaní tohto nájomného vzťahu, táto zmluva sa za podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve automaticky predlžuje o 10 rokov,
pokiaľ sa strany nedohodnú ináč.
4.
Nájomca má počas trvania nájmu predkupné právo k predmetu nájmu.
Článok III. Technický stav predmetu nájmu
Stavebné úpravy, rekonštrukcia , nadstavba a prístavba, zhodnotenie
majetku prenajímateľa
1. Prenajímateľ
odovzdáva
nájomcovi
predmet
nájmu
písomným
protokolom v stave nespôsobilom na dohodnuté užívanie.
2. Vzhľadom k stavu v akom sa predmet nájmu nachádza a záujmu
nájomcu
poskytovať v prenajatých priestoroch služby Domova
sociálnych služieb, sa zmluvné strany dohodli, že nájomca vykoná
na
vlastné
náklady
kompletnú
rekonštrukciu,
nadstavbu
a
prístavbu súčasnej stavby s.č. 456 postavená na p.č.226/1, podľa
projektovej
dokumentácie
odsúhlasenej
príslušným
stavebným
úradom.
3. Výška celkových nákladov vynaložených nájomcom na rekonštrukciu,
nadstavbu a prístavbu bude predstavovať predpokladanú
sumu
1.650.000,€
bez
DPH.
Prenajímateľ
týmto
dáva
súhlas
k vykonaniu rekonštrukcie, nadstavby a prístavby prenajatej
nehnuteľnosti tak, ako to bude vyžadovať prevádzka ním
poskytovaných
činností
a služieb,
v predpokladanej
výške
investičných nákladov v sume 1.650.000,- € bez DPH.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že výšku preinvestovaných nákladov na
rekonštrukciu nadstavbu a prístavbu predmetu nájmu v celkovej
výške
1.500.000,€
bude
prenajímateľ
splácať
nájomcovi
v mesačných splátkach vo výške napr. 5.000,- € mesačne, t.j.
XY...
mesiacov. Mesačná splátka je splatná do 10. dňa
príslušného mesiaca. Po úhrade poslednej splátky sa prenajímateľ
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5.

1.

2.
3.

4.

5.
1.
2.

3.

1.

2.
1.
2.

stáva
vlastníkom
rekonštrukcie,
nadstavby
a prístavby,
vykonaných nájomcom na predmete nájmu.
V prípade, ak dôjde k ukončeniu nájmu pred uplynutím XY...
mesiacov doby trvania nájmu, je prenajímateľ povinný uhradiť
zvyšnú časť neuhradených splátok podľa bodu 4. tohto článku ku
dňu ukončeniu nájmu na základe faktúry vystavenej nájomcom.
IV. Nájomné Úhrada nájomného
Výška nájomného za prenajaté priestory je stanovená v súlade so
zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách dohodou zmluvných strán
nasledovne :
a) za dobu od podpisu nájomnej zmluvy do ukončenia stavebných
prác, t.j. po dobu 5 rokov vo výške 1,- € mesačne bez DPH ?
b) za ďalších XY... mesiacov doby nájmu vo výške napr. 5.000,- €
mesačne bez DPH ?
Nájomné je splatné mesačne najneskôr do 10. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca, za ktorý sa nájom platí.
Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle § 580 a nasl. Občianskeho
zákonníka sa bude pohľadávka prenajímateľa na nájomné podľa čl.
IV. bod 1. písm. b) tejto zmluvy vo výške napr. 4.999,- €
pravidelne mesačne vzájomne započítavať s pohľadávkou
nájomcu
podľa čl. III. bod 4. tejto zmluvy vo výške napr. 4.999,- € +
1,- € za nájom . Ide o vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je
rovnakého druhu a vzájomne sa kryjú.
Zmluvné strany sa dohodli, že s prihliadnutím na ustanovenie
bod 3. tohto článku nie je prenajímateľ oprávnený po dobu XY...
mesiacov
doby trvania nájmu vypovedať túto zmluvu z dôvodu
omeškania nájomcu s platením nájomného.
Po uplynutí XY ... mesiacov nájmu sa výška nájomného stanoví
..................
V. Úhrada služieb spojených s nájmom
Náklady
súvisiace
s prevádzkou
predmetu
nájmu
(spotreba
elektrickej energie, plynu, vodné a stočné, odvoz odpadu) nie sú
zahrnuté v nájomnom.
Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky spojené s odberom
elektrickej energie, plynu, vodné a stočné, bude nájomca
uhrádzať dodávateľom médií na základe samostatne uzatvorených
zmlúv na odberné miesto nájomcu. Za tým účelom sa nájomca
zaväzuje bezodkladne prihlásiť na odberné miesto u dodávateľov
médií a prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť.
Nájomca je povinný sám zabezpečiť kontajner na komunálny odpad
a náklady spojené s odvozom tohto odpadu hradiť subjektu
zabezpečujúcemu odvoz a likvidáciu odpadu. Prenajímateľ sa
zaväzuje poskytnúť súčinnosť.
Článok VI. Poistenie
Poistenie predmetu nájmu podľa čl. I. tejto zmluvy, pre prípad
odcudzenia, poškodenia, zničenia, proti požiaru, povodniam
a záplavám ako i proti násilnému poškodeniu a odcudzeniu,
zabezpečí
prenajímateľ/nájomca
na
vlastné
náklady
a
prenajímateľ/nájomca sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť.
Poistenie vnútorného vybavenia vneseného nájomcom do predmetu
nájmu, si zabezpečí nájomca.
VII. Práva a povinnosti zmluvných strán
Nájomca je povinný predmet nájmu užívať výlučne na dohodnutý
účel a spôsobom predchádzajúcim škodám.
Prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri získavaní
povolení súvisiacich s plnením účelu nájmu.
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3.

Nájomca je povinný užívať predmet podnájmu tak, aby nedošlo
k obmedzovaniu a porušovaniu práv tretích osôb.
4. Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v stave spôsobilom na
užívanie,
udržiavať
čistotu,
poriadok
v
zmysle
platných
hygienických predpisov. Nájomca je povinný zabezpečovať na
vlastné náklady deratizáciu a dezinfekciu prenajatých priestorov
v zmysle platných hygienických predpisov.
5. Nájomca sa zaväzuje vykonávať bežnú údržbu a opravy predmetu
nájmu na vlastné náklady.
6. Nájomca je povinný sa starať, aby na predmete nájmu nevznikla
škoda. Každú vzniknutú škodu na predmete nájmu je nájomca
povinný hlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu.
7. Nájomca je zodpovedný za dodržiavanie právnych predpisov na
úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na úseku
požiarnej bezpečnosti v predmete nájmu.
8. Prenajímateľ je oprávnený vstupovať za prítomnosti nájomcu do
prenajatých
priestorov za účelom kontroly dodržiavania účelu
nájmu
a zisťovania
technického
stavu
objektu
a to
počas
pracovnej doby po predchádzajúcom písomnom ohlásení 48 hodín
vopred.
9. Nájomca
je
povinný
pri
vzniku
havárie
umožniť
prístup
k dôležitým zariadeniam objektu (rozvody vody, plynu, elektriny
a pod.).
10. Po skončení nájmu je nájomca povinný odovzdať prenajímateľovi
predmet nájmu v stave zodpovedajúcom primeranému opotrebovaniu,
ku ktorému došlo riadnym užívaním v súlade s účelom nájmu.
VIII. Osobitné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade požiadavky prenajímateľa
má prenajímateľ po ukončení rekonštrukcie podľa čl. III. tejto
zmluvy právo na určenie umiestnenia klientov s trvalým pobytom
v Rajeckých Tepliciach do Domova sociálnych služieb v počte 20%
z kapacity domova, max. 15 klientov a to na základe samostatnej
zmluvy uzatvorenej medzi nájomcom ako poskytovateľom sociálnych
služby a Mestom Rajecké Teplice.
2. Úhrady
za
pobyt
klientov
s trvalým
pobytom
v Rajeckých
Tepliciach v Domove sociálnych služieb budú riešené v zmluve
uzatvorenej podľa bodu 1. tohto článku s tým, že Mesto Rajecké
Teplice sa zaväzuje doplatiť mesačné platby za daných „mestských
„ klientov.
VII. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva, resp. návrh tejto zmluvy o nájme bol schválený uznesením
mestského zastupiteľstva č. ........., zo dňa ..... osobitným
zreteľom, 3/5-tinovou väčšinou.
2.
3.
4.
5.

