
U Z N E S E N I A  

 

z XXIX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stará Turá 

 

konaného dňa 22. 6. 2017 

 

 

Uznesenie číslo 1 – XXIX/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 22. 6. 2017 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 z XXVI. zasadnutia MsZ 
 4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6.  Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

 6.1 Návrh rozpočtového opatrenia Technické služby m. p. o. 

 6.2 Návrh rozpočtového opatrenia Technotur s. r. o. 

 6.3 Návrh rozpočtového opatrenia na opravu chodníkov 

 7.  Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2016 

 8.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta pre 2. polrok 2017 

 9.  Informácia o prijatom úvere pre investičnú akciu KOS-VS4 

10. Návrh VZN č. 5/2017-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 

dieťa MŠ a 

      dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných 

zástupcov  

      detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

11. Návrh VZN č. 6/2017-Nar. O pravidlách určovania prevádzkového času predaja  

v obchode  a prevádzkového času služieb v meste Stará Turá 

12. Návrh na podanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu predchádzania vzniku 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov  

13.  Návrh na opravu uznesenia č. 7-XXV/2017 - projekt Zlepšenie technického vybavenia 

školskej  knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá 

14. Návrhy a otázky poslancov 
 

 

        a  tento s c h v a ľ u j e. 

 

 

Uznesenie číslo 2 – XXIX/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 22. 6. 2017 návrh 

na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a týmto 

 

         s c h v a ľ u j e 

a) zloženie návrhovej komisie: Mgr. Júlia Bublavá, Monika Hluchá 

                                              Ing. Ján Zloch 

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

 

 



Uznesenie číslo 3 – XXIX/ 2017 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 22. 6. 2017 

„Vyhodnotenie plnenia uznesení z  XXVI. zasadnutia MsZ“ a toto 

 

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

 

 

Uznesenie číslo 4 – XXIX/ 2017 

      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  22.6.2017   

žiadosť pani Anny Václavkovej,  bytom  Gen.  M. R. Štefánika 365/60,  916 01 Stará Turá  o 

odkúpenie časti z pozemku parc. č. 16861/1 – záhrady o celkovej výmere 1900 m2, ktorý je 

zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. Uvedený pozemok 

sa nachádza na Papradi v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky. Odkúpenie 

žiada z dôvodu doriešenia bezproblémového prístupu na svoj pozemok. 
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

  

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov  
zámer odpredaja časti  z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 16861/1 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 žiadateľov. Pozemok tvorí 

prístupovú cestu k pozemku 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. 

                                                                                         

 

                                                                               T :   20.7.2017        

 

 

Uznesenie číslo 5 – XXIX/ 2017 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 22.6.2017    

žiadosť pána Zdenka Otáhala a manž. Evy, bytom Hurbanova 3154/66, 916 01 Stará Turá 

o odkúpenie pozemku parc. č. 1680/207 – trvalý trávny porast o výmere 11 m2,  ktorý je 

zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. Uvedený pozemok 

sa nachádza v chatovej oblasti Dubník II. a s nehnuteľnosťami žiadateľa tvorí ucelený celok. 

V súčasnej dobe žiadateľ pozemok užíva na základe zmluvy o nájme pozemku od 1.1.2015.  

Zámer odpredaja  pozemku bol zverejnený od 5.6.2017. 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 pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/207 – trvalý trávny porast      o výmere 



11 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1 pod B1 na mesto Stará Turá. Kúpna 

cena za odpredávaný pozemok  je stanovená vo výške 12,- €/m2.  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaný pozemok je bezprostredne 

priľahlý 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.   

Odpredaj sa schvaľuje pre pána Zdenka Otáhala a manž. Evu Otáhalovú, obidvaja 

bytom Hurbanova 3154/66, Stará Turá v podiele 1/1. 

