
U Z N E S E N I A  

 

z  XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stará Turá 

 

konaného dňa 2. 11. 2015 

 

 

Uznesenie číslo 1 – XII/ 2015 

 

    Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 2. 11. 2015  návrh 

programu rokovania: 

 

1. O t v o r e n i e, schválenie  programu rokovania   

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 3.   Vyhodnotenie uznesení zo IX. - XI. zasadnutia  MsZ  
 4.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.   Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6.   Návrh rozpočtových  opatrení na zmenu PR mesta pre rok 2015 

 6.1 Návrh rozpočtového opatrenia na zmenu PR  m. p. o. Technické služby Stará Turá 

 6.2 Návrh rozpočtového opatrenia na zmenu PR  m. p. o. DK Javorina Stará Turá 

 7.   Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2016-2018 

 8.   Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na obdobie 2016-

2018 

 9.   Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá  na obdobie 2016-2018 

10.  Návrh PHSR mesta Stará Turá na roky 2016-2022 

11.  Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol  

12.  Informácia o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2017 – 2021 

13.  Prijatie preklenovacieho úveru 

14.  Návrhy a otázky poslancov 

 

 

a tento 

      s c h v a ľ u j e . 

 

 

 

Uznesenie číslo 2 – XII/ 2015 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 2. 11. 2015 návrh 

na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a týmto 

 

         s c h v a ľ u j e 

 

a) zloženie návrhovej komisie: Ing. Ján Zloch,  Mgr. Soňa Krištofíková,  

JUDr. Patrícia Klačková 

 

b) overovateľov zápisnice: Bc. Zuzana Zigová, Ing. Richard Bunčiak. 

 

 

 



 

 

Uznesenie číslo 3 –XII/ 2015                               
 Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 2. 11. 2015 

„Vyhodnotenie plnenia uznesení zo IX. a  XI. zasadnutia  MsZ “   a toto              

 

b e r i e   n a  v e d o m i e .  

 

 

Uznesenie číslo 4 –XII/ 2015                               
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  2.11.2015  

žiadosť pani  Ľudmily  Banziovej, bytom  Čiernovodská  č. 5093/1,  Bratislava  o  odkúpenie  

časti  ( cca 500 m2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17299/1  – ostatná plocha o celkovej 

výmere 1511 m2, ktorý sa nachádza v miestnej časti Topolecká. Pozemok žiada odkúpiť 

z dôvodu zabezpečenia si bezproblémového prístupu k rodinnému domu, ktorý je vo vlastníctve 

žiadateľky. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
zámer odpredaja časti  ( cca 500 m2 ) z pozemku  parc. č. 17299/1 v zmysle § 9a 

odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  

bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na 

polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani 

účelné ponechať v majetku mesta. 

 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá zverejniť zámer odpredaja pozemku na  úradnej  tabuli, na  

internetovej  stránke  mesta  po  dobu  15  dní  a  po  lehote  zverejnenia  zámeru 

predložiť žiadosť na schválenie na najbližšom zasadnutí MsZ. 

 

 

                                                                                         Z: Majetkové odd. 

                                                                                         T:  20.11.2015 

 

 

Uznesenie číslo 5 –XII/ 2015                               
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 2.11.2015  

žiadosť pána Mareka Žákovica, bytom Hlubockého 308/3, Stará Turá o odkúpenie časti  z 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 440/2  – záhrady o celkovej výmere 2043 m2. Pozemok sa 

nachádza na ul. Hlubockého za pozemkom, na ktorom bude realizovaná výstavba bytového 

domu s 15 b.j. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu, že predmetná časť pozemku priamo susedí 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. V súčasnej dobe je pozemok značne zanedbaný 

a výstavbou BD zostane verejne neprístupný. Vzhľadom na súčasný stav pozemku žiadateľ 

žiada o zohľadnenie kúpnej ceny.   

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti    

 

a)  n e s c h v a ľ u j e   
odpredaj časti z pozemku parc. č. 440/2 



 

b)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov     

zámer prenájmu časti z pozemku  parc. č. 440/2 v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zák. 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že prenajímaná časť pozemku je  

bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa.  

 

c) u k l a d á 

MsÚ Stará Turá zverejniť zámer prenájmu pozemku na  úradnej  tabuli, na  

internetovej  stránke  mesta  po  dobu  15  dní  a  po  lehote  zverejnenia  zámeru 

predložiť žiadosť na schválenie na najbližšom zasadnutí MsZ. 