Táto nájomná zmluva je platná dňom jej podpísania účastníkmi
tejto zmluvy a účinnosť nadobúda prvým dňom nasledujúcim po jej
zverejnení.
Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa
spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Dodatky k tejto zmluve možno robiť po dohode zmluvných strán len
písomnou formou.
V prípade skončenia nájmu má nájomca predkupné právo na predmet
prenájmu a to za cenu stanovenú súdnoznaleckým posudkom platným
v čase prevodu.
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Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane nezákonným,
neplatným alebo nevymáhateľným podľa platného práva, ostatné
ustanovenia zmluvy zostávajú plne platné a účinné, pokiaľ je
zachovaný účel, za ktorým zmluvné strany túto zmluvu uzatvorili.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že sledujúc zmysel takéhoto
ustanovenia nahradia ho ustanovením, ktoré právne, ekonomicky
a obchodne
v najväčšej
možnej
miere
približuje
obsahu
nezákonného, neplatného alebo nevymáhateľného ustanovenia.
7. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v
súvislosti s touto zmluvou medzi zmluvnými stranami sa rozumie
doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu zmluvnej strany
uvedenej v záhlaví zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné
doručenie príslušnou zmluvnou stranou..
Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy
na doručovanie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy,
ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil
novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na
doručovanie písomností; v takomto prípade je pre doručovanie
rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred
odosielaním písomnosti.
8. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obdrží po jednom
každá zmluvná strana.
9. Účastníci zmluvy prehlasujú, že túto si pred podpísaním
prečítali, porozumeli jej, že sa zhoduje s ich slobodnou a
vážnou vôľou, že ju neuzavreli v tiesni ani za nevýhodných
podmienok a preto ju na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
primátor – naša právnička zanalyzuje celú zmluvu. Dnes nie je možné
schváliť takúto zmluvu. Je to pracovný návrh, vyžaduje si viacero
pracovných stretnutí. Návrh právničky s pripomienkami zašleme
všetkým poslancom. Možno len na úrovni komisie prípadne mestskej
rady sa stretneme, ak bude potrebné, tak zvoláme mimoriadne mestské
zastupiteľstvo.
Ing. Sopko- zhodujeme sa s tým čo povedal pán primátor
Ing. Dikant- neuhradenie nájmu, doba trvania stavebných prác je tu
uvedená 5 rokov, to je veľa, aby to tak dlho trvalo.
primátor – máme tu viacero otáznikov
Nikto nemal otázky.
primátor – máte niečo nové, čo je uvedené v tejto zmluve.
Ing. Mrázik - všetko čo tam je samozrejme nie je definitívne. Mali
sme jednanie s bankou. Banka je ochotná úver v plnej výške hradiť po
splnení určitých podmienok. V užšom kruhu by sme si sadli, možno po
veľkej noci. Bude tam možno problém s účtovníctvom.
primátor – tak isto to vnímam, nebudem sa opakovať. Aj vy budete mať
priestor pripomienkovať. Všetko musí byť v zmluve ošetrené, treba si
na začiatku všetko nastaviť.
Nikto ďalší nemal otázky, z hľadiska nájmu takéhoto priestoru si
nechávame priestor, ako som už hovoril. Poďakoval p. Ing. Mrázikovi
Uznesením č.8/2013 msz prerokovalo možnosti financovania CVČ v roku
2013 a uložilo MsÚ do konca školského roka 2012/2013 zasielať
finančné prostriedky podľa platného VZN č.61/2009 vo výške
dvojnásobku mesačnej splátky, na účet CVČ
prednosta –aj na minulom msz sme sa zaoberali financovaním.
Schválená suma išla aj v januári, aj februári aj marci. Na júnovom
sa budeme musieť vrátiť
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Uznesením č. 9/2013 msz prerokovalo možnosti financovania CVČ v roku
2013 a uložilo riaditeľke CVČ prehodnotiť náklady na chod CVČ v
roku 2013 vrátane hľadania iných zdrojov v príjme do CVČ
prednosta – pani riaditeľka CVČ informovala 13. 03. 2013 komisiu
finančnú, podnikateľskú a cestovného ruchu o možnosti zníženia
nákladov na financovanie CVČ RT. Informovala podrobne o predloženej
správe, ktorú predložila na mesto. Podrobne rozobrala zníženie
nákladov zo správy, ktorá bola v súlade so sedením Správnej Rady CVČ
RT a prijala opatrenia, ktoré sú rozpísané v analýze.
Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu sa zhodla na
názore, že treba podporiť činnosť CVČ.
Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu prejednala
žiadosti iných CVČ – žiadosti o pridelenie dotácie. Komisia sa
zhodla na tom a odporúča tieto finančné prostriedky zasielať do
konca júna. Treba zistiť zoznam detí CVČ, Horný Val 24, Žilina
a skontrolovať či toto centrum navštevujú.
Opäť v júni si budeme musieť k tomu sadnúť. Máme pripravené
uznesenie, návrhová komisia to dostala. S obcou Kunerad sme už
uzatvorili zmluvu, Rajec odmietol- neschválil príspevok, navrhujeme
aby tieto deti boli vylúčené z CVČ, a ďalšie obce sa nevyjadrili.
Nadácia pre deti Slovenska – CVČ dalo projekt, je tu predpoklad
získania nejakých prostriedkov. Zatiaľ máme nastavenie, aby sme
zvládli financovanie CVČ do konca školského roku. Fungujeme v zmysle
uznesení ako boli schválené. Záver z mestskej rady je aby sme pre
naše deti poskytli financie – do konca školského roku- tak ako sme
schválili uznesenia.
Ing. Sopko- za finančnú komisiu, mali sme pani riaditeľku na
zasadnutí našej komisie. Ako vytvoriť priestor pre zníženie
nákladov, aby CVČ fungovalo ďalej pre naše deti. Určité opatrenia
nastávajú, v znížení určitých útvarov. Hľadať dotácie až po zníženie
nákladov na zamestnancov, to však nie je najšťastnejšie východisko.
Jeden je málo a dvaja je veľa. Komisia mládeže a športu prípadne
finančná by sa mali stretnúť s pani riaditeľkou v apríli, a nie až
v júni. CVČ je v podnájme v škole, či by sa tieto náklady znížili,
otázka využitia telocvične.
Ing. Dikant – mestské zastupiteľstvo v Rajci neschválilo dotáciu
a žiaka. Našiel som na internete- mestský úrad v Žiline návrh VZN
mesta Žilina o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa a materskej školy a dieťa
školského zariadenia, mesto nebude poskytovať dotáciu na mzdy
a prevádzku na dieťa centra voľného času iným zriaďovateľom, ktorí
nie sú zriadení v územnej pôsobnosti mesta Žilina. Treba to
prehodnotiť.
primátor – tlmočím návrh z mestskej rady, nechoďme tak, že keď
niekto nedá, nedáme aj my. Máme k tomu návrh uznesenie.
Je potrebné sa vysporiadať so žiadosťami. Poďakoval poslancovi Ing.
Dikantovi za informáciu o postoji iných obcí
Ing. Sopko – sú tu poznatky, ako sa zachová konská, stránske.
Uznesenie by sme mohli len vo všeobecnej polohe
Mgr. Knotek – pán riaditeľ základnej školy, vyjadril sa k tomuto
bodu. To čo sa mi dostáva do uší škodí môjmu menu aj našej škole. My
nechceme zničiť ani odstaviť školu. Viete, že sme vyšli v ústrety
CVČ, nevytvorili sme v základnej škole žiadne krúžky. Snažíme sa
spolupracovať s CVČ, činnosť je úzko prepojená. Financie boli
krátené takmer o tretinu, my ako základná škola nemôžeme uzatvoriť
zmluvu. Prvá zmluva bola uzatvorená dávno, financie sa ale skracujú,
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mali by ste vedieť. Na chod CVČ, na prevádzku krúžkov, na mzdy.
Pokrytie nákladov sú pomerne vysoké, aby sme zamedzili, že všetko
stroskotá na financiách. Samotná telocvičňa, ceny boli vykalkulované
pred štyrmi rokmi, budem rád ak si sadneme s p. primátorom, s p.
riaditeľkou CVČ. Štatistika vykrytia energie, dal som si úlohu, že
prepočítavam skutkový stav telocvične. Aby telocvičňa prinášala
zisk. Určité mesta ústretové kroky neurobili. My chceme, aby
fungovalo naše CVČ, som poslancom v obci Kunerad, a my ako prví sme
poskytli financie na CVČ Rajecké Teplice.
primátor – neviem kto šíri, odkiaľ šírina rade rodičov sme hovorili
o financovaní, už vtedy som hovoril, že sa chceme dohodnúť, aby celá
ťarcha nespočívala len na pleciach základnej školy. Sú to reči od
rodičov z rajeckých teplíc a okolia. Sme zato, aby CVČ fungovalo
primátor – vytvoríme tu časový priestor na konzultáciu niekedy
v apríli. Telocvični treba nastaviť nový režim, možno aby sme ako
úrad to mali všetko pod palcom, energie aby sme mali podchytené. CVČ
má jednu kanceláriu. Nastavíme režim, aby pre nový školský nastal
istý režim
Ing. Dikant - čo sa týka telocvične, osobne ja som to navrhol,
v našej komisii. Využívanie telocvične širokej verejnosti. Chcel som
iniciovať diskusiu, aby sa kompetentní stretli, aby telocvičňa
zarábala
Uznesením č. 13/2013 MsZ prerokovalo a zobralo na vedomie
informatívnu správu o realizácií chodníka v Poluvsí pozdĺž cesty
I/64 I. etapa a uložilo MsÚ spracovať špecifikáciu a kalkuláciu
nákladov na realizáciu chodníka formou rozšírenia komunikácie 1/64
v smere Rajec- Žilina po pravej strane
primátor – Slovenská správa ciest Žilina, majetkový správca cesty
I/64, nám poskytlo stanovisko k nami navrhovanej možnosti
vybudovania chodníka v obci Poluvsie formou rozšírenia spevnenej
krajnice cesty I/64 v km 192,00 v dĺžke cca 300 m po pravej strane
v smere staničenia cesty Rajec – Žilina. Stanovisko je, že
schodnejšia možnosť vybudovania chodníka pozdĺž cesty I/64 po ľavej
strane cesty, kde sú prijateľnejšie priestorové podmienky pre
realizáciu tejto stavby, ktorá by zabezpečovala bezpečný pohyb
chodcov
p. Knapec – ľudia budú aj tak chodiť po tej strane čo chodia. Radšej
by sme mali rozšíriť cestu, kde naopak nezasahovať
primátor – SSC navrhla to čo čítal pán prednosta- pre širší priestor
p. Brath – aj na stav. komisii. Na pravej strane sa nedá urobiť,
nepripadá do úvahy. Na ľavej je zas problém s kanalizáciou, preto
sme začali rozprávať o lokalite Podháje, súvis to má jedno s druhým,
s troma aj štyrmi vecami. Treba hľadať peniaze na výkup pod chodník.
primátor – na základe návratiek vyhodnotíme, úrad to kedysi odložil,
lebo dvaja vlastníci nesúhlasili. Uznesením č.14/2013 sme sa súčasne
zaoberali
primátor - Uznesenie č. 41/2013 mestské zastupiteľstvo v Rajeckých
Tepliciach berie na vedomie stanovisko SSC Žilina správcu cesty I/64
vo veci vybudovania chodníka v smere do Žiliny po ľavej strane cesty
v k.ú. Poluvsie nad Rajčankou
ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(neprítomná Prof. Mária Rostášová, PhD.)
Uznesením č. 14 /2013 msz prerokovalo informáciu o o rozšírení
splaškovej kanalizácie v k. ú. Poluvsie popri štátnej ceste I/64,
neschválilo -z dôvodu vysokej finančnej náročnosti neschvaľuje
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realizáciu splaškovej kanalizácie v k. ú. Poluvsie popri štátnej
ceste I/64 a uložilo- MsÚ zrealizovať nový dotazník za účelom
výstavby novej lokality “PODHÁJE“ v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou podľa územného plánu začať postupne s realizáciou novej lokality
„Podháje“
prednosta –na základe Uznesenia č. 14/2013, ktoré bolo schválené na
XIV. zasadnutí MZ v Rajeckých Tepliciach dňa 14.02.2013, Mesto
Rajecké Teplice vykonalo nasledovné:
-identifikáciu uvedenej lokality, kde bolo zistených 94 vlastníkov
pozemkov,
- boli zaslané listy s dotazníkom o záujem vytvorenia novej
lokality, kde by sa v 1. etape
jednalo o vybudovanie splaškovej
kanalizácie, ktorá by odvádzala odpadové vody ako z novovzniknutej
výstavby, tak aj z jestvujúcej zástavby. Splašková kanalizácia by sa
vybudovala
v rámci
plánovanej
investičnej
akcie
“Rozšírenie
splaškovej kanalizácie Rajecké Teplice – 2 etapa“,
-následne bude uvedený prieskum vyhodnotený, o čom budú poslanci
informovaní
Uznesením č. 21/2013 MsZ prerokovalo a schválilo žiadosť p. Richarda
Štaffena, bytom Oravská 2, 010 01 Žilina vo veci zosúladenie kúpnej
zmluvy s územným plánom a zaradenie pozemku p. č. 53 KNC , ktorý
je zapísaný na LV č. 949 o výmere 1119 m 2 v k. ú. Rajecké Teplice
do nasledujúceho Doplnku k ÚPN SÚ Raj. Teplice a uložilo Zapracovať
žiadosť do Doplnku k ÚPN SÚ RT
primátor – formou zmeny územného plánu budú doplnené zmeny a
zapracované, ak niekto sa ponáhľa, navrhujeme aby prispel. nikto
nemal otázky
Uznesením č. 23/2013 MsZ prerokovalo ponuky bánk na financovanie
I. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia a odporúčilo
primátorovi mesta prejednať návrh zmluvy so SLSP o financovaní I.
etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia , s možnosťou nenávratného
príspevku do výšky 20%
prednosta – máme rokovania len s jednou inštitúciou. Projekt je
zaevidovaný, mali by nás kontaktovať zo strany Enviros-u ohľadom
stretnutia. Stretnutia sa zúčastní aj Ing. Daniel Močko do SLSP,
a.s.. Súbežne so spracovávaním energetického auditu budú pripravovať
úver na schválenie, budú musieť počkať na výsledok auditu, jeho
spracovanie trvá cca 1 mesiac, doba závisí od súčinnosti mesta s
predkladaním požadovaných podkladov.
primátor – potom sa dostaneme k návrhom na uznesenie
Uznesením č. 24/2013 msz prerokovalo správu o financovaní OOCR
Rajecká Dolina a uložilo MsÚ uhradiť členský príspevok 500,- EUR –
riadne členské za rok 2013, ako člena oblastnej organizácie
cestovného ruchu Rajecká dolina
prednosta – uhradili sme členský príspevok 500,- EUR za rok 2013,
ako člena oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina
Uznesením č. 25/2013 msz prerokovalo správu o štúdii investičného
zámeru inštalácie pamätníka plk i.m Jozefa Gabčíka a uložilo MsZ
preveriť možnosti financovania realizácie investičného zámeru
inštalácie pamätníka plk.i.m.Jozefa Gabčíka. Komisia finančná,
podnikateľská a cestovného ruchu bola informovaná o možnosti
uskutočnenia verejnej zbierky na pomník J. Gabčíka v Poluvsí. Podľa
zákona 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných
podobných hrách v znení neskorších predpisov, tento zákon umožňuje
aj obciam robiť verejné zbierky. Musíme mať povolenie z obvodného
úradu a zriadený samostatný účet.
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primátor – rokujeme s urbariátom, je to podporené. Zaoberali sme sa
možnosťou vytvorenia verejnej zbierky máme pripravený návrh na
uznesenie
Hlasovanie za Uznesenie č. 27/2013 Mestské zastupiteľstvo v
Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje plnenie uznesení zo
XIV. zasadnutia MsZ, konaného 14. februára 2013
ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(neprítomná Prof. Ing. Mária Rostášová)
primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia,
poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia
Add 3/ VZN č. 1/2013 o poskytovaní finančných prostriedkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
primátor - dňa 14. 02. 2013 pani Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.
písomne požiadala o uvoľnenie z funkcie zástupcu primátora mesta
Rajecké Teplice. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že z pracovných
dôvodov sa nemôže zúčastňovať jednaní a podujatí, ktoré sa konajú
počas pracovnej doby.
p. Brath – vyjadril sa či prijíma túto funkciu, poďakoval
primátorovi za dôveru, spýtal aké povinnosti vyplývajú z tejto
funkcie, zvážil som a ponuku prijal. Mestské zastupiteľstvo na
svojom XIV. zasadnutí, ktoré sa konalo 14. 02. 2013 zobralo uvedenú
žiadosť na vedomie- Uznesenie č. 26/2013.
Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajeckých
Tepliciach, 20. decembra 2010 mestské zastupiteľstvo prerokovalo
Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce a
Uznesením č. 1/2010 zobralo na vedomie
1/ výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2010
2/ príhovor novozvoleného primátora
3/ menovanie zástupcu primátora mesta p. Prof. Ing. Máriu Rostášovú,
PhD.
Uznesením č. 2/2010 poverilo poslankyňu Prof. Ing. Máriu Rostášovú,
PhD. zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
primátor–
prečítal
Uznesenie
č.28/2013
Mestské
zastupiteľstvo
Rajeckých Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie menovanie
primátora mesta Rajecké Teplice RNDr. Petra Dobeša za svojho
zástupcu s účinnosťou od 22. 03. 2013 do konca volebného obdobia r.
2014 pána poslanca Vladimíra Bratha ruší Uznesenie č. 1/2010 v časti
A. berie na vedomie, bod 3/
primátor – hlasovanie za Uznesenie č. 28/2013
ZA:7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1(p. Vladimír Brath)
(neprítomná Prof. Ing. Mária Rostášová)
primátor – mestská rada Mestského zastupiteľstva v Rajeckých
Tepliciach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Rajeckých Tepliciach
prijať Uznesenie č.29/2013 Mestské zastupiteľstvo Rajeckých
Tepliciach poveruje poslanca pána Vladimíra Bratha zvolávaním
a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6
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tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, s účinnosťou od 22. 03. 2013 do konca
volebného obdobia r. 2014 a ruší Uznesenie č. 2/2010
primátor – hlasovanie za Uznesenie č. 29/2013
ZA:7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1(p. Vladimír Brath)
(neprítomná Prof. Ing. Mária Rostášová)
Add 4/ VZN č. 2/2013 o reklamných, informačných a propagačných
zariadení (RIPZ)
primátor – máme prerokovať štyri body, ktoré úzko súvisia, len musia
byť prejednané osobitne
prednosta – rozpočet na rok 2012, prečítal rozbor plnenia príjmov
Ing. Sopko – na zasadnutí sme prehodnotili a konštatovali, že zmena
bola v decembri minulého raka, hovorí o tom aj výsledok. Komisia
navrhuje dnešnému zastupiteľstvu, aby sme schválili
primátor – hlasovanie za Uznesenie č. 32/2013 Mestské zastupiteľstvo
v Rajeckých Tepliciach prerokovalo a schvaľuje hodnotiacu správu
k programovému rozpočtu mesta Rajecké Teplice za rok 2012
ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(neprítomná Prof. Ing. Mária Rostášová)
primátor – poďakoval poslancom
Add 5/ Prevádzka a financovanie pobytu detí v MŠ počas letných
prázdnin
p. Anna Grupáčová, hlavný kontrolór mesta Rajecké Teplice –
predložila správu z kontroly finančného hospodárenia k 31. 12. 2012
Stav bankových účtov a pokladne k 01. 01. 2012
VÚB
12 847,34 €
DEXIA /PKB/
14 108,11 €
ČSOB /Istrobanka /
51 451,53 €
Slov. sporiteľňa
24 241,80 €
Pokladňa
1 874,03 €
Ceniny /str. lístky/
2 410,60 €
Peniaze na ceste
-€
Spolu:
106 896,06 € /3 220 350,70 Sk/
Rozpočet
Príjmy
98,60 %
Výdavky
99,00 %