  

      b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť kúpnu zmluvu  

                                                                                                                                                                                  

                                                                         T :   31.8.2017        

 

 

Uznesenie číslo 6 – XXIX/ 2017 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  22.6.2017   

žiadosť pána Ing. Miroslava Durca, bytom Poriadie č. 302 o prenájom časti  300 m2  z pozemku 

parc. č. 1050/1 – zast. plocha o celkovej výmere 2692 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1, pod 

radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. Predmetný  pozemok sa nachádza na ul. 

Jiráskovej. Žiadateľ chce na predmetnom pozemku prevádzkovať autoumyváreň. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

  

 

a)  n e s c h v a ľ u j e  prenájom časti z pozemku parc. 1050/1 

 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi. 

                                                                                         

 

                                                                               T :   20.7.2017        

 

 

Uznesenie číslo 7 – XXIX/ 2017 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  22.6.2017   

žiadosť spoločnosti MOKI s.r.o. Bratislava o zámenu častí z pozemkov  parcele reg. „C“ parc. 

č. 1050/2 – zast. plocha o výmere 152 m2 a  parc. č. 1050/1 – zast. plocha o výmere 144 m2 za 

časť cca 112 m2 (stávajúci chodník) z pozemku  parc. č. 1053/1 – zast. plocha o celkovej 

výmere 534 m2, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. Pozemky parc. č. 1050/1 a parc. č. 1050/2 sa 

nachádzajú vo vnútri starého pôvodného oplotenia okolo bývalej závodnej jedálne, ktorá je vo 

vlastníctve žiadateľa. Časť pozemku parc. č. 1053/1 v súčastnosti slúži ako chodník pre 

verejnosť a je vo vlastníctve žiadateľa. Vzniknutý rozdiel vo výmere žiadateľ doplatí. Zároveň 

spoločnosť žiada o zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemky parc. 

č. 1050/3 a parc. č. 1050/2.  

Zámer zámeny  pozemkov bol zverejnený od 5.6.2017. K zverejnenému zámeru neboli 

vznesené žiadne pripomienky.  

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o zámenu pozemkov parc. č. 1050/2 – zast. plocha 

o výmere 151 m2, parc. č. 1050/4 zast. plocha o výmere 142 m2 za pozemok parc. č. 1053/5 – 



zast. plocha o výmere 114 m2 a zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 1050/3 

a parc. č. 1050/5.  

 

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 

zámenu pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 1050/2 – zast. plocha  o výmere 151 m2, 

a parc. č. 1050/4 – zast. plocha o výmere 142 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 1 v podiele 

1/1 pod B1 na mesto Stará Turá, IČO 00312 002 za pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 

1053/5 – zast. plocha o výmere 114 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 7084  v podiele 1/1 

pod B1 na MOKI s.r.o., Kalinčiakova 27, Bratislava IČO 36689092. Za rozdiel vo 

výmere zamieňaných pozemkov doplatí spoločnosť MOKI s.r.o. Bratislava 30,- €/m2.  

b) s c h v a ľ u j e    

zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 1050/3 – zast. plocha 

o celkovej výmere 97 m2 a parc. č. 1050/5 – zast. plocha o výmere 43 m2, ktoré sú 

zapísané na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. Zriadenie 

vecného bremena sa schvaľuje pre MOKI s.r.o., Kalinčiakova 27, Bratislava, IČO 

36689092. Vecné bremeno bude spočívať v práve prechodu a prejazdu cez pozemky 

parc. č. 1050/3 a parc. č. 1050/5. 

c) u k l a d á      

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť zámennú zmluvu 

s doplatkom a zmluvu o zriadení vecného bremena.  