  

                                                                 Z: Majetkové odd. 

                                                            T:  20.11.2015         

 

 

Uznesenie číslo 6 –XII/ 2015     
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 2.11.2015 

žiadosť pána Milana Medňanského a manž. Anny, bytom Družstevná č.  486/69,  Stará Turá 

o prenájom  pozemku parcela  reg.  „C“  parc.  č.  437/3  – zast. plocha o výmere 187 m2, ktorý 

sa nachádza na ul. Hlubockého.  Prenájom pozemku žiada za účelom uskladnenia stavebného 

materiálu počas výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 437/1. Predpokladaná doba 

nájmu je od 10/2015 do 31.12.2015. 

Zámer prenájmu  pozemku bol zverejnený od 24.9.2015. K zverejnenému zámeru neboli 

vznesené žiadne pripomienky.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
prenájom pozemku parc. č. 437/3 – zast. plocha o výmere 187 m2 v zmysle § 9a 

odst. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  

Prenájom sa schvaľuje za cenu 3,- € / m2 / rok  pre pána  Milana Medňanského a 

manž. Annu, bytom  Družstevná č.  486/69,  Stará Turá.  Prenájom sa schvaľuje za 

účelom skladovania stavebného materiálu počas výstavby rodinného domu na 

pozemku parc. č. 437/1 na dobu 10/2015 do 31.12.2015. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť zmluvu o nájme 

pozemku. 

 

                                                                                         Z : Majetkové odd. 

                                                                                         T :  30.11.2015 

 

 

 

 

Uznesenie číslo 7 –XII/ 2015 

      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  2.11.2015 

návrh na vloženie majetku mesta Stará Turá do MŠA s. r. o. Stará Turá. Jedná sa o prírodnú 

ľadovú plochu a budovu šatní  súp. č. 674 a pozemok parc. č. 171  – ostatná plocha o výmere 

1811  m2, ktoré sú zapísané  na  LV  č. 1 na mesto Stará Turá v celosti.  Obstarávacia cena  



prírodnej ľadovej plochy a budovy šatní súp. č. 674  inv. č. STA 200095  je 66 052,81 €, 

zostatková cena je 10 668,69 €, obstarávacia cena pozemku parc. č. 171 inv. č. POZ100063  je 

9 017,13 €. Cena podľa znaleckého posudku č. 30/2015 vypracovaného Ing. Evou Gregušovou 

je 38 000,- €.   

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu      

 

a)  s c h v a ľ u j e   
vklad prírodnej ľadovej plochy a budovy šatní súp. č. 674 a pozemok parc. č. 171 – 

ostatná plocha o výmere 1 811 m2,  ktoré sú zapísané  v k. ú. Stará Turá na  LV  č. 

1 na mesto Stará Turá IČO 00312002 v celosti do základného imania spoločnosti 

Mestský športový areál Stará Turá s.r.o., Športová 503, 916 01 Stará turá, IČO 

34147811. Hodnota vkladaného majetku podľa znaleckého posudku č. 30/2015 

vypracovaného Ing. Evou Gregušovou  je  38 000,- €. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť spoločnosti MŠA Stará Turá s. r. o. a po 

doložení zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia zabezpečiť vklad do 

základného imania spoločnosti. 

 

 

                                                                                          Z : Majetkové odd. 

              T : bezodkladne po splnení  

                               podmienky                                                                                                        

                                                                                                                              

 

Uznesenie číslo 8 –XII/ 2015     
      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 2.11.2015 návrh 

na   zriadenie záložné práva na bytový dom Hlubockého 676 v prospech MDVRR SR na 

zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa v sume 249 380,- € predstavujúcej výšku 

poskytnutej dotácie na základe zmluvy č. 0034-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie 

nájomných bytov z  MDVRR  SR .  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu         

 

a) s c h v a ľ u j e  zriadenie záložného práva na stavbu bytový dom, ktorá sa nachádza 

v k. ú. Stará Turá na parcele registra „C“, parc. č. 443/3 – zastavaná plocha 

o celkovej výmere 268 m2, súp. č. 676 , zapísanej na LV č. 10053 pod radovým 

číslom B1 v podiele 1/1  v prospech MDVRR SR na zabezpečenie pohľadávky 

záložného veriteľa v sume 249 380,- € predstavujúcej výšku poskytnutej dotácie. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá zabezpečiť zriadenie záložného práva v prospech MDV RR SR. 