1 866 739 €

1 893 831 €

1 874 786 €

1 892 894

€

Stav bankových účtov a pokladne k 31. 12. 2012
VUB
24 063,63 €
DEXIA /PKB/
0,00 €
ČSOB /Istrobanka/
48 738,65 €
Slov. sporiteľňa
18 038,37 €
Pokladňa
2 057,64 €
Peniaze na ceste
- 44,50 €
Ceniny /str. lístky/
34,00 €
Spolu:
92 887,79 € /2 798 337,56 Sk/
Stanovisko k ročnej účtovnej závierke za rok 2012- mesto Rajecké
Teplice vedie účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva v zmysle
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Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov,
účtuje podľa opatrení MF SR, podľa Zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy č 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a podľa opatrení MF SR sú doklady triedené podľa rozpočtovej,
funkčnej a ekonomickej klasifikácie.
Mesto sa riadilo schváleným rozpočtom na rok 2012 a to vo výške
1 496 239,00 Eur. Tento rozpočet bol zmenený na MsZ 13. 12.2012
v príjmovej časti na 1 893 831,- € a vo výdavkovej časti na
1 892 894,-€
Celkový rozpočet bol schválený ako prebytkový a to
o sumu 937,- €. Príjmy boli napĺňané podľa jednotlivých položiek
v celkovom hodnotení: Daňové príjmy rozpočet 884 056 € skutočnosť
893 264,12 €, čo je 101,0 %, nedaňové príjmy rozpočet 198 130 €
skutočnosť 189 206,47 €, čo je 95,50 %, granty a transféry spolu
rozpočet 441 060 € skutočnosť 438 560,23 €, čo je 99,40 %
Bežné príjmy celkom rozpočet 1 523 246 € skutočnosť 1 521 030,82
€, čo je 99,90 %. Kapitálové príjmy rozpočet
370 585 €
skutočnosť
345 708,24 €, čo je 93,30 %. Príjmy finančných
operácií sa nerozpočtujú. Príjmy v celkovom hodnotení spolu
rozpočet 1 893 831 € skutočnosť 1 866 739,06 €, čo je
98,60 %
Výdavky rozpočtu mesta boli čerpané podľa jednotlivých položiek
v celkovom hodnotení: bežné výdavky spolu rozpočet 1 482 890 €
skutočnosť 1 461 620 €, čo je 98,60 %
Kapitálové výdavky spolu rozpočet
78 601 €
skutočnosť 80 392 €,
čo je 102,30 %,výdavkové finančné operácie rozpočet 331 403 €
skutočnosť 332 773,89 €, čo je 100,40 %. Výdavky v celkovom
hodnotení spolu rozpočet 1 892 894 € skutočnosť 1 874 786 €, čo je
99,00 %. K napĺňaniu a čerpaniu rozpočtu mesta nemám pripomienky.
Čerpanie úverov a zostatky k 31.12.2012
Úver Tržnica zostatok 28 219,27 € ročná splátka 17 906 €, úver
splatný v roku 2014 Úver Autobus. Zástavka zostatok 166 489,62 €
ročná splátka 23 820 €, úver splatný v roku 2019
Úver Investičný splátkový
zostatok 197 999,98 € ročná splátka
10 620 €, úver je splatný v roku 2022
Splátka leasing – Chevrolet zostatok 2 843,11 €
Spolu zostatok úverov k 31.12.2012 je 395 551,98 € . čo je 43,34 %
z možného čerpania
Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2012
Náklady celkom 1 352 865,25 €
Výnosy celkom 1 243 334,04 €
Hospodársky výsledok - 109 531,21 €
Majetok mesta k 31. 12. 2012
Z toho Dlhodobý hmotný majetok 5 471 451 €
Dlhodobý finančný majetok
485 361 €
/ akcie SVS a.s. Žilina, DEXIA /
Finančný majetok
92 888 €
/ bežný účet, pokladňa/
Zásoby
3 738 €
Pohľadávky 3 738 €
Z postavenia hlavného kontrolóra odporúčam Mestskému zastupiteľstvu
ročnú účtovnú závierku schváliť.
primátor – poďakoval hlavnej kontrolórke mesta Rajecké Teplice.
Požiadal o stanovisko p. Sopku za finančnú komisiu
Ing. Sopko - komisia podrobne prejednala záverečný účet, otvorila sa
k tomuto bodu diskusia. Z členov komisie boli nejaké otázky, ale
komisia dospela k záveru a odporúča msz záverečný účet schváliť bez
výhrad, stanovisko mestskej rady bolo tiež schváliť. Prečítal návrh
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na Uznesenie č. 33/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých
Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra mesta Rajecké Teplice k hodnotiacej správe programového
rozpočtu mesta Rajecké Teplice za rok 2012
ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(neprítomná Prof. Ing. Mária Rostášová)
primátor – poďakoval poslancom
Add 6/ Podmienky schváleného úveru so SLSP, a.s. na financovanie
rekonštrukcie verejného osvetlenia I. etapa a energetický audit
k projektu
primátor - základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol
rozpočet mesta na rok 2012. Mesto v roku 2011 zostavilo rozpočet
podľa
ustanovenia
§
10
odsek
7)
zákona
č.583/2004
Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na
rok 2012 bol zostavený po zmene č. 1 ako prebytkový. Hospodárenie
mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet
mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom 15. 12. 2011 uznesením
č.117/2011. Bol zmenený jedenkrát: prvá zmena schválená
13. 12. 2012 uznesením č. 91/2012
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :
Rozpočet mesta k 31. 12. 2012 v celých €
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivit.
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekt.
Rozpočet obce