 

                                                                                      

T: 31.8.2017           

 

 

Uznesenie číslo 8 – XXIX/ 2017 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 22.6.2017   

žiadosť spoločnosti SUPTel s.r.o, so sídlom Pri šajbách 3,  Bratislava, IČO: 35824425 ako 

realizátora stavby pre spoločnosť Slovak Telekom, a. s. Bratislava o  vydanie súhlasného 

stanovisko mesta Stará Turá k umiestneniu telekomunikačného zariadenie MSAN o rozmeroch 

1200x750x350 mm na betónový podstavec 0,85x0,45 m a dvoch plastových  šách ROMOLD 

na pozemkoch  parcele registra „E“, parc.č. 2482/2 – zast. plocha o výmere 89 m2, parc. č. 

2369/1 – vodná plocha o výmere 1717 m2.  Pozemky parc. č. 2482/2 a parc. č. 2369/1 sú 

zapísané na LV č. 1 pod radovým číslom  B1 na mesto Stará Turá v celosti.  

Telekomunikačné zariadenie MSAN a šachty ROMOLD budú umiestnené na ul. Dibrovovej 

a 8. apríla.  

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti     

   

a) s c h v a ľ u j e  vydanie súhlasu s umiestnením telekomunikačného zariadenie 

MSAN a šácht ROMOLD na pozemkoch parcele reg. „E“ parc. č. 2482/2, parc. č. 

2369/1  

 

b) s c h v a ľ u j e   
zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc.č. 2482/2 –  

zast. plocha o výmere 89 m2 a parc. č. 2369/1 – vodná plocha o výmere 1717 m2 , ktoré 

sú zapísané na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. Zriadenie 

vecného bremena sa schvaľuje pre spoločnosť Slovak Telekom, a. s., Bajkalská č. 28, 



Bratislava, IČO 35 763 469.  Vecné bremeno bude spočívať v práve umiestnenia 

telekomunikačného zariadenia MSAN a plastovej šachty ROMOLD na pozemku parc. 

č. 2482/2  a druhej plastovej šachty ROMOLD na pozemku parc. č. 2369/1.  

Výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena je 300,- €.  

 

c) u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť spoločnosti SUPTel s.r.o. Bratislava, vydať  

súhlas s umiestnením telekomunikačného zariadenie MSAN a šácht ROMOLD na  

pozemkoch parc. č. 2482/2 a parc. č. 2369/1  a uzatvoriť zmluvu  o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena. Po realizácii a predložení geometrického plánu uzatvoriť 

zmluvu o zriadení vecného bremena. 

 

                                                                           T:  bezodkladne po splnení podmienky 

 

 

Uznesenie číslo 9 – XXIX/ 2017 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 22.6.2017 

žiadosť spoločnosti SIGNUM Ltd, s.r.o. Rázusova 125, Vranov nad Topľou o zriadenie 

vecného bremena na pozemku parc. č. 1957/2 – ostatná plocha o celkovej výmere 40177 m2, 

ktorej je mesto Stará Turá spoluvlastníkom v podiele 1/33 a nachádza sa v k. ú. Veľké Bierovce. 

Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia plynovej prípojky k Priemyselno - 

Logistického parku Sihoť.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu       

 

a) s c h v a ľ u j e   
zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc.č. 1957/2 – ost. plocha   

o celkovej výmere 40177 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 3082 pod radovým číslom  

B4 na mesto Stará Turá v podiele 1/33. Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre   

spoločnosť SIGNUM Ltd, spol. s r.o., Rázusova 125, Vranov nad Topľou, IČO  

31 379 281.  Vecné bremeno bude spočívať v práve umiestnenia plynovej prípojky. 

  

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť spoločnosti SIGNUM Ltd, spol. s r.o., Vranov 

nad Topľou. Po realizácii a predložení geometrického plánu uzatvoriť zmluvu 

o zriadení vecného bremena. 

