
U Z N E S E N I A  

 

z XXV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stará Turá 

 

konaného dňa 28. 3. 2017 

 

 

Uznesenie číslo 1 – XXV/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 28. 3. 2017 návrh 

programu rokovania: 

1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

 2.  Voľba návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice 

 3.  Návrh na riešenie majetkových záležitostí 

 4.  Informácia o zrealizovaných rozpočtových opatreniach a návrh na schválenie 

rozpočtových opatrení 

 

                        5. Návrh na podania žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt „Zlepšenie 

technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá“ 

              

   6. Návrh na podania žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt „Zníženie 

energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované  

pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“ 

 

   7.  Určenie platu primátorky mesta Stará Turá poslancami MsZ v súlade so zák. č. 253/1994  

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení  

neskorších predpisov 

 

 8.  Návrhy a otázky poslancov  

        

        a  tento s c h v a ľ u j e. 

 

 

 

 

 

Uznesenie číslo 2 – XXV/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 28. 3. 2017 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. Júlia Bublavá 

                                              Mgr. Soňa Krištofíková 

b) overovateľov zápisnice: Zuzana Durcová, Bc. Zuzana Zigová 



 

 

 

 

Uznesenie číslo 3 – XXV/ 2017 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  28.3.2017   

žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., odštepného závodu Piešťany o 

odkúpenie časti ( cca 26 m2 ) z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 139/13 - zastavaná plocha 

o celkovej výmere 436 m2 , ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará 

Turá. Odkúpenie žiadajú z dôvodu trvalého záberu časti pozemku pri realizácii stavby „Stará 

Turá – úprava potoka Tŕstie“. Zároveň žiadajú o vydanie súhlasu k dočasnému záberu 

pozemkov parcela reg. „E“ parc. č. 139/13, parc. č. 546/203 a parcele reg. „ C“ parc. č. 50/3 

a parc. č. 50/1 z dôvodu realizácie vyššie uvedenej stavby.    

Zámer odpredaja časti cca 26 m2  z pozemku bol zverejnený od 2.3.2017. 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. „E“ parc. č. 139/13 – zast. plocha o celkovej 

výmere  436 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto Stará Turá.  

Kúpna  cena  za  odpredávaný pozemok bude určená znaleckým posudkom, ktorý 

bude vypracovaný znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie vodohospodárske 

stavby. 

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

bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa a je predmetom 

pripravovanej investičnej stavby „Stará Turá – úprava potoka Tŕstie“. Vzhľadom na 

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

účelné ponechať v majetku mesta. 

Odpredaj sa schvaľuje pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný 

závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/384, 921 80 Piešťany, IČO 36 022 047 

v podiele 1/1.  

 

 b)  s c h v a ľ u j e  vydanie súhlasu k dočasnému záberu pozemkov parcela reg. „E“ 

parc. č.  139/13, parc. č. 546/203 a parcele reg. „ C“ parc. č. 50/3 a parc. č. 50/1 z dôvodu 

realizácie        vyššie uvedenej stavby    

 

c)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi, vydať súhlas k dočasnému záberu 

pozemkov a uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Po realizácii stavby „Stará 

Turá – úprava potoka Tŕstie“ a po predložení geometrického plánu bude uzatvorená 

kúpna zmluva. 

                                                                                

                                                   T :   bezodkladne po splnení podmienky         

 

 

Uznesenie číslo 4 – XXV/ 2017 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 28.3.2017   

žiadosť spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá o vydanie súhlasu  k realizácii opravy 

časti jestvujúceho primárneho kanála na Dibrovovej ul. a od Husitskej cesty po parkovisko pri 



TESCU. Primárny kanál sa bude opravovať na parc. č. 591/3, parc. č. 1061/1, parc. č. 1061/3, 

parc. č. 582/1, parc. č. 586/7a parc. č. 590/1. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti         

 

a)  s c h v a ľ u j e  vydanie súhlas k realizácii opravy časti jestvujúceho primárneho kanála  

na Dibrovovej ul. a od Husitskej cesty po parkovisko pri TESCU. Primárny kanál sa 

bude opravovať na parc. č. 591/3, parc. č. 1061/1, parc. č. 1061/3, parc. č. 582/1, parc. 

č. 586/7a parc. č. 590/1. 

 

b)  u k l a d á    

     MsÚ Stará Turá vydať súhlas spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá.   