1 511 194

Rozpočet
po zmenách
1 902 731

1 495 774
465
0
14 955
1 511 194

1 523 246
370 585
0
8 900
1 901 794

932 618
3 465
50 976
524 135
0

1 018 376
78 601
331 403
473 414
937

Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v EUR
Rozpočet na rok 2012
1 893 831

Skutočnosť k 31.12.2012
1 866 739,06

% plnenia
98,6 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
884 056

Skutočnosť k 31.12.2012
893 264,12

% plnenia
101,0 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 592 568,00 EUR z výnosu
dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo
výške 591 608,35 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,8 %.
b) Daň z nehnuteľností
Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 13 943,50 EUR, dane zo stavieb
boli vo výške 110 052,63 EUR a dane z bytov vo výške 2 525,87 EUR.
Z rozpočtovaných 126 500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo
výške 126 522,00 EUR, čo je 100,0 % plnenie.
13

c) Daň za psa 1 785,96 EUR. Plnenie na 102,0%.
d) Daň za užívanie verejného priestranstva 12 904,43 EUR. Plnenie na
130,3 %.
e) Daň za ubytovanie 77 770,38 EUR. Plnenie na 108,6 %.
f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 82 673,00
EUR. Plnenie na 101,1%.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
198 130

Skutočnosť k 31.12.2012
189 206,47

% plnenia
95,5 %

a) Príjmy z vlastníctva majetku
Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 266,49 EUR, príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 100 674,66 EUR
a príjem z prenajatých strojov, zariadení, náradia vo výške 108,00
EUR. Z rozpočtovaných 104 615,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012
vo výške 101 049,15 EUR, čo je 96,6 % plnenie.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 17 400,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo
výške 10 977,92 EUR, čo je 63,1 % plnenie.
c) Pokuty, penále a iné sankcie
Z rozpočtovaných 2 900,- EUR bol skutočný príjem 2 435,00 EUR čo
predstavuje plnenie na 84,0%.
d) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
V položke sú zahrnuté platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb,
parkovné,
materská
škola,
stravné,
znečistenie
ovzdušia.
Predpokladaný príjem bol rozpočtovaný na 62 883,00 EUR a skutočné
plnenie bolo vo výške 63 716,35 EUR čo predstavuje 101,3 %.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :
Rozpočet na rok 2012
451 392

Skutočnosť k 31.12.2012
449 588,28

% plnenia
99,6 %



úroky z vkladov, z výťažkov lotérií, z dobropisov, granty
a transféry
Mesto prijalo nasledovné granty a transféry v rámci verejnej správy:
v EUR
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poskytovateľ
KŠU
Obvodný úrad
ÚPSVR
Krajský stavebný úrad
KŠÚ – CVČ vzdel.poukazy
KÚŽP, vojnové hroby

Suma v EUR
409 346,38
9 731,39
990,52
2 732,34
1 739,70
365,68

7.
8.
9.
10.

Štátny rozpočet - Voľby
Štátny rozpočet - KÚCDPK
KŠÚ
KŠÚ – materská škôlka

2 842,56
153,66
5 450,00
3 828,00

Granty a transfery boli
s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2012

účelovo

Účel
Základné školstvo
Matrika
Žiacke štipendiá
Stavebný úrad
Vzdelávacie poukazy CVC
Úsek ochrany a prírody, úsek štátnej vodnej
správy, úsek ochrany pred povodňami, úsek
ochrany ovzdušia
Voľby
KÚCDPK
Akordeónový festival
MŠ - predškoláci

viazané

Skutočnosť k 31.12.2012

14

a boli

použité

% plnenia

v súlade

370 585

345 708,24

93,3 %

V kapitálových príjmoch boli rozpočtované finančné prostriedky
370 585,- EUR. Plnenie k 31. 12. 2012 bolo 345 708,24 EUR. Sú to
príjmy k projektu „Stavebné úpravy objektov a vonkajších úprav
základnej
školy
Rajecké
Teplice“
a k projektu
„Revitalizácia
Námestie SNP Rajecké Teplice“. Tieto finančné prostriedky boli
použité na splatenie preklenovacích úverov. Nadačný Fond Kia Motors
Slovakia – grant Dopravné ihrisko, dotácia z MV SR – osvetlenie
Miniihriska „Podpora aktivít v oblasti prevencie proti páchaniu
trestnej činnosti alebo iného protiprávneho konania mladistvými
osobami“, Obvodný úrad – kamerový systém „Bezpečné kúpeľné mesto
Rajecké Teplice“.
a) Príjem z predaja kapitálových aktív :
Z rozpočtovaných 465,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške
464,71 EUR, čo je 99,9 % plnenie.
b) Granty a transfery
Z rozpočtovaných 370 120,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2012
v sume 345 243,53 EUR, čo predstavuje 93,3 % % plnenie.
V roku 2012 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR
Nadačný Fond Kia Motors
Slovakia
Dotácia

4.

Dotácia

5.

Obvodný úrad

Suma v €
3 000
2 909,60
173 122,09
158 211,84
8 000

Investičná akcia
Osvetlenie Miniihriska
Dopravné ihrisko
Stavebné úpravy objektov a vonkajších
úprav základnej školy Rajecké Teplice
Revitalizácia Námestie SNP Rajecké
Teplice
Bezpečné kúpeľné mesto

5) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2012
0

Skutočnosť k 31.12.2012
0

% plnenia
0

Rozpočtové organizácie:
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2012
8 900

Skutočnosť k 31.12.2012
9 130,66

% plnenia
102,6 %

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
z toho:
Základná škola
4 553,36 EUR
Centrum voľného času
4 577,30 EUR
Výdavky
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v EUR
Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť k 31.12.2012