 

                                                                        T :  bezodkladne po splnení podmienky    

 

Uznesenie číslo 10 – XXIX/ 2017 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 22.6.2017     

žiadosť pána Dalibora Jankoviča, bytom Topolecká č. 2144, Stará Turá o zámenu nehnuteľností 

a to pozemku parc. č. 8775/2 – vodné plochy o výmere 1412 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta 

Stará Turá  za pozemky parcela reg. C“ parc. č. 7700 – lesné pozemky o výmere 1873 m2 

a parcela reg. „E“ parc. č. 7700 – ttp. o výmere 206 m2 , ktoré sú v spoluvlastníctve žiadateľa 

a budú v jeho vlastníctve. Pozemok parc. č. 8775/2 je bývalý mlynský náhon nachádzajúci sa 

vedľa nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa a pozemok parc. č. 7700 sa nachádza v CHKO 

Borotová a časť sa nachádza pod lesnou cestou do Grúnky.  

 

 



Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  n e s c h v a ľ u j e    
zámenu pozemkov do doby vysporiadania pozemkov parcele reg. „E“ a „C“ parc. č. 

7700  

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi. 

                                                                                          

                                                                               T :   20.7.2017        

 

 

Uznesenie číslo 11 – XXIX/ 2017 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  22.6.2017  

žiadosť Tibora Pastorka a Mariany Timkovej, obidvaja trvale bytom Topolecká č. 2274, Stará 

Turá a Mgr. Dalibora Jankoviča a manželky Márie Jankovičovej, obidvaja trvale bytom 

Topolecká č. 2144, Stará Turá o odkúpenie časti cca 180 m2 z pozemku parc. č. 8814/1 - 

zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  11164  m2, za účelom doriešenia majetkových 

vzťahov pred rodinnými domami žiadateľov. Pozemok parcela registra „C“, parc. č. 8814/1,  je 

zapísaný na LV č.1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. Pán Dalibor Jankovič 

navrhuje i možnosť zámeny za pozemok, ktorý sa nachádza v CHKO Borotová a na časti tohto 

pozemku je vedená miestna komunikácia do Grúnky.   
 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  n e s c h v a ľ u j e    
odpredaj časti z pozemku 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľom  a vyzvať ich, aby predložili geometrický 

plán zamerania záujmového územia a kompletný materiál následne opätovne predložiť 

na MsZ. 

                                                                                         

                                                                               T:   20.7.2017     

 

 

Uznesenie číslo 12 – XXIX/ 2017 

      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  27.4.2017   

žiadosť Jany Osuskej s manž. Pavlom Osuským, Holubyho 15, Stará Turá a Mareka Gregora, 

Holubyho 289/216, Stará Turá o odkúpenie pozemku parc. č. 490/3 ( v stave KNE sa jedná 

o časť pozemku parc č. 546/203 ). Odkúpenie pozemku žiadajú z dôvodu zabezpečenia si 

bezproblémového prístupu a parkovania pri svojich nehnuteľnostiach a z dôvodu nutnej úpravy 

povrchu prístupovej komunikácie.  

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

  

a)  n e 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. 546/203 – ostatné plochy o celkovej výmere 5956 m2, 

ktorý je zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1 pod B1 na mesto Stará Turá.  



b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľom s výzvou na  predloženie geometrického 

plánu.  

 

                                                                         T :  bezodkladne  

 

 

Uznesenie číslo 13 – XXIX/ 2017 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 22.6.2017     

žiadosť Dušana Babrnáka, Družstevná 57/491, Stará Turá o odkúpenie, prípadne prenájom časti 

z pozemku parc. č. 5/29. Odkúpenie, prípadne prenájom časti z   pozemku žiada z dôvodu 

vybudovania príručného skladu a hygienického zariadenia k existujúcemu predajnému stánku. 

Hygienické zariadenie je nevyhnutné k ďalšiemu podnikaniu v predajnom stánku a vyžaduje 

ho Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín. V tejto dobe nie je predajný stánok 

prevádzkovaný práve z uvedených dôvodov.   

Zámer prenájmu  časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5/29 bol zverejnený od 9.5.2017 

v súlade s uznesením MsZ č. 10 – XXVI/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. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

prenájom  časti  5 m2 z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 5/29  za cenu 15,87 €/m2/rok. 