                                                                                               

                                                                                             T:  31. 3. 2017  

 

 

Uznesenie číslo 5 – XXV/ 2017 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 28.3.2017   návrh 

na odkúpenie pozemkov od Evanjelickej cirkvi A.V. na Slovensku, Cirkevný zbor Stará Turá. 

Jedná sa o pozemky parc. č. 16852 – záhrady o výmere 942 m2 a parc. č. 16854 – záhrady 

o výmere 633 m2, ktoré sa nachádzajú pri Kultúrnom dome na Papradi a tvoria s ním ucelený 

komplex. Pozemky budú po úpravách využité na voľnočasové aktivity miestnych občanov.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu          

 

a)  r u š í   uznesenie MsZ č. 7-XXIII/2012 zo dňa 13. 12. 2012 

 

b)  s c h v a ľ u j e   

odkúpenie pozemkov parcela reg. „C“ parc. č. 16852 – záhrady o výmere 942 m2  a   

parc. č. 16854 – záhrady o výmere 633 m2 za kúpnu cenu 15 000,- €. Pozemok parc. č. 

16582 je evidovaný v k. ú. Stará  Turá na LV č. 2677 v podiele 1/1 na Evanjelickú cirkev 

A.V. na Slovensku, Cirkevný zbor Stará Turá a pozemok parc. č. 16854 je evidovaný 

v k. ú. Stará Turá na LV č. 7586 v podiele 1/1 na Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi, 

Hurbanova 1, Stará Turá.  

Kupujúce  Mesto Stará Turá,  IČO 312002 nadobudne vlastnícke právo k predmetným 

nehnuteľnostiam vo veľkosti podielu 1/1.  

 

c)  u k l a d á   

MsÚ rozhodnutie oznámiť  Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi, Stará Turá   

a uzatvoriť kúpnu zmluva.  

                                                                                                                                                                        

                                                                                         Termín :  30.4.2017  

 

 

 

 

 

Uznesenie číslo 6 – XXV/ 2017 

      Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 28.03.2017  v 

súlade s ustanovením §14 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh rozpočtových opatrení 

k I. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2017. 



Mestské zastupiteľstvo Stará Turá: 
 

a)     s c h v a ľ u j e 

Rozpočtové opatrenia evidované pod číslami 20170003 a 20170004, ktorými sa  
 

Zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu:  696 933 € 

a 

Zvýšia celkové výdavky rozpočtu o sumu:  696 933 € 

 

b)    u k l a d á 

         Mestskému úradu zapracovať rozpočtové opatrenia č. 20170003 a 20170004 do 

rozpočtu mesta Stará Turá  na rok 2017. 
 

                                                                                      T: do 31. 3. 2017 

 

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

         prehľad rozpočtových opatrení k I. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2017 

evidovaných pod číslami 20170001 a 20170002 schválených primátorkou mesta, 

ktorými sa presúvajú jednotlivé položky výdavkov rozpočtu mesta, pričom celková 

suma výdavkov rozpočtu sa nezmení. 

 

 

Príloha k uzneseniu – prehľad rozpočtových opatrení 

Rozpočtové opatrenia, ktorých schválenie je v kompetencií mestského zastupiteľstva: 

 

20170003 

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky, a to 

z položky:   13.5.1 lekárske posudky v sume 1000,- Eur ekonomická klasifikácia: 637 005 ; 

Typ: Bežné výdavky  

 

na položku: 13.5.1 lekárske posudky v sume 1000,- Eur ekonomická klasifikácia:  637 027; 

Typ: Bežné výdavky 

 

20170004 

– povolené prekročenie a viazanie výdavkov za súčasného zvýšenia príjmov a presunu 

výdavkov, a to: 

1. Zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu v celkovej sume: 681 933 € 

- Projekt 9.1.4 Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153,  

položka: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153, 

ekonomická klasifikácia: 717 002; Typ: K; v sume 640 817 € 

- Prvok 9.1.4 Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153,  

položka: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153, 

ekonomická klasifikácia: 637 002; Typ: B; v sume 41 116 € 

2. Presun výdavkov na položkách rozpočtu v sume 5 164 €: 



z: Podprogramu 15.2. Administratíva - vnútorná správa, 

položka g/ Mzdy zamestnancov, životné jubileá a odchodné, 

ekonomická klasifikácia: 611; Typ: B;  

na: Prvok 9.1.4 Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153,  

položka: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153, 

ekonomická klasifikácia: 637 002; Typ: B;  