 

 

                                                                                         Z : Majetkové odd. 

                                                                                         T :  30.11.2015 

 

 



                           
 

Uznesenie číslo 9 –XII/ 2015   
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 2.11.2015  

žiadosť pána Ing. Jozefa Koyša a manž. Nadeždy, bytom Dibrovova 839/19, Nové Mesto nad 

Váhom o odkúpenie časti ( cca 200 m2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/101 – trvalý 

trávnatý porast o celkovej výmere 9630 m2, ktorý sa nachádza v chatovej oblasti Dubník II. 

Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu, že predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho 

pozemku a žiadateľ ho udržiava. 

Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 24.9.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 4 - 

IX/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

odpredaj časti ( cca 200 m2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/101 – trvalý 

trávnatý porast o celkovej výmere  9630 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 v podiele 

1/1 na mesto Stará Turá.  Kúpna cena za odpredávanú časť pozemku je stanovená 

vo výške 12,- €/m2.  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  

bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na 

polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani 

účelne ponechať v majetku mesta. 

Odpredaj sa schvaľuje pre pána Ing. Jozefa Koyša, a manž. Nadeždu Koyšovú, 

obidvaja bytom Dibrovova 839/19, Nové Mesto nad Váhom. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po predložení geometrického 

plánu uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

 

                                                                                         Z: Majetkové odd. 

                                                                                         T: bezodkladne po splnení podmienky         

                             
 

Uznesenie číslo 10 –XII/ 2015   
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 2.11.2015  

žiadosť pani Evy Majtánovej, bytom Staromyjavská 683/7, Myjava o odkúpenie častí  ( spolu 

cca 250 m2 )  z pozemkov a to časť pozemku parc. č. 1680/101 – trvalý trávnatý porast 

o celkovej výmere 9630 m2, a časť pozemku parc. č. 1680/130 - trvalý trávnatý porast 

o celkovej výmere 303 m2, ktoré sa nachádzajú v chatovej oblasti Dubník II. Pozemky žiada 

odkúpiť z dôvodu, že predmetné pozemky využíva ako prístupovú cestu a pôda z uvedených 

pozemkov sa zosúva a je potrebné ju vhodne spevniť. 

Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 24.9.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 4 - 

IX/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

odpredaj časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/101 – trvalý trávnatý porast 



o celkovej výmere  9630 m2 a časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/130 – 

trvalý trávnatý porast o celkovej výmere  303 m2. Pozemky parc. č. 1680/101 a parc. 

č. 1680/130 sú zapísané na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto Stará Turá.  Kúpna cena 

za odpredávané časti pozemkov je stanovená vo výške 12,- €/m2.  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  

bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na 

polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani 

účelne ponechať v majetku mesta. 

Odpredaj sa schvaľuje pre pani Ing. Evu Majtánovú, bytom Staromyjavská  683/7, 

Myjava. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po predložení geometrického 

plánu uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

                                                                               Z: Majetkové odd. 

                                                                               T: bezodkladne po splnení podmienky         

          

                           

Uznesenie číslo 11 –XII/ 2015   
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  2.11.2015 

žiadosť pani Boženy Desetovej, bytom Volgogradská 33/4, Martin  a pána Miroslava Valentu, 

bytom Súš 2588, Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4028/1 – 

ostatná plocha o celkovej výmere 297 m2, ktorý sa nachádza v miestnej časti Trávniky. 

Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu, že predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho 

pozemku a žiadateľ ho udržiava. 

 

Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 24.9.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 4 - 

IX/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

odpredaj časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4028/1 – ostatná plocha 

o celkovej výmere  297  m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto 

Stará  Turá.  Kúpna  cena  za  odpredávanú časť pozemku je stanovená vo výške  

3,- €/m2.  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  

bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na 

polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani 

účelne ponechať v majetku mesta. 

Odpredaj sa schvaľuje pre pána Miroslava Valentu, bytom Súš 2588, Stará Turá a  

Boženu Desetovú, , bytom Volgogradská 33/4, Martin. 

 

           b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po predložení geometrického 

plánu uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

                                                                                       Z: Majetkové odd. 