% plnenia

1 892 894

1 874 786,46

99,0 %

Skutočnosť k 31.12.2012
1 461 620,19

% plnenia
98,6 %

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2012
1 482 890

primátor - Uznesenie č. 30/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých
Tepliciach prerokovalo záverečný účet mesta Rajecké Teplice za rok
2012 a schvaľuje záverečný účet mesta Rajecké Teplice za rok 2012
a súhlasí s celoročným hospodárením
bez výhrad
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ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(neprítomná Prof. Ing. Mária Rostášová)
primátor – poďakoval poslancom
Add 7/ Stanovisko právneho zástupcu mesta ku kúpe pozemkov parc. EKN
č. 892/1, 892/2, 892/3 k.ú. Poluvsie- Pavol Knapec
Stanovisko k záverečnému účtu Mesta Rajecké Teplice
Mesto Rajecké Teplice skončilo rok 2012 takto:
Celkové prijmy po vylúčení finančných operácií 1 875 869,72 €
Celkové výdavky po vylúčení finančných operácií
1 551 143,23 €
Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2012
324 726,49 €
Podľa § 10 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. sa prebytok
alebo schodok vypočíta ako rozdiel medzi bežnými a kapitálovými
príjmami rozpočtu a bežnými a kapitálovými výdavkami rozpočtu obce
vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií.
V zmysle § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách a o zmenách a doplnení neskorších predpisov sa pre účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku
vylučuje účelovo určená dotácia vo výške 331 333,93 €. Rozdiel medzi
prebytkom a vylúčením z prebytku je – 6 607,44 €
Schodok vo výške 6 607,44 € bol vyrovnaný z vlastných zdrojov –
zostatok k 31. 12. 2011.
Z postavenia hlavného kontrolóra
doporučujem Mestskému zastupiteľstvu záverečný účet schváliť, ako aj
vysporiadanie schodku.
primátor - Uznesenie č. 31/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých
Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra mesta Rajecké Teplice k záverečnému účtu mesta Rajecké
Teplice za rok 2012
ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(neprítomná Prof. Ing. Mária Rostášová)
primátor – poďakoval poslancom
Add 8/ Hodnotiaca správa o činnosti mestskej polície v Rajeckých
Tepliciach za rok 2012 v zmysle zákona SNR č.564/91 Zb. § 26 a,
ods.1
primátor - mestská
polícia v Rajeckých Tepliciach pôsobí v zmysle
zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii ôsmy kalendárny rok vo
výkone ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských
vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia na území mesta
Rajecké Teplice , ukladala a vyberala v blokovom konaní pokuty za
priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti
plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím
zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými
značkami alebo dopravnými zariadeniami a plní úlohy vyplývajúce zo
všeobecne záväzných nariadení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí
primátora mesta.
V hodnotiacom roku 2012 pracovali na mestskej polícii štyria
príslušníci, (vrátane náčelníka), čím bol naplnený stav. Chod
mestskej
polície
bol
zabezpečovaný
v plnom
rozsahu
v dvoch
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pracovných zmenách. Organizácia a systém práce Mestskej polície
počas celého hodnotiaceho obdobia bola vykonávaná v súlade so
zákonom SNR č. 564/1991 zb. o obecnej polícii v platnom znení.
Všetci príslušníci mestskej polície vykonávajúci výkon činnosti
mestského
policajta
boli
držiteľmi
osvedčenia
o odbornej
spôsobilosti, podľa § 25, zákona SNR č. 564/1991zb. o obecnej
polícii v platnom znení.
Riadiaco - administratívna zložka: je zameraná na zabezpečenie
a riadenie chodu mestskej polície. Do nej spadá náčelník a zástupca
náčelníka. Administratívne veci sa vykonávajú v kancelárii náčelníka
mestskej polície, ktorá sa nachádza v budove mestského úradu Nám.
SNP 1/29. Služba prijíma a vybavuje podnety, oznámenia, sťažnosti od
občanov a organizácii. Ďalšou činnosťou je evidencia agendy pre
mestskú
políciu,
vydávanie
parkovacích
kariet
a spracovanie
služobných záznamov.
Výkonná zložka: je zameraná na pochôdzkovú a hliadkovú činnosť. Túto
činnosť vykonávajú všetci štyria príslušníci mestskej polície.
Osobitou časťou hliadkovej činnosti je motohliadka, ktorá je
využívaná najmä pri kontrole odľahlejších častí ako sú chatové
oblasti a taktiež pri riešení dopravných priestupkov. Príslušníci
mestskej polície používajú k svojmu výkonu služobné motorové vozidlo
zn. Chevrolet Aveo , ktoré bolo zakúpene v roku 2011 a plne spĺňa
požiadavky pre výkon práce mestskej polície.
Na úseku ochrany verejného poriadku
- vykonávajú sa trikrát za pracovnú zmenu pešie hliadky v okolí
materskej školy, základnej školy, lipovej aleje a cintorína , vo
večerných hodinách sa vykonáva kontrola železničnej stanice,
a autobusových zastávok. Pravidelne sa kontroluje verejný poriadok
v centre mesta, na autobusovom nástupišti, mestskej tržnici a
v kúpeľnom parku . Vykonávame sústavný dozor, hliadkovú službu po
uliciach,
verejných
priestranstvách,
miestnych
komunikáciách
a ostatných verejne prístupných miestach. Veľkým prínosom pre útvar
Mestskej polície v Rajeckých Tepliciach je aj novozriadený kamerový
systém, ktorý bol nainštalovaný v mesiaci júl roka 2012 a stále sa
rozširuje o nové kamery s novými lokalitami. V súčasnosti sú pokryté
najproblémovejšie úseky mesta s počtom kamier 16 a v prípade
možnosti získania ďalších dotácii z projektov Európskej únie je
záujem tento kamerový systém naďalej rozširovať do ostatných lokalít
mesta Rajecké Teplice za účelom zvýšenia ochrany majetku, života
a zdravia občanov.
Veľký neporiadok v meste nám robia tzv. psíčkari, ktorí svojich
štvornohých kamarátov venčia priamo na chodníkoch a v školskom
areáli.
Výchovne pôsobíme na občanov, aby dodržiavali verejný poriadok
a zásady občianskeho spolunažívania. Výkon služby mestskej polície
je
riadený
a organizovaný
na
základe
výsledkov,
poznatkov,
požiadaviek
a podnetov
primátora
mesta,
poslancov
mestského
zastupiteľstva , občanov a organizácii pôsobiacich na území mesta.
V priebehu hodnotiaceho roku 2012 sa vyskytlo viac prípadov, keď sme
boli
občanmi
upozornení
na
osoby,
ktoré
v podnapitom
stave
obťažovali občanov a to hlavne žobraním, ležali na verejných
priestranstvách, alebo v pivničných priestoroch bytových domov.
V tomto smere bolo zo strany mestskej polície vykonaných spoločne so
štátnou políciou veľa opatrení avšak bez výsledku. Na takýchto
občanov v našom štáte pokiaľ nespravia trestný čin neplatí zákon.
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Najmä
v letnom
období
najradšej
trávili
čas
vysedávaním
na
lavičkách, ktoré sú v kúpeľnom parku a na zrekonštruovanom námestí.
Táto ich prítomnosť
a zanedbaný vzhľad vyvoláva averziu u občanov
a návštevníkov kúpeľov.
Mestská polícia však mohla pôsobiť len zvýšeným dohľadom a len
v prípade preukázania priestupku, napr: za znečisťovanie verejného
priestranstva
alebo
verejné
pohoršenie,
mohla
tieto
osoby
z priestoru
vykázať.
Nezriedka
musela
niektorých
z priestoru
odviesť, keď v podnapitosti ostali ležať na námestí, alebo inom
exponovanom mieste.
Vymožiteľnosť dodržiavania zákona v týchto prípadoch je pre ich
nemajetnosť veľmi obtiažna.
Životné prostredie – vykonávali sa kontroly na vypaľovanie suchej
trávy , odpadu zo záhrad , kontroly na vytváranie čiernych skládok
(Sedliská,
k.ú.
Stránske,
okolie
Rajčanky).
Nedostatky
sa
zaznamenávali aj s fotodokumentáciou do záznamovej knihy. Taktiež sa
vykonávali kontroly na znečisťovanie brehov v okolí riečky Kunerádka
a Porubský potok. Dobrá spolupráca je aj s OÚ životného prostredia
najmä pri nelegálnych výruboch drevín.
Na úseku vykonávania kontroly VZN mesta
MsP vykonávala
kontrolu
všeobecne záväzného nariadenia mesta Rajecké Teplice č. 46/2008
o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta a v
neposlednom rade VZN č.14 o chove a držaní psov na území mesta.
Ďalšie úlohy, ktoré sa priebežne plnili v roku 2012
- spolupráca pri osadení spomaľovacích prahov.( jar, jeseň)
- memoriál Jozefa Gabčíka – pomoc pri organizačnom zabezpečení,
riadenie dopravy pri Poluvsianskej ihle
- súčinnosť so štátnou políciou Rajec – predvedenie osôb, ktoré
boli pod vplyvom alkoholu – použité donucovacie prostriedky.
- označenie rohov námestia signalizačnými prvkami
- súčinnosť so štátnou políciou Rajec pri organizovaní 7.ročníka
Fatranského cyklomaratónu
- pomoc pri organizačnom zabezpečení Letných slávností 2012
- pomoc pri osadení nových dopravných značiek
- riadenie dopravy na Rajeckej ceste pri dopravných nehodách
- súčinnosť s rýchlou zdravotnou pomocou
- pomoc pri organizačnom zabezpečení mesiaca úcty k starším
- pomoc pri organizačnom zabezpečení Mikuláša a vianočných trhov
Na úseku porušovania dopravných predpisov a nesprávneho parkovaniaTo čo bola v meste Rajecké Teplice pri vzniku MsP priorita č.1 –
dostať pod kontrolu dopravu a to hlavne porušovanie zákazových
dopravných značiek a nesprávne parkovanie , sa nám podarilo
zvládnuť. Medzi najhorší časový úsek patria soboty a nedele, keď nie
vždy príslušníci mestskej polície pracujú a autá parkujú pri
obchodnom dome COOP Jednota , pri tržnici, na ul. Osloboditeľov pri
jazere, na ul. Farská. Za hodnotiaci rok 2012 mestská polícia buď
vlastnou činnosťou, alebo oznámením občanov riešila 203 priestupkov
proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Z toho v blokovom
konaní 141 priestupkov . Celková výška finančnej hotovosti za pokuty
uložené na mieste činí 2335 €. Je to oproti minulému roku nárast vo
výške pokút.
Na úseku spolupráce s príslušným útvarom polície a ostatnými orgánmi
štátnej správy
Spolupráca mestskej polície s inými orgánmi a organizáciami je
vymedzená v § 24 zákona č.564/1991 zb. o obecnej polícii a vychádza
