
U Z N E S E N I A
z XXXIII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stará Turá

konaného dňa 12. 12. 2013

Uznesenie číslo 1 – XXXIII / 2013
    Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom XXXIII. zasadnutí dňa 12. 12.  
2013 návrh programu rokovania
1.  Otvorenie, schválenie programu rokovania
 2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3.  Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na XXXII. zasadnutí MsZ
 4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
 5.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 
 6.  II. Návrh zmeny rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá pre rok 2013
 7.  II. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá pre rok 2014-2016
 8.  II. Návrh zmeny rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá pre rok 2013
9.  II. Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá pre rok 2014-2016
10.1  Návrh rozpočtového opatrenia -  Interné služby -plyn
10.2  Návrh rozpočtového opatrenia -  presun prostriedkov v rámci podpr.1.1.2 výkon funkcie      

poslancov
10.3  Návrh rozpočtového opatrenia -  navýšenie úrokov z úveru ŠFRB
10.4 Návrh rozpočtového opatrenia -  TV Stará Turá
10.5 Návrh rozpočtového opatrenia -  presun prostriedkov podpr. 5.1 Verejný poriadok 

a bezpečnosť
10.6 Návrh rozpočtového opatrenia -  presun prostriedkov v rámci progr. 13 Sociálna 

starostlivosť
10.7 Návrh rozpočtového opatrenia -  zvýšenie výdavkov na financovanie originál. 

kompetencií v ZŠ
10.8  Návrh rozpočtového opatrenia -  zvýšenie výdavkov – Rozvojové projekty
10.9  Návrh rozpočtového opatrenia -  rozšírenie ekonomického systému MIS -EIS
11.  II. Návrh zmeny rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2013
12. II. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2014-2016 a stanovisko 

hlavnej  kontrolórky  k návrhu
13.  Stanovenie  termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá pre 1. polrok 2014
14.  Návrh termínov zasadnutí MsZ pre rok 2014
15. Návrh VZN č. 8/2013-Nar. O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľa mesta Stará Turá
16. Návrh VZN č. 9/2013 –Nar. O poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne 

služby
17. Návrh VZN č. 10/2013 –Nar. O nakladaní s nájomnými bytmi na Ul. Hlubockého 676/1
18. Návrh VZN č. 11/2013 –Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  na žiaka 

a výške  príspevku zákonného zástupcu
19. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2014
20. Správa z kontrol vykonaných od XXXII. zasadnutia MsZ
21. Návrh členov výberovej komisie pre výber dodávateľa zariadenia pre Stredisko triedeného
      zberu Stará Turá
22. Návrh zásad  pre poskytovanie sociálnej pomoci z charitatívneho účtu mesta 
23. Návrh na vyhlásenie verejnej zbierky



24. Návrh prísediacich pre Okresný súd na obdobie 2014 – 2017
25. Návrh IS č. 5/2013 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
26. Návrh na zrušenie uznesenia č. 43-XXXII/2013
26a Návrh na zrušenie VZN č. 1/2000-Nar. O ochrane služobného tajomstva
27. Spolufinancovanie projektu „Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej 

a Kunoviciach“
28. Návrhy a otázky poslancov 

a tento

      s c h v a ľ u j e .

Uznesenie číslo 2 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom XXXII. zasadnutí dňa 12. 12. 
2013 návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a týmto

         s c h v a ľ u j e

a) zloženie návrhovej komisie: JUDr. Oľga Baranová, Ing. Miroslav Nerád
                                                    Janka Trúsiková
b) overovateľov zápisnice: Zuzana Durcová, Milan Skovajsa

Uznesenie číslo 3 – XXXIII/ 2013
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2013 

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

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

Uznesenie číslo 4 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 návrh 
darovacej zmluvy na bezodplatný prevod časti pozemku parc. č. 5768, ktorá bola označená 
ako pozemok parc. č. 5716/4 o výmere 17 m2. Pozemok parc. č. 5716/4 bol vytvorený geom. 
plánom č. 720 – 190/2012. Na predmetnom  pozemku sa nachádza  miestna komunikácia 
v lokalite Súš. Darovacia zmluva bude uzatvorená medzi pani Drahoslavou Nemcovou, bytom 
Trávniky 2596, Stará Turá a mestom Stará Turá. Pani Drahoslava Nemcová je vlastníčkou 
pozemku v podiele 1/1.      
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní ponuky     

a) s c h v a ľ u j e  
darovaciu zmluvu na pozemok parc. č. 5716/4 – zast. plocha o výmere 17 m2, 
ktorá bola vytvorená geom. plánom č. 720-190/2012 z pôvodného pozemku 5768. 
Pôvodný pozemok parc. č. 5768 je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 2889 na 
pani Drahoslavu Nemcovú, bytom Trávniky 2596, 916 01 Stará Turá vo veľkosti 
podielu 1/1.  Obdarované Mesto Stará Turá, IČO 312002  nadobudne vlastnícke 
právo k darovanej nehnuteľnosti v podiele 1/1.

b)  u k l a d á    



MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť pani Drahoslave Nemcovej a uzatvoriť s ňou 
darovaciu zmluvu.

     
                                                                                             Zodp.: Majetkové odd.
                                                                                             Termín :   ihneď 
    

Uznesenie číslo 5 – XXXIII/ 2013
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 
žiadosť pána Ing. Igora Andela, Hurbanova 3130/9, Stará Turá o súhlas so zavesením 
drôtovej prijímacej antény na budovu ZŠ na Ul. Hurbanovej z bytového domu na Ul. 
Hurbanovej 3130/9, Stará Turá. Takto zavesená anténa neprináša žiadnu energetickú ani 
enviromentálnu záťaž, ide len o voľne visiaci drôt, bez pripojenia k elektrickému rozvodu. 
  