                                                                                       T: bezodkladne po splnení podmienky   



       

Uznesenie číslo 12 –XII/ 2015   
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 2.11.2015 

informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „Predajňa Farby – Laky č. 167“ na odpredaj 

nehnuteľností nachádzajúcich sa na Ul. Jiráskovej č. 167 v Starej Turej.  Obchodná verejná 

súťaž bola zverejnená od 23.9.2015 do 16.10.2015 do 13.00 hod. Na vyhlásenú obchodnú 

verejnú súťaž sa neprihlásil žiaden záujemca.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní informáciu       

 

a) b e r i e   n a   v e d o m i e    

 

b) u k l a d á     

MsÚ Stará Turá opätovne vypísať obchodnú verejnú súťaž s minimálnou kúpnou cenou 

35 tis. €. 

 

Z:  Majetkové odd.                                                                                         

T:  30.11.2015      

 

 

Uznesenie číslo 13 –XII/ 2015   
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 2.11.2015   

žiadosť spoločnosti Profi-NETWORK Slovakia a.s., Trenčín, ktorá zastupuje  investora 

Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava  o zriadenie vecného 

bremena na pozemkoch zapísaných na LV č. 1 v k.ú. Stará Turá v podiele 1/1 - parc. č. 45/8, 

parc. č. 2/8, parc. č. 2/1, parc. č. 2/22, parc. č. 5/1, parc. č. 1038/1 ( parcela reg. „E“ parc. č. 

1031/32 ), parc. č. 1057/16 ( parcela reg. „E“ parc. č. 1183/1 ), parc. č. 1035/1 ( parcela reg. 

„E“ parc. č. 1209/1 ), parc. č. 1057/6, parc. č. 1042/4, parc. č. 1042/3, parc. č. 1127/14, parc. č. 

1127/16, parc. č. 1061/15, parc. č. 1061/14, parc. č. 1061/13, parc. č. 1061/1, parc. č. 914/6 ( 

parcela reg. „E“ parc. č. 139/11 ), parc. č. 913/3 ( parcela reg. „E“ parc. č. 2369/1 ), parc. č. 

913/3 ( parcela reg. „E“ parc. č. 2482/2 ), parc. č. 913/1 a parc. č. 915 a na pozemku zapísanom 

v k.ú. Vaďovce na LV č. 1534 v podiele 1/1 parcela reg. „C“ parc. č. 1214 ( parcela reg. „E“ 

parc. č. 2569/9 ). Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje z dôvodu uloženia pasívnej optickej 

siete pre stavbu „Realizácia optických sietí CCH -1 Čachtice, Hrachovište, Vaďovce, 

Kostolné“. Vecné bremeno bude zriadené za odplatu. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti    

a)  s c h v a ľ u j e   
zriadenie vecného bremena na pozemkoch zapísaných na LV č. 1 v k.ú. Stará Turá 

v podiele 1/1, parcely reg. „C“ parc. č. 45/8 – zast. plocha o výmere 19502 m2, parc. 

č. 2/8 – zast. plocha o výmere 1102 m2, parc. č. 2/1 – ost. plocha o výmere 1681 

m2, parc. č. 2/22 – ost. plocha o výmere 279 m2, parc. č. 5/1 – zast. plocha o výmere 

19536 m2, parc. č. 1038/1 ( parcela reg. „E“ parc. č. 1031/32 ) – zast. plocha 

o výmere 979 m2, parc. č. 1057/16 ( parcela reg. „E“ parc. č. 1183/1 ) – záhrady 

o výmere 119 m2, parc. č. 1035/1 ( parcela reg. „E“ parc. č. 1209/1 ) – ost. plocha 

o výmere 68 m2, parc. č. 1057/6 – ost. plocha o výmere 209 m2, parc. č. 1042/4 – 

zast. plocha o výmere 349 m2, parc. č. 1042/3 – zast. plocha o výmere 394 m2, parc. 

č. 1127/14 – ost. plocha o výmere 46 m2, parc. č. 1127/16 – zast. plocha o výmer 

286 m2, parc. č. 1061/15 – zast. plocha o výmere 78 m2, parc. č. 1061/14 – ost. 

plocha o výmere 331 m2, parc. č. 1061/13 – zast. plocha o výmer 257 m2, parc. č. 

1061/1 – ost. plocha o výmere 10926 m2, parc. č. 914/6 ( parcela reg. „E“ parc. č. 

139/11 ) – zast. plocha o výmere 2726 m2, parc. č. 913/3 ( parcela reg. „E“ parc. č. 



2369/1 ) – vodné plochy o výmere 8097 m2, parc. č. 913/3 ( parcela reg. „E“ parc. 