 

Prenájom sa schvaľuje pre pána Dušana Babrnáka, Družstevná č. 492/57, 916 01 Stará 

Turá,  IČO 17 663 172. 

 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že na prenajímanej časti pozemku má 

žiadateľ záujem vybudovať príručný sklad a hygienické zariadenie k existujúcemu 

predajnému stánku. 

 

      b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť  dodatok zmluvu o nájme 

pozemku. 

 

                                                                               T :   31.8.2017        

 

Uznesenie číslo 14 – XXIX/ 2017 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  22.6.2017     

návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov parc. č. 5770/2, parc. č. 5773/4, parc. č. 

5773/3 a parc. č. 5774/2, ktoré sa nachádzajú pod miestnou komunikáciou v Súši.  

Pozemok  parcela reg. „C“ parc. č. 5770/2 – zast. plocha o výmere 175 m2, ktorý bol vytvorený 

geom. plánom č. 720 -190/2012  z  pôvodného pozemku  parc. č. 5770. Pôvodný pozemok parc. 

č. 5770 je zapísaný v k. ú. Stará Turá, v reg. parciel „C“ na LV č. 3607 pod  B1 na pani Olesju 

Lacuškovú, PhDr., Ovocná 1406, Trenčín v podiele 1/1. Pozemky parcele reg. „C“ parc. č. 

5773/4 – zast. plocha o výmere 215 m2 a parc. č. 5773/3 – zast. plocha o výmer 18 m2,   ktoré 

boli vytvorené geom. plánom č. 720 -190/2012  z  pôvodného pozemku  parc. č. 5773. Pôvodný 

pozemok parc. č. 5773 je zapísaný v k. ú. Stará Turá, v reg. parciel „E“ na LV č. 2975 pod  B1 

na pani PhDr. Olesju Lacuškovú, Ovocná 1406, Trenčín v podiele 1/3, pod B2 na pána MUDr. 



Jaroslava Ukropca, Mudronova 36, Košice v podiele 1/3 a pod B3 na pani MUDr. Tatjanu 

Holíkovú, Radvanská 30, Bratislava v podiele 1/3.  

Pozemok  parcela reg. „C“ parc. č. 5774/2 – zast. plocha o výmere 59 m2, ktorý bol vytvorený 

geom. plánom č. 720 -190/2012  z  pôvodného pozemku  parc. č. 5774. Pôvodný pozemok parc. 

č. 5774 je zapísaný v k. ú. Stará Turá, v reg. parciel „C“ na LV č. 2975 pod  B1 na pani PhDr. 

Olesju Lacuškovú, Ovocná 1406, Trenčín v podiele 1/3, pod B2 na pána MUDr. Jaroslava 

Ukropca, Mudronova 36, Košice v podiele 1/3 a pod B3 na pani MUDr. Tatjanu Holíkovú, 

Radvanská 30, Bratislava v podiele 1/3. Majetkovoprávne vysporiadanie navrhujú za kúpnu 

cenu 1,- €/m2.   

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

      a)  s c h v a ľ u j e    

  odkúpenie pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 5770/2 – zast. plocha o výmere 175 m2,      

  parc. č. 5773/4 – zast. plocha o výmere 18 m2, parc. č. 5773/4 – zast. plocha o výmere       

  215 m2, parc. č. 5774/2 – zast. plocha o výmere 59 m2  za kúpnu cenu  1,- €/m2.   

  Pozemok parc. č. 5770/2 je zapísaný v k. ú. Stará Turá pod B1 na LV č.  3607 pod B1   

  na pani PhDr. Olesju Lacuškovú, bytom Ovocná 1409/11, Trenčín vo veľkosti podielu 

1/1.  