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zo skutočných požiadaviek a podmienok praxe. Úzko spolupracujeme
s OO PZ Rajec a to najmä: pri lustrácii motorových vozidiel,
vypomáhame tiež pri zabezpečení miest dopravných nehôd a regulovaní
dopravy na týchto miestach, vykonávaní spoločných akcii a kontrol.
Spoluprácu s OO PZ Rajec hodnotím ako dobrú a užitočnú pre obidve
zložky polície k čomu prispieva aj tá realita, že náčelník MsP
a riaditeľ OO PZ sa často stretávajú buď osobne alebo telefonicky
koordinujú činnosť pri zabezpečení výkonu služby a odovzdávania si
aktuálnych informácii v oblasti ochrany verejného poriadku. Taktiež
úzko spolupracujeme so železničnou políciou SR, nakoľko v meste
Rajecké Teplice sa nachádza železničná stanica, kde najmä vo
večerných
hodinách
dochádza
k rôznym
výtržnostiam
a páchaniu
trestnej činnosti. Na požiadanie podávame písomné informácie
o evidencii priestupkov na osoby, ktoré vstupujú do pracovného
pomeru v bezpečnostných zložkách štátu.
Spolupráca s občanmi mesta - je na dobrej úrovni. Na základe ich
podnetov príslušníci MsP riešili veľa priestupkov, ktoré by vlastnou
činnosťou nebolo možné zistiť,(či už sa jedná o túlavých psov,
vypaľovanie
suchej
trávy,
priestupky
proti
občianskemu
spolunažívaniu, upozornenie na podnapitých občanov ktorí vzbudzujú
verejné pohoršenie a v neposlednom rade aj dopravné priestupky, kde
nás občania upozorňujú na zle zaparkované vozidlá).
Spolupráca s poslancami MsZ- spolupráca s poslancami msz bola
v priebehu hodnotiaceho obdobia roku 2012 na dobrej úrovni.
Príslušníci MsP sa snažili v rámci legislatívnych možností vybavovať
požiadavky poslancov a taktiež im boli vysvetlené jednotlivé otázky,
ktoré vzišli ako nezodpovedané z jednotlivých komisii.
Spolupráca s pracovníkmi MsÚ - príslušníci MsP pri zabezpečovaní
úloh
vyplývajúcich
zo
zákona
o obecnej
polícii
dennodenne
spolupracujú s pracovníkmi mestského úradu a to hlavne na úseku
správy majetku, stavebným úradom, technickými službami, kultúrou
a sociálnym oddelením.
V závere predloženej hodnotiacej správy za rok 2012 konštatoval kpt.
Ing. Ján Valúch náčelník mestskej polície, že na úseku verejného
poriadku,
ochrany
životného
prostredia,
ochrany
životného
prostredia, ochrany života a zdravia občanov ako aj ich majetku
a riešenia dopravných priestupkov, bol vykonaný kus práce. Táto
skutočnosť
sa
odrazila
aj
v poklese
dopravných
priestupkov
a v čistote mesta Rajecké Teplice. V tomto trende budeme pokračovať
i v roku 2013 ako poriadkový útvar mesta Rajecké Teplice, ktorého
prioritou bude naďalej zabezpečovať bezpečnosť a ochranu obyvateľov
mesta, taktiež kúpeľných hostí a turistov, ktorí prídu do kúpeľného
mesta pookriať a načerpať nových síl.
primátor – otvoril diskusiu k tomuto bodu. Nikto nemal otázky.
Uznesenie č. 34/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach
prerokovalo a schvaľuje hodnotiacu správu o činnosti mestskej
polície v Rajeckých Tepliciach za rok 2012
ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(neprítomná Prof. Ing. Mária Rostášová)
primátor – poďakoval poslancom
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Add 9/ Informatívna správa o výročných členských schôdzí DHZ Rajecké
Teplice a Poluvsie
primátor – prečítal informatívne správy dobrovoľného hasičského
zboru Poluvsia aj Rajeckých Teplíc. DHZ je zverená technika o ktorú
sa starajú. Zúčastnil sa obidvoch schôdzi. Bol som informovaný, že
v Poluvsí je nový predseda DHZ pán Martin Janura, nakoľko p. Jozef
Knapec ukončil pôsobenie predsedu v DHZ Poluvsie, oznámil to na
výročnej členskej schôdzi v Poluvsí.
Uznesenie č. 35/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach
prerokovalo a berie na vedomie informatívnu správu o výročnej
členskej schôdzi DHZ Rajecké Teplice
ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(neprítomná Prof. Ing. Mária Rostášová)
primátor – poďakoval poslancom prečítal návrh na Uznesenie
č. 36/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo
a berie na vedomie informatívnu správu o výročnej členskej schôdzi
DHZ Poluvsie
ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(neprítomná Prof. Ing. Mária Rostášová)
primátor – poďakoval poslancom a prešli k ďalšiemu bodu rokovania
Add 10/ Informatívna správa o činnosti OZ Kultúra za rok 2012
v súlade s Uznesením č.4/2009
primátor –požiadal pána prednostu, aby krátko predniesol správu
prednosta Ing. Katarína Kráľová v súlade s uznesením č.4/2009
schváleným Mestským zastupiteľstvom v Rajeckých Tepliciach na XIX.
riadnom zasadnutí 02.júla 2009 predložila správu o činnosti OZ
Kultúra za rok 2012. V júli 2012 sme rokovali s MC Košík a Mestom
Rajecké Teplice. Po vzájomnej dohode a na základe usmernenia MsÚ
sme uvoľnili jednu miestnosť pre MC Košík. Všetky dokumenty od
vzniku OZ Kultúra bolo potrebné presťahovať. Využili sme na to malý
priestor pôvodného skladu. Z dôvodu dôslednej archivácie si toto
vyžadovalo čas. Zmeny sme urobili k 31. 08. 2012.
V letných mesiacoch sa dobrovoľníci OZ Kultúra zapojili do umývania
priestorov chodby a kuchynky KC po maľovaní. Taktiež
upratali aj
samotnú čajovňu.
Práca s mládežou - počas roka – pravidelne v piatok a nedeľu
„funguje“ v Domčeku čajovňa – klub pre mladých ľudí. Počas roka sa
v tomto čase uskutočnilo niekoľko malých koncertov, neformálnych
diskusií.
Vzdelávanie pomocou podporeného pilotného projektu cez Nadáciu pre
deti Slovenska - Škola rodinných financií, sme mohli vzdelávať
v oblasti finančnej gramotnosti. Projekt sme realizovali pod názvom
„Chcem zmeniť svoj život“. Tento bol určený pre klientky APŽ,
a skupinu seniorov v Rajci. Projekt prebiehal v mesiacoch marec –
júl 2012. Seminára sa zúčastnilo cca 15 účastníčok, spolu bolo na
tému financií prednášaných cca 40 hodín.
Sociálna oblasť na jar sme robili „Burzu šatstva, kníh a učebníc,
športových potrieb, hračiek .....“
Keďže občania nášho mesta nechceli, aby sa veci "povaľovali" v
blízkosti kontajnerov, ale mali predstavu, aby poslúžili iným,
doniesli nepotrebné veci k nám do OZ Kultúra s tým, že to čo ostane
máme posunúť ďalej. Tu si ich mali možnosť prehliadnuť a za
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symbolické ceny odkúpiť iní záujemcovia. Po skončení burzy sme
pletené svetre odovzdali do Farskej charity blahoslavenej sestry
Zdenky
v
Topoľčanoch
/pletú
z
nich
deky
na
misie
a
do
Žakoviec/.Ostatné veci, ktoré ostali,
sme z tohtoročnej burzy
posunuli do Občianskeho združenia "Diakonie Broumov" /použijú ich
pre sociálne odkázaných občanov, ako aj do ich azylového centra/.
Potešili sme sa správe, že nám bol podporený aj projekt cez
Nadáciu Orange „Darujme Vianoce“, kde sme sa prihovárali za rodinu
postihnutej 25 ročnej Veroniky, ktorá súrne potrebuje vyriešiť
prístupový chodník do svojho rodinného domu. Keďže tento projekt bol
posunutý do II. kola cez portál. OZ kultúra aktívne oslovovalo
potenciálnych darcov. Finančné prostriedky na realizáciu sa podarilo
vyzbierať v sume 407,- €. Do konca roka bol zakúpený aj materiál.
Ako náhle budú na realizáciu vyhovujúce poveternostné podmienky,
chodník bude vybudovaný za pomoci dobrovoľníkov.
Aktivity pre deti v dňoch 30. 07. - 03. 08. 2012 sa uskutočnil letný
denný tábor s dlhoročnou tradíciou v záhrade rekreačného
zariadenia Altán R. Teplice a Komunitnom centre Domček so zameraním
na remeslá (hrnčiarsky kruh -keramika, sviečky, základy práce
s prútím, práca s papierom, korálkovanie, drevené prívesky, práca
s kolovrátkom- spriadanie ľanu, výtvarná dielňa a pod.)
Činnosť
bola doplnená, športovými, hudobnými a divadelnými aktivitami .Rôzne
zručnosti našich dobrovoľníkov /hrnčiarsky kruh, batikovanie,
keramika .../ v rámci animačných aktivít využívali aj Školy
v prírode z mesta Martin a obce Ľubeľa /okr. Liptovský Mikuláš/.
Deti z týchto základných škôl so záujmom sledovali najskôr „odborný
výklad“ a potom si každé dieťa mohlo vyskúšať tieto činnosti. Na
hrnčiarskom kruhu tvorili svoje keramické výrobky a svoje „fádne“
tričká vyzdobili batikou.
Remeslá (pre verejnosť) OZ Kultúra má tradíciu činnosti v oblasti
remesiel. Pripravili sme zaujímavý kurz Vianočné zvončeky (pletenia
z PEDIGU). Kurz viedla remeselníčka, s ktorou má naše OZ dlhoročné
veľmi dobré skúsenosti. Aj v roku 2012 sme sa zúčastnili Vianočných
trhov v našom kúpeľnom mestečku Rajecké Teplice. V našej ponuke
boli napr. výrobky z medových plástov, háčkované vianočné ozdoby,
vyrezávané drevené betlehemy a iné výrobky, drevené kocky voňajúce
škoricou a vianočnou vôňou, voňavé vrecúška s bylinkami, ručne
robené náramky, výrobky z pedigu prútia, keramika.
Spolupráca s inými záujmovými skupinami v KC po našej vzájomnej
dohode priestor KC - miestnosť čajovne využívali na svoje stretnutia
aj včelári a to v poslednú nedeľu v dopoludňajších hodinách.
V prípade potreby boli priestory – miestnosť čajovne poskytnuté aj
Materskému centru Košík.
Zbierka pre Hodinu deťom v decembri sme sa zapojili do Zbierky
Hodina deťom pod názvom Uličnica 2012 našim dobrovoľníčkam sa
podarilo vyzbierať 76,78 €.
Dobrovoľníctvo - dobrovoľníci sa stretávali nepravidelne najmä
v sobotu. V prípade konkrétnej aktivity boli stretnutia aj inokedy.
Dobrovoľnícka činnosť bola najvýraznejšia pri sťahovaní, upratovaní,
letnom tábore, animáciách pre deti, vianočných trhoch, zbierke HD.
Na báze dobrovoľníctva funguje celá činnosť OZ Kultúra. Zapojili sme
sa do viacerých projektov. Podali sme projekty do Nadácie Intenda
a Nadácie pre deti Slovenska /Hodina deťom, Škola rodinných
financií/, Nadácie Orange /Darujme Vianoce/. Nie všetky boli
podporené.
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Plán činnosti na 1. štvrťrok 2013- OZ Kultúra chce pripraviť širokú
ponuku remeselných kurzov pre celú verejnosť. Vzhľadom na podporený
projekt ŠKOLA RODINNÝCH FINANCIÍ pripravíme bezplatné semináre