č. 2482/2 ) – zast. plocha o výmere 90 m2, parc. č. 913/1 – zast. plocha o výmere 

610 m2, parc. č. 915 – zast. plocha o výmere 1001 m2 a na pozemku zapísanom v 

k.ú. Vaďovce na LV č. 1534 v podiele 1/1 parcela reg. „C“ parc. č. 1214 ( parcela 

reg. „E“ parc. č. 2569/9 ).  

Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre Národnú agentúru pre sieťové 

a elektronické služby, Kollárova č. 8,  Trnava, IČO 42 156 424. Vecné bremeno 

bude spočívať v práve uloženia optickej siete pre stavbu „Realizácia optických sietí 

CCH -1 Čachtice, Hrachovište, Vaďovce, Kostolné“. Odplata za vecné bremeno 

bude stanovená na základe znaleckého posudku. Pri výstavbe je potrebné dodržať 

podmienky stanovené komisiou výstavby, ÚPaD zo dňa 26. 10. 2015. 

b) u k l a d á     

     MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po realizácii a predložení          

     geometrického plánu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. 

 

                                                                                     Z: Majetkové odd. 

                                                                                         T: bezodkladne po splnení podmienky    

 

 

Príloha k uzneseniu č. 13-XII/2015 

   

   Stanovisko komisie 

pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej  

zo zasadnutia konaného dňa 26.10.2015 

 

 

Prítomní členovia komisie: 8 

Neprítomní členovia komisie: 3 

Prizvaní:  

Komisia uznášaniaschopná: áno 

 

 

 

Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 

konanom dňa 26.10.2015 prerokovala žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch 

zapísaných na LV č. 1 v k. ú. Stará Turá v podiele 1/1 - parc.č.45/8, parc.č.2/8, parc.č.2/1, 

parc.č.2/22, parc.č.5/1, parc.č.1038/1 ( parcela reg. „E“ parc.č.1031/32 ), parc. č.1057/16 ( 

parcela reg. „E“ parc.č.1183/1 ), parc.č.1035/1 ( parcela reg. „E“ parc.č.1209/1 ), parc.č.1057/6, 

parc.č.1042/4, parc.č.1042/3, parc.č.1127/14, parc.č.1127/16, parc.č.1061/15, parc.č.1061/14, 

parc.č.1061/13, parc.č.1061/1, parc.č.914/6 ( parcela reg. „E“ parc.č.139/11), parc.č.913/3 ( 

parcela reg. „E“ parc.č.2369/1), parc.č.913/3 ( parcela reg. „E“ parc.č.2482/2 ), parc.č.913/1 a 

parc.č.915 a na pozemku zapísanom v k. ú. Vaďovce na LV č. 1534 v podiele 1/1 parcela reg. 

„C“ parc.č.1214 ( parcela reg. „E“ parc.č.2569/9). Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje 

z dôvodu uloženia pasívnej optickej siete pre stavbu „Realizácia optických sietí CCH -1 

Čachtice, Hrachovište, Vaďovce, Kostolné“. 

   

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej 

 

I. s c h v á l i ť 

 



predkladaný materiál – názov: Žiadosť o zriadenie vecného bremena, s nasledovnými 

podmienkami: 

-vecné bremeno bude odplatné a cena bude stanovená fin. komisiu (20€/m) položenej siete, 

-navrhovaná optická sieť vedená v pozemku p.č.45/8 vedľa BD č.súp.143, ktorý je osadený na 

pozemku p.č.38, bude vedená v existujúcom chodníku a jeho spätná úprava bude zo zámkovej 

dlažby, odsúhlasenej mestom Stará Turá, 

- navrhovaná optická sieť vedená pred katolíckou školou a popod chodník na p.č.2/22, bude 

realizovaná tak, aby sa nezasiahlo do chodníka na tomto pozemku, ktorý bol realizovaný 

z fondov EÚ, 

- navrhovaná optická sieť, ktorá bude vedená v telese chodníka Ul. Dibrovovej, spätnú úpravu 

chodníka po celej jeho šírke bude stavebník realizovať zo zámkovej dlažby, odsúhlasenej 

mestom Stará Turá, 

- navrhovaná optická sieť vedená v chodníku Ul. 8. Apríla, ktorý je  zo zámkovej dlažby dať 

do pôvodného stavu a časť, ktorá je v súčasnosti z asf. povrchom, jeho spätná úprava bude zo 

zámkovej dlažby, odsúhlasenej mestom Stará Turá, 

-porealizačné zameranie a projekt skutočného vyhotovenia predložiť na MsÚ Stará Turá, odd. 

