
U Z N E S E N I A  

 

z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stará Turá 

 

konaného dňa 21. 8. 2017 

 

 

Uznesenie číslo 1 – XXX/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 21. 8. 2017 návrh 

programu rokovania: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

 2. Voľba návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice  

 3.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 4. Návrh na podanie žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt „Zníženie 

energetickej náročnosti objektu MŠ-alokované pracovisko Hurbanova 153,Stará Turá“ 

 5.  Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu  

a obnovu hasičských zbrojníc v Starej Turej, Topoleckej, Drgoňovej Doline a Papradi  

 6.  Návrh zmien v komisiách MsZ 

 7.  Návrhy a otázky poslancov  

 

        a  tento s c h v a ľ u j e. 

 

 

Uznesenie číslo 2 – XXX/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 21. 8. 2017 návrh 

na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a týmto 

 

         s c h v a ľ u j e 

a) zloženie návrhovej komisie: PharmDr. Leopold Barszcz, Ing. Igor Slezáček 

                                              Ing. Ján Zloch 

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

 

 

Uznesenie číslo 3 – XXX/ 2017 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  21.8.2017   

žiadosť spoločnosti PreVaK, s.r.o. Bratislava o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. 

č. 4006/4 a parc. č. 4025/24. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia vodovodného 

potrubia.     

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. 4006/4 – zast. 

plocha o celkovej výmere 459 m2 a parc. č. 4025/24 – zast. plocha o výmere 557 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 PreVaK, s.r.o., Púchovská 

č. 8, Bratislava, IČO 35 915 749.  Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia 

vodovodného potrubia.  

 

b)  u k l a d á     

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

a uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Po realizácii 

a predložení geometrického plánu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. 

 

                                                                                          

                                                     

                                                                             Termín :  bezodkladne po splnení podmienky 

 

 

 

Uznesenie číslo 4 – XXX/ 2017 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  21. 8. 2017   

žiadosť spoločnosti PreVaK, s. r. o. Bratislava o prevod práv a povinností vyplývajúcich 

z rozhodnutia Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom o umiestnení stavby č. H - 

H/2002/01712 - FV1/V10 - HM2 zo dňa 10. 6. 2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 7. 

2002, z Mesta Stará Turá na spoločnosť PreVaK, s. r. o.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti     

   

a)  s c h v a ľ u j e   

                 prevod práv a povinností vyplývajúcich z rozhodnutia Okresného úradu Nové Mesto              

                nad Váhom o umiestnení stavby č. H - H/2002/01712 - FV1/V10 - HM2 zo dňa   

                10.06.2002,  ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.07.2002, z Mesta Stará Turá na   

                spoločnosť PreVaK, s. r. o., Púchovská č. 8, Bratislava, IČO 35 915 749 za cenu 

                1,- €.   

 

 

b)  u k l a d á     

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

a uzatvoriť zmluvu zabezpečiť podpis zmluvy o prevode práv a povinností.                                                                                         

                                                     

                                                                             Termín :  31. 8. 2017 

 

 

 

Uznesenie číslo 5 – XXX/ 2017 

     Mesto Stará Turá sa uznesením č. 10 - XXII/2016 zo dňa 15. 12. 2016 v bode 5. zaviazalo, 

že po nadobudnutí vlastníckeho práva k bytovému domu na Ul. Hlubockého súp. č. 306/27 

zriadi záložné právo v prospech ŠFRB na zabezpečenie úveru, ktorý bol mestu poskytnutý zo 

ŠFRB. K vypracovaniu a povoleniu vkladu záložnej zmluvy je okrem iných dokladov potrebné 

doložiť aj doplnené vyššie uvedené uznesenie.  

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu  na doplnenie uznesenia č. 10 - XXII/2016 zo 

dňa 15.12.2016  

        

 



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. 441/2 – zastavaná plocha 

o celkovej výmere 286 m2, súp. č. 306, zapísanej na LV č. 10290 pod radovým 

číslom B1 v podiele 1/1, vrátane bytov č. l až 15 a príslušných spoluvlastníckych 

podielov na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu,  v prospech 

ŠFRB na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa v sume 402 250,- € 

predstavujúcej výšku poskytnutého úveru. Záložné právo sa schvaľuje aj  na 

pozemok parc. č. 441/2, ktorý je vedený na LV č. l  ako parcela registra „C“, 

zastavaná plocha o výmere 279 m2, pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá 

v celosti. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá zabezpečiť zriadenie záložného práva v prospech  ŠFRB. 