k finančnej gramotnosti taktiež pre širokú verejnosť v Rajeckých
Tepliciach.
primátor - Uznesenie č.37/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých
Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie informatívnu správu
o činnosti OZ Kultúra za rok 2012 v súlade s Uznesením č.4/2009
ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(neprítomná Prof. Ing. Mária Rostášová)
primátor – poďakoval poslancom
Add 11/ Žiadosti občanov- stanoviská z odborných komisií
primátor - pred mestskou radou, ktorá bola 13. 03. 2013 zasadali tri
komisie
A/Komisia finančná, podnikateľská a cestovného ruchu – predseda Ing.
Alexander Sopko
B/ Komisia sociálnych vecí, kultúry, vzdelávania, športu, mládeže
a verejného poriadku – predseda Prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.
C/ Komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia
predseda Vladimír Brath
primátor – požiadal predsedu komisie finančnej, podnikateľskej
a cestovného ruchu Ing. Alexandra Sopku, aby povedal o žiadostiach
a podnetoch riešených v ich komisii
Ing. Alexander Sopko - zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej
a cestovného ruchu sa uskutočnilo 13. marca 2013. Prítomní: Ing.
Alexander Sopko, JUDr. Štefan Stehlík, Ladislav Šálek, Drahoslava
Pagáčová- ospravedlnená, Janka Bohiníková, Ing. Vladimír Dikant,
Ing. Pavol Hucík. Prizvaní: Anna Grupáčová, Ing. Igor Masaryk a Mgr.
Andrea Čerňanská Černáková – CVČ Rajecké Teplice.
Zaoberali sme sa:
1. Zníženie nákladov na financovanie CVČ RT
2. Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice za rok 2012
3. Žiadosť p. Pavla Knapca o odkúpenie pozemku
4. Žiadosti centier voľného času o pridelenie dotácie
5. Poskytovanie sociálnych služieb formou denného stacionára
v Rajeckých Tepliciach – zámer
6. Informácia – osvetlenie miniihriska navýšenie sumy pri
osvetlení
7. Informácia o povoľovaní konania verejných zbierok
1/ Hovoril som už dnes, že pani riaditeľka CVČ informovala komisiu
o možnosti zníženia nákladov na financovanie CVČ RT. Informovala
podrobne o predloženej správe, ktorú predložila na mesto. Podrobne
rozobrala zníženie nákladov zo správy, ktorá bola v súlade so
sedením Správnej Rady CVČ RT a prijala opatrenia, ktoré sú rozpísané
v analýze. Pán poslanec Dikant informoval komisiu o možnosti
prenájmu telocvične. Sú tam finančné straty, veľký únik finančných
prostriedkov. Komisia sa zhodla na názore, že treba podporiť činnosť
CVČ.
2/ Komisia podrobne prejednala záverečný účet. Otvorila sa k tomuto
bodu diskusia. Z členov komisie boli nejaké otázky, ale komisia
dospela k záveru a odporúča msz záverečný účet schváliť bez výhrad.
3/ Komisia prejednala žiadosť p. Knapca o odkúpenie pozemku
a zobrala ju na vedomie a má sa vyjadriť aj stavebná komisia.
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4/ Tiež sme o tom hovorili- komisia prejednala žiadosti iných CVČ –
žiadosti o pridelenie dotácie. Komisia sa zhodla na tom a odporúča
tieto finančné prostriedky zasielať do konca júna. Treba zistiť
zoznam detí CVČ, Horný Val 24, Žilina a skontrolovať či toto centrum
navštevujú.
primátor – prečítal návrh na Uznesenie č. 38/2013 Mestské
zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo žiadosti centier
voľného času o pridelenie dotácie na deti: Centrum voľného času,
Horný Val 24, Žilina
Súkromné centrum voľného času KLM centrum, Š. Furdeka 3,
036 01 Martin
Mgr. Zuzana Oleárová, Na Malý diel 8042/32, 010 01 Žilina
Rímskokatolícka cirkev, J. Kalinčiaka 1, 011 36 Žilina
Rímskokatolícka cirkev, J. Kalinčiaka 1, 011 36 Žilina
schvaľuje dotáciu vo výške 62,-EUR/rok/žiak a zasielať v mesačných
splátkach do 30. 06. 2013 na účet žiadateľa podľa počtu
navštevujúcich žiakov týchto centier.
schvaľuje rozdelenie dotácie vo výške 62,- EUR/rok/žiak rovnomernou
finančnou čiastkou v prípade, že dieťa navštevuje viaceré centra
voľného času
ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(neprítomná Prof. Ing. Mária Rostášová)
primátor – poďakoval poslancom
5/ pán primátor dostatočne vysvetlil pri plnení uznesení, komisia sa
zaoberala aj možnosťou vytvorenia denného stacionára na zdravotnom
stredisku. Na základe požiadavky bola vypracovaná hrubá štúdia.
Z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline, bolo
vyhodnotené, že existujúci priestor vymedzený na predmetnú prevádzku
s obsadenosťou 10-15 návštevníkov je nedostatočný – maximálna reálna
obsadenosť v navrhovaných priestoroch sú štyria návštevníci. Komisia
sa zhodla na tom, že je to neefektívne a nedoporučuje toto
zariadenie za takýchto podmienok vytvoriť.
6/ Ďalej bola komisia informovaná o výške sadzby na 1 hodinu pri
osvetlení Miniihriska. Podľa výpočtu by sa platilo na hodinu 0,71
EUR. Komisia sa vyjadrila, že sa to pripraví na ďalšie zasadnutie
MsZ, novým prevádzkovým poriadkom, v ktorom máme sadzbu stanovenú.
7/ bolo to dnes povedané. Komisia bola informovaná o možnosti
uskutočnenia verejnej zbierky na pomník J. Gabčíka v Poluvsí. Podľa
zákona 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných
podobných hrách v znení neskorších predpisov, tento zákon umožňuje
aj obciam robiť verejné zbierky. Musíme mať povolenie z obvodného
úradu a zriadený samostatný účet.
primátor - nakoľko bola ospravedlnená pani Prof. Ing. Mária
Rostášová, PhD. predsedkyňa komisie sociálnych vecí, kultúry,
vzdelávania, športu, mládeže a verejného poriadku referoval p. Mgr.
Branislav Babinec
Mgr. Branislav Babinec- zasadali sme 13. 03. 2013. Ospravedlnení
boli. Mgr. Zuzana Bieliková a p. Emil Barčiak. Bol prizvaný
p. Veselický- z dôvodu ochorenia sa nezúčastnil. K nahliadnutiu bolo
predložené zdôvodnenie zastavenia aktivít na dennom stacionári,
ktorý mal byť zriadený v Raj. tepliciach. Stručná informácia
o záverečnom účte mesta a informácia o stave aktivít p. Lalíka- klub
dôchodcov na železničnej stanici.
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Prejednali sme dve žiadosti:
- p. Anna Škatuláková, bytom Školská 150/5, R. Teplice - osamelo
žijúca dôchodkyňa. Dôvodom žiadosti je krádež peňazí a dokladov.
Návrh komisie je poskytnúť 10,-EUR.
- p. Helena Jakubčíková, bytom Školská 152, R. Teplice- ZŤP. Žiada
o príspevok na rekonštrukciu kúpeľne. Komisia odporúča deťom
žiadateľky o uplatnenie požiadavky na Obvodnom úrade v Rajci, odd.
soc. vecí. V prípade, že by sa nedala žiadosť vybaviť na Obv. úrade,
komisia sa k riešeniu žiadosti vráti.
Mali sme predloženú správu o opatrovateľskej činnosti spadajúcej pod
mesto Rajecké Teplice.
Oblasť vzdelávania- Mgr. Babinec informoval o zriadení zastávky
autobusu pri ZŠ Raj. Teplice. Komisia tento návrh jednomyseľne
podporila. Základná škola žiada zriaďovateľa o pomoc pri riešení
odlivu žiakov zo ZŠ do okolitých obcí z dôvodu dopravy do školy. Na
zasadnutí Rady školy sa schvaľoval nový Štatút rady- schvaľovanie sa
bude opakovať z dôvodu nesúladu so zákonom pri prvom schvaľovaní.
Hovorili o nových kalkuláciach za energiu pre telocvičňu (spotrebuje
viac energie ako obidve budovy spolu). Informoval, že sa zrušili
automaty na nápoje (ich prevádzkovateľ ich nedopĺňal pravidelne,
platba pre školu bola 3,50 EUR/1 mesiac/1 automat. Pochvala pre
efekt kamerového systému na ZŠ.
Oblasť CVČ- p. Rostášová informovala o jednaní na rade CVČ, kde sa
preberali smery znižovania nákladov v nasledujúcom období
Rôzne:
-oblasť zelene- potreba vyrezať brezu pri chodníku k bytovke (treba
doplniť výsadbou nového stromu, ktorú by bez problémov uskutočnil
p. Mgr. Babinec vysadením sadeníc z ,,náletov“ z lesného porastu.
- neustále pálenie slamy p. Jasenovskou
primátor – žiadosť základnej školy budeme adresovať SAD Žilina.
Zrejme to podmienia, že zachádzku budeme financovať
Poďakoval poslancom a konštatoval, že toto uznesenie bolo schválené.
primátor – poďakoval p. Vladimírovi Bratovi predsedovi komisie
výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia a
p. Brath- komisia výstavby, územného plánu a ochrany životného
prostredia predseda Vladimír Brath zasadala 14. 03. 2013
1. Kanalizácia DN 300- mesto zaslalo nový dotazník za účelom
výstavby
novej lokality“ PODHÁJE“ v k. ú. Poluvsie nad Rajčankou.
Podľa výsledku dotazníka – ak bude súhlasné stanovisko majiteľov
pozemkov - začať postupne s predprojektovou prípravou v novej
lokality „Podháje“. Výkup pod novú komunikáciu. Komisia doporučuje
zobrať na vedomie
2. Žiadateľ: mesto Rajecké Teplice
Vybudovanie denného stacionára. Tiež pán primátor hovoril pri
plnení uznesenia. Komisia doporučuje zobrať na vedomie a zamietnúť
z dôvodu: nedostatočných priestorov, vysokých prevádzkových
nákladov
3.Žiadateľ: mesto Rajecké Teplice
VEC: Chodník pri ceste I/64 v k. ú. Poluvsie. To sme prebrali, lebo
nevieme, aký bude výsledok dotazníka.
Návrh chodníka po ľavej strane do Žiliny za podmienky , že
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DN 600 kanalizačný zberač bude využívaný pre dažďovú kanalizáciu.
Komisia doporučuje začať s predprojektovou prípravou chodníka
(projekt, Geometrický plán a nové uznesenie za účelom zmeny účelu
kanalizačného zberača DN 600 na dažďovú kanalizáciu , kde sa napoja
dažďové vpuste na odvedenie dažďovej vody) .
4.Žiadateľ: Pavol Knapec, Kamenná Poruba
Žiadosť o kúpu pozemkov 892/1, 892/2, 892/3 KNE v k.ú. Poluvsie nad
Rajčankou. Komisia doporučuje zobrať na vedomie: Odpredaj kúpu
pozemkov 892/1, 892/2, 892/3 KNE v k.ú. Poluvsie nad Rajčankou
Ďalší postup konzultovať s právnym zástupcom mesta. Na začiatku
volebného obdobia, sa hovorilo, že sa nebude predávať. Budeme
potrebovať peniaze, ak chceme kupovať pozemky.
primátor – navrhol pozastaviť predaj, prečítal návrh na uznesenie.
Bola úprava v zákone, predaj musí byť vyvesený, súťaž treba
pripraviť, vyhodnotiť, znalecký posudok bol predložený, na liste
vlastníctva mesta rajecké Teplice je uvedené, že je to cesta.