výstavby, ÚP a ŽP v digitálnom formáte (použiť jeden z formátov: DGN,DXF,DWG), 

-v prípade výrubu drevín nachádzajúcich sa v trase prípadne v blízkosti trasy chráničiek 

optických káblov požiadať Mesto Stará Turá o súhlas a to i v prípade, že by došlo k poškodeniu 

koreňového systému okolitých drevín a vykonať náhradnú výsadbu, 

-optickú sieť realizovať tak, aby neboli narušené odtokové pomery ciest a chodníkov, 

prícestných rigolov a neboli narušené prietočné profily potoka, 

-optickú sieť trasovať tak, aby pri jej osadení boli dodržané zákonné odstupovené vzdialenosti 

od existujúcich vedení uložených súbežne, alebo naprieč trasy vrátane ich ochranných pásem 

v súlade  splatnou legislatívou, 

-pred začatím realizácie predmetnej stavby, je stavebník povinný požiadať príslušný cestný 

orgán o rozkopávkové povolenie komunikácií a spevnených plôch v súlade s §8 zákona 

č.135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

Hlasovanie členov komisie:           za:8 

                                                        Proti:0 

                                                        Zdržal sa hlasovania:0 

 

 

V Starej Turej 26.10.2015 

 

 

 

Uznesenie číslo 14 –XII/ 2015   
      Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 02.11.2015 

Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta a túto: 

 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e. 

 

 



Uznesenie číslo 15 –XII/ 2015   
 Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 2. 11.2015 Návrh 

rozpočtových opatrení k VI. zmene rozpočtu mesta pre rok 2015,ktorých schválenie je:  

a) v kompetencií mestského zastupiteľstva a ktorými sa:  

 

 - Znížia celkové príjmy rozpočtu o sumu 279 181 € 

   a zároveň 

 - Znížia celkové výdavky rozpočtu o sumu 331 969 € 

                                 v zmysle nižšie uvedeného rozpisu A 

 

A. Rozpis rozpočtových opatrení 
          

55 

Navýšenie výdavkov - MŠ - mzdy 9.1.1. a/ BV   30 810 

Navýšenie výdavkov - MŠ - odvody 9.1.1. b/ BV   12 698 

Navýšenie výdavkov - MŠ - tovary a služby 9.1.1. c/ BV   1 955 

Navýšenie výdavkov - MŠ - bežné transfery 9.1.1. d/ BV   200 

Navýšenie výdavkov - MŠ jedáleň - mzdy 9.1.2. a/ BV   11 816 

Navýšenie výdavkov - MŠ jedáleň - odvody 9.1.2. b/ BV   4 502 

56 
Navýšenie výdavkov - ZŠ - mzdy 9.2.2. a/ BV   9 593 

Navýšenie výdavkov - ZŠ - odvody 9.2.2. b/ BV   3 357 

57 

Navýšenie príjmov z podielových daní 111003 BP 56 721   

Navýšenie príjmov z dane z nehnuteľností 121 BP 15 000   

Navýšenie príjmov z dividend /Doliny s.r.o./ 211004 BP 8 000   

58 

Zrušenie investičných akcií - príjmová časť 322 KP -372 102   

Zrušenie investičných akcií - výdavková časť 9.1.4. KV   -200 000 

Zrušenie investičných akcií - výdavková časť 10.1.4. KV   -220 100 

59 
Parkovisko a prípojka vody BD 14 bj Hlubockého 
ulica 

3.4. KV   13 200 

60 Navýšenie príjmov z podielových daní 111003 BP 13 200   

Rozpočtové opatrenia k schváleniu na XI. zasadnutí MsZ: -279 181 -331 969 

 

 

a tieto:  

a) s c h v a ľ u j e 

 

b) u k l a d á 

        zapracovať navrhované zmeny do rozpočtu mesta  

 

     Z: Ekonomické odd. 