 

 

 

                                                                                         Termín :  31. 12. 2017 

 

 

Uznesenie číslo 6 – XXX/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  XXX. zasadnutí dňa 21. 8. 2017 

návrh na opravu Uznesenia MsZ č.8-XXV/2017 zo dňa 28.3.2017, ktorým bolo odsúhlasené 

podanie 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“. Na základe prerokovania predloženého materiálu: 

 

a) ruší Uznesenie č.8-XXV/2017 z 28.3.2017, 

 

b) schvaľuje  

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

OPKZP-PO4-SC431-2017-19, 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, 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, 

pričom výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 657 808,12 Eur,  výška 

maximálneho celkového spolufinancovania zo strany mesta z celkových oprávnených 

výdavkov 5 %  je 32 890,41  Eur a neoprávnené výdavky sú vo výške 12 566,00 Eur. 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie číslo 7 – XXX/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 21. 8. 2017 prerokovalo návrh 

na odsúhlasenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie  prostredníctvom  rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra SR podľa zákona č.526/2010 v zmysle Výzvy číslo VII. Prezídia 

hasičského zboru 2017 na projekt: „Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej“ 

 

a tento: 

 

a) schvaľuje v nasledovnom rozsahu: 

 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií 

v znení neskorších predpisov, v zmysle Výzvy číslo VII. Prezídia hasičského 

a záchranného zboru 2017 na projekt: „Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej 

Turej“, 
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 poskytnutých 

nenávratných finančných prostriedkov  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5%. 

 

 

 

Uznesenie číslo 8 – XXX/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 21.08.2017 prerokovalo návrh 

na odsúhlasenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie  prostredníctvom  rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra SR podľa zákona č. 526/2010 v zmysle Výzvy číslo VII. Prezídia 

hasičského zboru 2017 na projekt: „Prístavba požiarnej zbrojnice  Topolecká“ 

 

a tento: 

 

a) schvaľuje v nasledovnom rozsahu: 

 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií 

v znení neskorších predpisov, v zmysle Výzvy číslo VII. Prezídia hasičského 

a záchranného zboru 2017 na projekt: „Prístavba požiarnej zbrojnice  Topolecká“, 

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 poskytnutých 

nenávratných finančných prostriedkov  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5%. 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo 9 – XXX/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 21.08.2017 prerokovalo návrh 

na odsúhlasenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie  prostredníctvom  rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra SR podľa zákona č.526/2010 v zmysle Výzvy číslo VII. Prezídia 

hasičského zboru 2017 na projekt: „Prístavba požiarnej zbrojnice  Papraď“ 

 

a tento: 

 

a) schvaľuje v nasledovnom rozsahu: 

 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií 

v znení neskorších predpisov, v zmysle Výzvy číslo VII. Prezídia hasičského 

a záchranného zboru 2017 na projekt: „Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď“, 

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 poskytnutých 

nenávratných finančných prostriedkov  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5%. 

 

 

 

Uznesenie číslo 10 – XXX/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 21.08.2017 prerokovalo návrh 

na odsúhlasenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie  prostredníctvom  rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra SR podľa zákona č.526/2010 v zmysle Výzvy číslo VII. Prezídia 

hasičského zboru 2017 na projekt: „Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej 

Doline“ 
 

a tento: 

 

a) schvaľuje v nasledovnom rozsahu: 

 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií 

v znení neskorších predpisov, v zmysle Výzvy číslo VII. Prezídia hasičského 

a záchranného zboru 2017 na projekt: „Oprava a údržba hasičskej zbrojnice 

v Drgoňovej Doline“, 
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 poskytnutých 

nenávratných finančných prostriedkov  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5%. 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo 11 – XXX/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 21. 8. 2017  

predbežnú informáciu  o financovaní projektov na hasičské zbrojnice mesta, na základe ktorej 

 

U k l a d á 

MsÚ spracovať informáciu o zabezpečení  finančných prostriedkov nad rámec 30 tis. € pre 

hasičské zbrojnice Papraď a Topolecká podľa spracovanej projektovej dokumentácie. 

 

       T: 25. 8. 2017  

 

 

 

Uznesenie číslo 12 – XXX/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 21. 8. 2017 

zmenu v obsadení komisií MsZ nasledovne:  

 

a) O d v o l á v a 

 

1.  z komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta 

       tajomníka komisie Ing. Jaroslava Holotu, bytom Vaďovce 

2.  z komisie pre rozvoj podnikateľských aktivít  

           člena komisie Vladimíra Černáka, bytom Lipová 370/4, Stará Turá 

 

b) V o l í 

 

     1.  tajomníčku komisie  pre financie, rozpočet a majetok mesta  

          Mgr. Soňu Krištofíkovú, bytom SNP 263/25, Stará Turá 

 2.  členku komisie ZPOZ 

      Zuzanu Chudíkovú, bytom Dibrovova 244/4, Stará Turá 

 

 

c) u k l a d á  

MsÚ zverejniť  zmenu na webovom sídle mesta. 

      Z: Správne odd. 

      T: 30. 8. 2017 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Halinárová 

            primátorka mesta 

              S t a r á  T u r á  

 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 

V Starej Turej dňa 21. 8. 2017 