Treba všetko vyhodnotiť. Cesta je stará, je vedená z minulosti, mala
svoje opodstatnenie. Cesta sa skladá z troch parcelných čísel.
Hocikto kto má záujem sa môže prihlásiť.
Máme pripravené návrhy na uznesenie, tak poprosil poslancov, aby
prijali uznesenia.
primátor - Uznesenie č.42/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých
Tepliciach berie na vedomie žiadosť pána Pavla Knapca, Kamenná
Poruba, adresa doručenia Poluvsie 60 o kúpu pozemkov 892/1, 892/2,
892/3 KNE v k.ú. Poluvsie nad Rajčankou a ukladá MsÚ zabezpečiť
právnu analýzu predaja pozemkov v zmysle platných právnych
predpisov
primátor - Uznesenie č.40/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých
Tepliciach prerokovalo možnosti zriadenia účtu na verejnú zbierku na
pamätník plk.i.m.Jozefa Gabčíka a ukladá msú zriadiť účet na verejnú
zbierku na pamätník plk.i.m.Jozefa Gabčíka
primátor - Uznesenie č.43/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých
Tepliciach prerokovalo a berie na vedomie výročnú správu o činnosti
Senior klub Rajecké Teplice za rok 2012
primátor - Uznesenie č.44/2013 Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých
Tepliciach prerokovalo v súlade so zákonom č.253/1994 Zb. v znení
neskorších predpisov § 4, z ktorého vyplýva preschváliť raz ročne
plat primátora
a schvaľuje na rok 2013 plat primátora na úrovni roku 2012
v nezmenenej výške 2369 EUR
ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(neprítomná Prof. Ing. Mária Rostášová)
primátor – poďakoval poslancom za hlasovanie a p. Vladimírovi
Bratovi predsedovi komisie výstavby, územného plánu a ochrany
životného prostredia a
prestávka
Add 12/ Rôzne
primátor – prečítal výročnú správu Senior klubu za rok 2013. Senior
klub MÚ pracuje už 13 rokov. V súčasnosti má 18. členov. Počas tohto
roku pribudli 2. p. Očková, p. Majerčíková odišiel od nás na svoju
hviezdu p. L. Jahôdka. Zvykli sme si spoločne osláviť meniny
a okrúhle výročia narodenín. V klube máme už iba 1 manželský pár
s ktorým sme teraz oslávili až 3 výročia: 2 výročia narodenín 70,75
a zlaté výročie spoločenského života
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Schádzame sa týždenne, vo štvrtok od 13-16 hod. Je tu možnosť
merania tlaku, ponúkneme kávu, čaj za dôchodcovské ceny,
porozprávame sa, vymeníme názory, poučíme sa, potešíme sa hráme,
spievame najnovšie si aj premietame DVD s pomocou p. Veselického.
Obnovili sme písanie kroniky, využívame vývesnú skrinku
a spravodajcu R.T. na informácie o našej práci. Privítali sme Nový
rok preberali možnosti ako ďalej. V klube sme oslávili fašiangy, MDŽ
a Deň matiek. Naďalej pokračuje družba s dôchodcami v D. Benešove.
Potvrdili to vzájomné návštevy v krásnej srdečnej atmosfére.
Navštívili nás aj dôchodcovia z H. Lefantoviec. Ich spevácka skupina
obohatila stretnutie krásnymi piesňami. Návštevu sme im oplatili
síce v menšom počte, ale s otvoreným srdcom. Boli sme nadšení
z krásnej prírody prehliadkou obce, pohostením a príjemným
posedením. Za príjemné stretnutie ďakujeme 2 Petrom vdp. Farárovi P.
Michalovi a p. primátorovi P. Dobešovi. Milé a úprimné bolo aj
stretnutie s dôchodcami zo Smrdák, ktorých sme privítali na MÚ. Pri
príjemnom posedení sme porovnávali našu prácu, jej klady, nedostatky
(u nás je to nezáujem občanov o klub.)
V mesiaci úcty k starším sme boli pozvaní na stretnutie v Slnečnom
pavilóne manželmi Cvachovými. Pohostenie, príjemne prostredie,
kultúrny program bolo príjemnou zmenou a naozaj sa vydarilo.
Ďakujeme. Už 2. rok pokračujeme v podujatí ,,Poznáme významných
spoluobčanov, rodákov“
Boli to doteraz MUDr. J. De Rigo- primár neurochirurgie vo FN
v Martine, psychologička p. Viera Sedláková o problémoch staroby
a och riešení, slečna Zuzana Liová, ktorej film ,,Dom“ sme mali
možnosť si pozrieť a porozprávať sa o jeho tvorbe a úspechoch.
Dvakrát prišla medzi nás kapitánka PZ Eva Vítková – beseda ako sa
brániť pred zlodejmi bola prvá, na dobrej úrovni. Na druhej besede
sme boli poučení o bezpečnosti na cestách dostali sme aj reflexné
pásky a srdiečka. Vo februári sme privítali známeho horolezca p. A.
Dobeša. Mnohými zaujímavými skúsenosťami, postrehmi, príhodami nás
poučil aj zabavil. V spolupráci s organizáciou SZV sme pripravili už
2 spoločné podujatia spojené s malou výstavkou a koštovkou medu.
Do prírody chodíme na vychádzky, na opekanie do Bohúňovej, ale
učíme sa aj pripravovať bylinné čaje masti, tinktúry. Navštívili sme
hrob p. kanonika P. Šadláka. Ďakujeme za pomoc a spoluprácu p.
primátorovi MÚ, poslancom MZ – pobesedovali sme s p. Sopkom,
s odboru kultúry ktorého pomoc nespočíva len v príprave rôznych
výstav ktoré pravidelne navštevujeme, ale všestrannej praktickej
pomoci a ochoty. Dobrá spolupráca všetkých je budúcnosťou
spoločenského života v našom mestečku.
primátor – dal hlasovať za pripravené Uznesenie č.43/2013 Mestské
zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo
a berie na vedomie výročnú správu o činnosti Senior klub Rajecké
Teplice za rok 2012
ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(neprítomná Prof. Ing. Mária Rostášová)
primátor – máme tu otvorenú vec čo sa týka verejného osvetlenia.
Sopko – aby sme sa nemuseli stretávať všetci na nejakom mimoriadnom
zasadnutí, aby mohol zmluvu podpísať. Poprosil, aby porozmýšľali.
Pokiaľ budú výsledky 25 percent úspor
Knapec- musí sa splniť šetrenie
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primátor – iná banka nemala túto možnosť, len slov. sporiteľňa.
Možno schváliť postup riešenia. Všetkým vám to odošlem. Prečítal
návrh na Uznesenie č.39/2013 mestské zastupiteľstvo v Rajeckých
Tepliciach schvaľuje postup riešenia získania finančných
prostriedkov formou úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia- I.
etapa a odporúča primátorovi mesta podpísať zmluvu so SLSP, a.s.
o financovaní rekonštrukcie verejného osvetlenia – I. etapa, po
odsúhlasení zmluvy členmi mestskej rady
ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(neprítomná Prof. Ing. Mária Rostášová)
Po stavebnej komisii prišla žiadosť poslanca p. Fajbíka návrh potoka
pri kultúrnom dome Poluvsie. Ako stavebná komisia sme tam boli pred
rokom. Jedná sa o zhodnotenie mestského majetku, žiada o pokrytie
nákladov, ktoré by bolo treba.
primátor- ide skôr aby nenastal havarijný stav, možno vyložiť
kameňmi. Je to v areáli kultúrneho domu. Eliminovali by sa oblasti,
ktoré sú rizikové v čase záplav. Som informovaný podrobne o ňom
a plne ho podporujem.
Anna Grupáčová – každý rok treba preschváliť plat pána primátora
Ing. Sopko – navrhol, aby sme ponechali plat primátora pre rok 2013,
teda neznižovali ani nezvyšovali Uznesenie č.44/2013 Mestské
zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach prerokovalo v súlade so
zákonom č.253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov § 4, z ktorého
vyplýva preschváliť raz ročne plat primátora a schvaľuje na rok
2013 plat primátora na úrovni roku 2012 v nezmenenej výške 2369 EUR
ZA:8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
(neprítomná Prof. Ing. Mária Rostášová)
Add 13/ Diskusia
z radou poslancov nemal nikto otázky, primátor dal priestor občanom
a pracovníkom mesta
p. Rojík – ul. Osloboditeľov osvetlenie pri vinárni Skala, treba
jednu lampu
Ing. Sopko – doporučil riešiť znížením rýchlosti, technicky nie je
možné tam dať zábradlie, tak či tak pôjde do cesty. Potom poprosil
bývalý primátor čo býva, auta tam môžu byť len občania Rajeckých
Teplíc
primátor – poďakoval za podnety p. Rojíkovi
p. Bohuš Brodňan mestský rozhlas od zvonice, treba ešte jeden
rozhlas. Stĺpy MR sa natierali pred 10 rokmi. Peťo Fajbík to
porieši.
p. Vladimír Vdovičík – zisťoval možnosť otvorenia novej lokality
PODHÁJE pre výstavbu rodinných domov
p. Brath – najskôr treba zistiť záujem, musí byť prístupová
komunikácia, ale súčasťou sú siete. Bytová tam môže byť, keď zaviaže
stavebníka
p. Ján Bušík – ja by som sa chcel na odkúpenie cesty p. Pavla Knapca
opýtať. Ako to bolo podané na úrad či poštou, elektronicky alebo
ako.
primátor – osobne to podal
p. Ján Bušík - vyzval poslanca p. Fajbíka, aby odpovedal, či je p.
Pavol Knapec jeho biely golier, či je za tým on zainteresovaný.
Spýtal sa či p. Pavol Knapec potrebuje cestu pri družstve, aký zámer
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má či nejaký podnikateľský. Pýtam sa teba osobne, osobne sa pýtam či
si zainteresovaný do tej cesty.
p. Fajbík –čo je to biely golier?
p. Bušík – či si ho nasadil
p. Fajbík – nie, žiadosť podal p. Knapec, môže si podať žiadosť kto
chce
p. Bušík - poďakoval poslancovi za odpoveď, povedal, že chcel aby to
povedal pred všetkými a je zvedavý či mu odpovie tak isto na túto
otázku aj zajtra na určitom stretnutí
primátor – osobné spory sa neriešia na mestskom zastupiteľstve
p. Bušík –to nie je osobný spor, jedná sa o žiadosť p. Knapca
primátor – nikto nemal otázky, ukončil diskusiu, poďakoval poslancom
za aktívny prístup

Add 14/ Záver
primátor – jednotlivé uznesenia sme priebežne čítali a hlasovali za
všetky. Predseda návrhovej komisie súhlasil, v diskusii sme sa
venovali všetkým návrhom, ktoré boli schválené. Konštatoval, že
všetky uznesenia boli preschválené
Návrh uznesení je prílohou zápisnice a je podpísaný originálnymi
podpismi členov návrhovej komisie. Uznesenia zo zasadnutia MsZ budú
zaslané poslancom MsZ.
Primátor poďakoval poslancom za aktívnu účasť a ukončil XV.
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach.
V Rajeckých Tepliciach 21. 03. 2013

___________________

___________________

Ing. Igor Masaryk
prednosta MsÚ

RNDr. Dobeš Peter
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:
Emil Barčiak

_____________________
21. 03. 2013
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Peter Fajbík

_____________________
21. 03. 2013
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