     T: do 30.11.2015 

 

 

b) v kompetencií primátorky mesta a ktoré boli od predchádzajúceho zastupiteľstva 

zrealizované a zapracované do rozpočtu mesta a ktoré:  

 

 - zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu 238 162 € 

      a zároveň 

 - zvýšia celkové výdavky rozpočtu o sumu 296 977 € 



                                 v zmysle nižšie uvedeného rozpisu B 

 

 

B. Rozpis rozpočtových opatrení 

     

p.č. Popis rozpočtového opatrenia 
Položka 

rozpočtu 

Suma 

príjem výdavok 

43 Prestavba a nadstavba MsU - presun výdavkov 

4.3.2. BV   -1 500 

4.3.2. KV   1 500 

7.1.2. BV   -265 

4.3.2 KV   265 

44 
Presun výdavkov z Detské ihrisko na Rekonštr. 
sociál. zariadení a schodiska DK Javorina 

12.5.2. KV   -9 000 

11.10.2. KV   9 000 

45 
Presun výdavkov "Rekonštrukcia a zateplenie MŠ 
Hurbanova 153" z bežných na kapitálové výdavky a 
presun z "Parkoviská" na "Rekonštrukcia MŠ" 

9.1.4. BV   -500 

7.1.2. BV   -600 

7.1.2. BV   -160 

9.1.4. KV   1 260 

46 Bezbariérová úprava Klubu dôchodcov 
3.4. d/ BV   -5 895 

3.4. KV   5 895 

47 Účelový finančný dar - Bezbariérová úprava KD 321 KP 4 950   

48 Údržba majetku mesta 3.4. d/ BV   4 950 

49 
Presun výdavkov z "Parkovisko Hurbanova ul. a 
Prestavba ľadovej plochy" na "Rozvojové projekty" 

7.1.2. BV   -175 

10.1.4. BV   -300 

1.2.3. KV   475 

50 Navýšenie výdavkov - CVČ 9.3.2. BV   3 136 

51 Navýšenie výdavkov - ZUŠ 9.3.1. BV   5 679 

52 
Poskytnutie krátkodobej finančnej výpomoci 
spoločnosti AQUATUR 

1.3.1. b/ FOV   200 000 

400 d/ FOP 200 000   

53 Navýšenie ZI v MŠA 1.3.1. a/ FOV   50 000 

54 

Navýšenie príjmov a výdavkov - základná škola 312001 c/ BP 33 212   

 - mzdy 9.2.1. a/ BV   16 038 

 - odvody 9.2.1. b/ BV   5 645 

 - tovary a služby 9.2.1. c/ BV   11 529 

Schválené rozpočtové opatrenia - SUMÁR: 238 162 296 977 

 

 

a tieto:  

 

b e r i e  n a  v e d o m i e. 

 

 

Uznesenie číslo 16 –XII/ 2015   
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí 2. 11. 2015 návrh 

rozpočtového opatrenia na zmenu programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá  

na rok 2015 v súlade s ustanovením §14 ods. 2  zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, ktorým sa 

 



Zvýšia kapitálové výdavky o sumu 2702,47 €: 

- zvýšením na prvku 12.1.2. Prvok: Cintoríny 

 

Znížia bežné výdavky o sumu 2702,47 €: 

- znížením na prvku 12.1.2. Prvok Cintoríny 

- Na položke 0620 635004 údržba 

 

a tento: 

 

s c h v a ľ u j e. 

 

 

 

Uznesenie číslo 17 –XII/ 2015   
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 2. 11. 2015 návrh 

rozpočtového  opatrenia programového rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá na rok 2015 

v súlade s ustanovením §14 ods. 2  zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, ktorým sa vykonávajú nasledovné zmeny v rozpočte: 

 

Prvok 11.1 kultúrne podujatia 

Zvýšenie príjmov z darov a grantov o 2.700,- €,  

Zvýšenie bežných výdavkov o 2.700,- €, ktoré boli účelovo použité na akcie 

a podujatia. 

 

Prvok 112.1  Dom kultúry Javorina 

Zníženie vlastných príjmov o 1500,- €, zvýšenie príspevku  zo ŠR a ESF o 1260€ 

zvýšenie transferu mesta o 500,- € - presun prostriedkov z prvku 11.3 Knižnica K. 