  Pozemky parc. č. 5773/4, parc. č. 5773/3 a sú zapísané v k. ú. Stará Turá na LV č.  2975   

  pod B1 na pani PhDr. Olesju Lacuškovú, bytom Ovocná 1406, Trenčín vo veľkosti 

podielu 1/3,  pod B2 na pána  

  MUDr. Jaroslava  Ukropca, bytom   Mudroňova 628/36, Košice vo veľkosti podielu 1/3 

a pod B3 na pani MUDr. Tatianu  Holíkovú,  bytom Radvanská  4648/30, Bratislava vo 

veľkosti podielu 1/3.  

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

  nehnuteľnostiam vo veľkosti podielu 1/1. 

 

      b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť vlastníkom pozemkov a uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

                                                                              T :   31.8.2017   

      

Uznesenie číslo 15 – XXIX/ 2017 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí  dňa  22.6.2017  

žiadosť spoločnosti ZDRAV – TECH, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 367/84, Stará Turá o súhlas 

so zriadením vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 536/13 a parc. č. 536/11 

z dôvodu vybudovania kanalizačnej prípojky.   

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a) s c h v a ľ u j e   
zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 536/13 - 

zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 539 m2 a parc. č. 536/11 – ostatné 

plochy o celkovej výmere 126 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 1 pod radovým číslom 

B1 na mesto Stará Turá v celosti. Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje  pre 

ZDRAV-TECH, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 367/84, Stará Turá, IČO 44 772 751.  

Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia kanalizačnej prípojky v prospech 

vlastníka pozemku parc. č. 537. 

 

 

b)  u k l a d á     



MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť zmluvu o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena. Po realizácii a predložení geometrického plánu 

uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena.                                                                                                                                                                                 

                                                     

                                                                             T: bezodkladne po splnení podmienky 

 

 

Uznesenie číslo 16 – XXIX/ 2017 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2017 Informáciu 

o aktuálnom hospodárení mesta a túto: 

 

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

   

 

Uznesenie číslo 17 – XXIX/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2017  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 III. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2017. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá: 

 

a) s c h v a ľ u j e   

1. použitie rezervného fondu ako transfer pre TSST na investičnú akciu „Komplexná 

rekonštrukcia chodníkov“ v sume 150 000,00 €  

 

Rozpočtové opatrenie č. 20170012, ktorým sa   

 

Navyšujú  príjmy 

na položke rozpočtu: –  prevod prostriedkov rezervného fondu ; ekonomická klasifikácia: 

454001; Typ: F  

v celkovej sume 150 000 € 

 

Navyšujú výdavky 

na položke rozpočtu: –  731 – komplexná rekonštrukcia komunikácií – transfer TS ST 

ekonomická klasifikácia: 721001  ; Typ: K 

 

v celkovej sume 150 000 € 

 

2. Rozpočtové opatrenie č. 20170014 

 

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

príjmy a celkové výdavky, a to: 

 

 



z položky rozpočtu:  212 Príjmy z vlastníctva; ekonomická klasifikácia: 212003; Typ**: B. 

 

na položku:   211 Príjmy z podnikania; ekonomická klasifikácia: 211004; Typ**: B. 

 

v celkovej sume 40 000,00 € 
 

 

b)    u k l a d á 

         Mestskému úradu zapracovať rozpočtové opatrenia č. 20170012 a č. 20170014 do 

rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2017. 
 