3. Zvýšenie príjmov na položkách rozpočtu v celkovej sume 698 333 €: 

- Položka 300 Granty a transfery,  

podpoložka: b/ grant (Verejné osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ ...),  

ekonomická klasifikácia: 322; Typ: K; v sume 624 451 € 

- Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery,  

podpoložka: p/  Dotácia na rekonštrukciu DK Javorina, Tried. linka, HZ Drg. Dolina, 

ekonomická klasifikácia: 312001; Typ: B; v sume 41 116 € 

- Položka 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami,  

podpoložka: b/ Prevod prostriedkov z rezervného fondu, 

ekonomická klasifikácia: 454001; Typ: F; v sume 16 366 € 

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenia, ktorých schválenie je v kompetencií primátorky mesta: 

 

20170001 

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky, a to 

z položky:    13.5.1 lekárske posudky v sume 1000,- Eur ekonomická klasifikácia: 

637005; Typ: Bežné výdavky 

na položku:  13.5.1 lekárske posudky v sume 1000,- Eur ekonomická klasifikácia:  

637027; Typ: Bežné výdavky 

 

20170002 

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky, a to 

z položky:    15.2. administratíva – vnútorná správa (mzdy zamestnanci) ; v sume 

800 €, 

ekonomická klasifikácia:  611 000; Typ: Bežné výdavky  

na položku: 5.2. Civilná ochrana ; v sume 800 €, ekonomická klasifikácia: 637 005; 

Typ: Bežné výdavky 

 

 

 



Uznesenie číslo 7 – XXV/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  XXV. zasadnutí dňa 28.3.2017 

návrh na odsúhlasenie podania žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt 

„Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará 

Turá“ a tento:  

 

a) s c h v a ľ u j e  v nasledovnom rozsahu: 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu 

Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os: 2  Ľahší prístup k efektívnym a 

kvalitnejším verejným službám, investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, 

školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom 

vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie 

kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, za účelom realizácie projektu: 

„Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, 

Stará Turá“.  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5%. 

 

Z: Mestský úrad 

T: v súlade s výzvou o NFP kód.: IROP-

PO2-SC222-2016-13 

 

 

 

Uznesenie číslo 8 – XXV/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  XXV. zasadnutí dňa 28. 3. 2017 

návrh na odsúhlasenie podania žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt 

„Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, 

alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“  a tento:  

 

a) s c h v a ľ u j e  v nasledovnom rozsahu: 

1. Kvalita životného prostredia, prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej 

efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných 

zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, 

špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, kód 

výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19, za účelom realizácie projektu: „Zníženie 

energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované 

pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“ ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom mesta Stará Turá a v súlade s PHSR Stará Turá.  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5%. 

 

Z: Mestský úrad 

T: v súlade s výzvou o NFP kód.: OPKZP-

PO4-SC431-2017-19 



 

b) u k l a d á  
MsÚ Stará Turá premietnuť objem fin. prostriedkov na spolufinancovanie do rozpočtu mesta. 

T: do 31. 3.2017 

 

 

 

 

Uznesenie číslo 9 – XXV/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom  zasadnutí konanom dňa 27. 3. 2017 

prerokovalo návrh na stanovenie platu primátorke mesta Stará Turá, Ing. Halinárovej Anne 

a tento: 

 

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

     že na základe uznesenia č. 19 – I/2014 zo dňa 15. 12. 2014, bol plat primátorky mesta  

stanovený rozhodnutím mestského zastupiteľstva podľa § 4 ods.2 zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov, so zvýšením o 50 %, rádovo vyjadrené i v absolútnych číslach  pričom –  

na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona primátorke od 1. 4. 2017 patrí plat vypočítaný 

z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR 

za predchádzajúci kalendárny rok , 

 

b) s c h v a ľ u j e 

       podľa § 4 ods.2 citovaného zákona s účinnosťou od 1. 4. 2017  zvýšenie minimálneho platu  

(vypočítaného zmysle § 3 ods. 1 citovaného zákona)  primátorky mesta o 60%. 

 

b) u k l a d á 

     MsÚ Stará Turá zabezpečiť vyplácanie schválenej mzdy primátorke mesta od. 1. 4. 2017. 

 

                                                                                              Z: MsÚ 

                                                                                              T: v texte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Halinárová 

            primátorka mesta 

              S t a r á  T u r á  

 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 

V Starej Turej dňa 28. 3. 2017 

 