Royovej 

bežné výdavky: presun medzi položkami 

kapitálové výdavky: 

kúpa osob.automobilu zvýšenie o 2.000,-€ z dôvodu zrušenia zmluvy v EKS 

a nutnosti výberu iného typu auta 

Prvok 112.3 Mestské múzeum 

Zvýšenie príjmov z darov o 5.100,-€ 

Zvýšenie bežných výdavkov  o 5.100,-€ na opravu a údržbu a interiérové vybavenie 

Prvok 112.4 KD Papraď 

Príjmy z grantov  zvýšenie o 415,-€ 

Bežné výdavky zvýšené o 415,-€, použité na interiérové vybavenie 

Prvok 112.6 Správa majetku 

Zníženie vlastných príjmov o 1.100,-€ 

Zníženie bežných výdavkov o 1.100,- € 

Prvok 11.3 Knižnica K. Royovej 



Zvýšenie príjmov z grantov o 2.900,-€ 

Zníženie transferu mesta o 500,-€- presun prostriedkov na prvok 112.1 

Zvýšenie bežných výdavkov o 2.400,-€ 

 

 

 

 a tento: 

 

s c h v a ľ u j e. 

 

 

 

Uznesenie číslo 18 –XII/ 2015   
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 2. 11. 2015 návrh 

Návrh rozpočtu m. p. o.  Domu kultúry Javorina Stará Turá na obdobie 2016 – 2018 a tento: 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e . 

 

 

Uznesenie číslo 19 –XII/ 2015   
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 2. 11. 2015 návrh 

Návrh rozpočtu m. p. o. Technické služby Javorina Stará Turá na obdobie 2016 – 2018 

a tento: 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e . 

 

 

Uznesenie číslo 20 –XII/ 2015   
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 2. 11. 2015 Návrh 

programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2016-2018 a tento: 

 

 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e, 

b) u k l a d á  

pripraviť k nasledujúcemu zastupiteľstvu návrh programového rozpočtu na rok 2016 

s výhľadom na roky 2017 a 2018 so zapracovanými pripomienkami finančnej komisie 

a poslancov MsZ. 

Z: prednosta úradu 

                                   T:15.11.2015 

   

 

Uznesenie číslo 21 – XII/ 2015   
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 2.11.2015 prerokovalo návrh  

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá na roky 2016 - 2022 a  

 

a) s ú h l a s í  

s návrhom globálnych, špecifických a tematických cieľov, s Opatreniami 

a projektovými zámermi v rámci PHSR pre roky 2016 – 2022, 

b) s c h v a ľ u j e 



PHSR pre roky 2016 – 2022, 

 

c)  u k l a d á 

zverejniť PHSR  na stránke mesta. 

 

Z: Organizačné oddelenie 

T: 4. 11. 2015 

 

 

Uznesenie číslo 22 – XII/ 2015   
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  na svojom zasadnutí dňa 2. 11. 2015  prerokovalo  Správu 

z kontroly  ukončenej po  IX.  zasadnutí MsZ a túto  

 

 b e r i e   na   v e d o m i e . 

 

 

Uznesenie číslo 23 – XII/ 2015   
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 2.11.2015 informáciu 

o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2017 - 2021 a tento  : 

  

b e r i e  n a   v e d o m i e. 

 

 

Uznesenie číslo 24 – XII/ 2015   
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 02.11.2015 spôsob 

financovania investičnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta 

Stará Turá – II. etapa“ a: 

 

1) s c h v a ľ u j e  

a) prijatie preklenovacieho úveru od SZRB na financovanie investičnej akcie 

„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá – II. etapa“ 

refinancovanej EU fondami vo výške 719.950 € (financovanie 95% celkových 

oprávnených nákladov) a to vo výške 500.000 €,  

b) zabezpečenie úveru formou blankozmenky mesta a záložným právom k pohľadávke 

k dotačnému účtu v SZRB bez registrácie v registri Záložných práv, 

c) čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 222.653 €, 

 

2) b e r i e  n a  v e d o m i e 

a) stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie preklenovacieho 

úveru, 

 

3) u k l a d á 
a) MsÚ uzatvoriť úverovú zmluvu s bankovým ústavom SZRB, 

b) MsÚ premietnuť preklenovací úver do tohtoročného rozpočtu mesta a to navýšením 

príjmov vo finančných operáciách na položke s ekonomickou klasifikáciou EK 513001 

(bankové úvery) v sume 500.000 € a na položke s ekonomickou klasifikáciou EK 

454001 (prevod prostriedkov z rezervného fondu) v sume 222.653 €. 

 

    Z: prednosta úradu 

     T: do 10. 12. 2015 



 

 

 

Ing. Anna Halinárová 

              primátorka mesta 

                S t a r á  T u r á  

 

 

Spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 

V Starej Turej dňa 2. 11. 2015 

 

 