                                                                                       T: do 30. 6. 2017 

       

 

 

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

       

Rozpočtové opatrenie č.: 20170007 

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 

a celkové výdavky, a to: 

z položky:    10.2.b – Dotácie pre športové združenia, kluby mesta podľa VZN v sume 581,- €;     

                          ekonomická klasifikácia: 642001; Typ: Bežné výdavky 

 

na položku:  9.3.2.c – Tovary a služby v sume 581,- €;  ekonomická klasifikácia:  630;  

Typ: Bežné výdavky 

 

 

Rozpočtové opatrenie č.: 20170008 

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 

a celkové výdavky, a to: 

z položky: 10.2.b – Dotácie pre športové združenia, kluby mesta podľa VZN v sume 500,- €;     

                          ekonomická klasifikácia: 642001; Typ: Bežné výdavky 

 

na položku: 9.1.1.c – Tovary a služby v sume 500,- €; ekonomická klasifikácia: 630;  

                         Typ: Bežné výdavky 

 

 

Rozpočtové opatrenie č.: 20170009 

 

povolené prekročenie a viazanie výdavkov a to: 

 

navýšením výdavkov:   na prvku rozpočtu 11.1.2 Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ;  

                                       - položka a) „podujatia MsÚ“; ekonomická klasifikácia 637002;  

                                       Typ: Bežné výdavky 

 

navýšením príjmov:     na položke rozpočtu 310 Tuzemské bežné granty a transfery; -                                     

                                       - položka r); ekonomická klasifikácia: 312001; Typ: Bežné výdavky 



 

v celkovej sume 3 000,- € 

 

 

Rozpočtové opatrenie č.: 20170010 

povolené prekročenie a viazanie výdavkov  a to: 

 

navýšením výdavkov:   na prvku rozpočtu 11.1.2 Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ;  

                                       - položka a) „podujatia MsÚ“; ekonomická klasifikácia 637002;  

                                       Typ: Bežné výdavky 

 

navýšením príjmov:     na položke rozpočtu 310 Tuzemské bežné granty a transfery; -                                     

                                       - položka a) granty (charita); ekonomická klasifikácia: 311;                    

                                       Typ: Bežné výdavky 

 

v celkovej sume 1 500,- € 

 

 

Rozpočtové opatrenie č.: 20170011 

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

príjmy a celkové výdavky, a to: 

z položky:    10.2.b – Dotácie pre športové združenia, kluby mesta podľa VZN  

                        v sume 1 500 - €; ekonomická klasifikácia: 642001; Typ: Bežné výdavky          

 

 

na položku:  11.1.2 Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ; - položka a) v sume 1 500,- €;                                           

ekonomická klasifikácia: 637002; Typ: Bežné výdavky 

 

 

 

 

Rozpočtové opatrenie č.: 20170013 

 

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

príjmy a celkové výdavky, a to: 

z položky:    10.1.3c – Cyklochodník v meste Stará Turá; ekonomická  

                        klasifikácia: 637002; Typ: Bežné výdavky 

 

na položku:  12.6 Regenerácia vnútroblokov mesta Stará Turá; - položka a)    

                        ekonomická klasifikácia: 637004; Typ: Bežné výdavky 

 

v celkovej sume 1 900,- € 

  

 

Uznesenie číslo 18 – XXIX/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 22. 6. 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 rozpočtového opatrenia 

Technických služieb.  

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá: 
 

a)     s c h v a ľ u j e 

 

- navýšenie rozpočtovaných výdavkov v sume 20 000 € na opravu strechy v Stredisku 

triedeného zberu  

 ekonomická klasifikácia:  

Program 6: Odpadové hospodárstvo 

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodň.odpadu 

Prvok   6.1.2 : Separácia odpadu   0510 637 004; Typ: Bežné  výdavky  

 

b)    u k l a d á 

         Organizácii Technické služby zapracovať rozpočtové opatrenie do svojho rozpočtu  na 

rok 2017. 
 

                                                                                      T: do 5. 7. 2017 

 

 

Uznesenie číslo 19 – XXIX/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 22. 6.2017 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2016 a tento 3/5 väčšinou hlasov 

prítomných poslancov 

 

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

 

 

 

Uznesenie číslo 20 – XXIX/ 2017 

          MsZ na svojom zasadnutí dňa 22. júna  2017  prerokovalo v zmysle § 18f ods.1 písm. b) 

o obecnom zriadení návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky mesta na 2. polrok 

2017  nasledovne: 

 

1. Kontrola výdavkov za nehmotný majetok za rok 2016 -  hardware  

    a software na MsÚ 

 

2. Kontrola uplatňovania zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  verejnej správy,     

najmä § 28 ods. 2 v príspevkovej organizácii    Dom kultúry Javorina Stará Turá 

     

3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

    pri kontrolách v r. 2016 

  

4. Plnenie úloh vyplývajúcich HK zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach s  

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej   činnosti 

  

5. Vypracovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu 

    programového rozpočtu mesta na roky 2018 - 2020 

 

6. Ostatná kontrolná činnosť: 



    - ostatné kontroly podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva 

    - kontroly  opodstatnenosti vyraďovania majetku mesta v spolupráci 

      s príslušnou komisiou  MsÚ 

 

a tento 

 

 s c h v a ľ u j e. 

 

 

 

Uznesenie číslo 21 – XXIX/ 2017 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 22. 6. 2017 

„Informáciu o prijatom úvere pre investičnú akciu KOS-VS4 „ a túto : 

 

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

 

 

 

Uznesenie číslo 22 – XXIX/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 22. 6. 2017 prerokovalo návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 – Nar. o pravidlách určovania prevádzkového času 

predaja v obchode a prevádzkového času služieb v meste Stará Turá a tento trojpätinovou 

väčšinou hlasov prítomných poslancov 

 

n e s c h v a ľ u j e.      
 

 

                              

Uznesenie číslo 23 – XXIX/ 2017 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  22. 6. 2017 

informáciu o prestavbe a prístavbe Mestského úradu a s tým súvisiaci výrub drevín a túto 

 

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

b) u k l a d á 

1. MsÚ zvolať pracovné stretnutie poslancov k tejto problematike. 

 T: 29. 6. 2017 

 

2. Zaslať štúdiu a projektovú dokumentáciu „Prístavba a prestavba MsÚ Stará Turá“ 

poslancom. 

       T: bezodkladne 

 

 

 



Uznesenie číslo 24 – XXIX/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2017  

návrh VZN č.5/ 2017 –NAR  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení  so sídlom  

na území mesta Stará Turá a  o určení výšky mesačných príspevkov žiakov  

a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach na území mesta Stará Turá,  

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej  

 

a) s c h v a ľ u j e 3/5 väčšinou prítomných poslancov VZN č.5/ 2017 –NAR  

 

b) u k l a d á zverejniť VZN č.5/ 2017 –NAR na webovej stránke mesta. 

             Z:  MsÚ 

             T:  23. 6. 2017 

 

                                                                       

 

 

Uznesenie číslo 26 – XXIX/ 2017 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  22. 6. 2017 

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

„Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

v Starej Turej“.  
a tento:  

 

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

 

  1.   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu:   

        „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov  

        v Starej Turej“, v rámci výzvy kód: OPKZP-PO1-SC111-2017-23. 

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 6 081,12 €; 

t. j. 5 % z celkových oprávnených nákladov vo výške 121 622,40 €. 

4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

 

 

 

    

   

Uznesenie číslo 27 – XXIX/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  XXIX. zasadnutí dňa 22. 6. 2017 

návrh na opravu Uznesenia MsZ č. 7-XXV/2017 zo dňa 28. 3.2017, ktorým bolo odsúhlasené 

podanie žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt „Zlepšenie technického 

vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá“.  Na základe 

prerokovania predloženého materiálu:  



 

a) ruší Uznesenie č. 7-XXV/2017 z 28. 3.2017, 

 

b) schvaľuje 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu: 

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

Stará Turá“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, 

školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách  s kódom 

IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 

a platným programom rozvoja mesta; 

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 3 469 €; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Halinárová 

            primátorka mesta 

              S t a r á  T u r á  

 

 

  

 

Spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 

V Starej Turej dňa 22. 6. 2017 

 

 

 