MsZ predloženú žiadosť

a) n e s c h v a ľ u j e  

      b)  u k l a d á    
           MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi.

                                                                                              Z: Majetkové odd.
                                                                                              T :   7.1.2014     

Uznesenie číslo 6 – XXXIII/ 2013
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 
žiadosť Ing. Jána Hodermarského, bytom SNP 263/23, Stará Turá o odkúpenie garáže 
nachádzajúcej sa na ul. Gen. M. R. Štefánika 363/48, ktorá je vo vlastníctve mesta Stará Turá.
  MsZ predloženú žiadosť     

a)  n e s c h v a ľ u j e  

b) u k l a d á   
            MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a vypísať na odpredaj garáže č. 3 

v bytovom dome súp. č. 363 verejnú obchodnú súťaž. Podmienky verejnej obchodnej 
súťaže predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie MsZ.

.
                                                                                            Z.: Majetkové odd.
                                                                                            T :   7.1.2014     

Uznesenie číslo 7 – XXXIII/ 2013
    Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 
návrh spoločnosti ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, Stará Turá na jednorázovú náhradu za 
obmedzenie užívania pozemkov parc. č. 446/12, 446/20, 446/29, 446/23, 446/24, 796, 446/17, 
446/21, 312, 519, 516, 517/1, 542/52, 782, 762, 517/2, 602/5, 776/5, 774, 543, 544, 776, 773, 
569/4, 578, 733, 731, 1561, 1562, 1429, 1366/3, 1309, 1310, 745, 1571, 1572, 711, 1038/1, 
670, 1061/1, 674, 1127/12, 569/2, 609/1, 736, 739, 1417, 1761/99, 1056/2, do ktorých budú  
uložené chráničky pre rozvody siete. V zmysle § 66 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických 



komunikáciách spoločnosť navrhuje jednorázovú náhradu za obmedzenie užívania 
dotknutých pozemkov v podobe bezplatného privedenia optických rozvodov ( optickej siete ) 
do vopred dohodnutých verejno-prospešných budov mesta Stará Turá.

MsZ návrh  ICS Systems s.r.o.  Stará Turá

a) n e s c h v a ľ u j e  

b) u k l a d á  
                  MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť spoločnosti ICS Systems s.r.o. Stará Turá 

a vyzvať ich na predloženie celkovej dĺžky rozvodov, ktoré sú uložené 
v pozemkoch vo vlastníctve Mesta Stará Turá.   

                                                                                              Z: majetkové odd.
                                                                                              T : 7.1.2014

Uznesenie číslo 8 – XXXIII/ 2013
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 12.12.2013
žiadosť pani Lýdie Benovej, bytom Topolecká č. 2249, Stará Turá a spol. o odkúpenie časti  
pozemku reg. parciel „E“ parc. č. 4025/12. Po konzultácii s oddelením výstavby sa jedná o 
odkúpenie 2 bm od parc. č. 4025/5 rovnobežne s oplotením pred rodinným domom.
  MsZ po prejednaní žiadosti     

a)  n e s c h v a ľ u j e  

b) u k l a d á
    MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľke a vyzvať ju k upresneniu žiadosti.

                                                                                         Z : Majetkové odd.
                                                                                         T :   7.1.2014     

Uznesenie číslo 9 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 
dodatok pána Stanislava Polláka, bytom Mierova 5/5, Stará Turá k obchodnej verejnej súťaži 
„Ul. Družstevná č. 431 Stará Turá“. Dodatkom ponúka navýšenie kúpnej ceny z 18 500 € na 
20 000 € s podmienkou, že mu bude zabezpečený vstup ( vjazd autom ) zo zadnej strany od 
Ul. Hlubockého.
MsZ predložený dodatok    

a)  n e s c h v a ľ u j e  
b)  u k l a d á    

                 MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť  pánovi  Stanislavovi Pollákovi.
   
                                                                                              Z: Majetkové odd.
                                                                                              T:   7.1.2014



Uznesenie číslo 10 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 
žiadosť Radoslava Setnického, Holubyho 338/6, Stará Turá a niekoľko malých a stredných 
podnikateľov o prerokovanie predĺženia doby podnájmu na pozemkoch pod unimobunkami, 
do doby vydania stavebného povolenia, alebo schválenia termínu realizácie mestského 
zámeru na predmetných pozemkoch.       
MsZ predloženú žiadosť

a)  n e s c h v a ľ u j e

b)  u k l a d á    
                MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť pánovi Radoslavovi Setnickému.   
  
                                                                                              Z.: Majetkové odd.
                                                                                              T :   7.1.2014

Uznesenie číslo 11 – XXXIII/ 2013
    Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 
žiadosť vlastníkov bytového domu na ul. Úradníčkovej 193, Stará Turá o zriadenie vecného 
bremena na pozemku parc. č. 2243/12 z dôvodu uloženia pripojovacieho STL plynovodu. 
  
MsZ po prejednaní žiadosti     

a) s c h v a ľ u j e  
     zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 2243/12 – orná pôda o výmere 792 

m2, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 v registri parciel „E“. Vecné 
bremeno bude zriadené z dôvodu uloženia pripojovacieho STL plynovodu. Vecné 
bremeno sa schvaľuje v prospech vlastníkov bytového domu súp. č. 193: 

           l. Marcel Turek, rodený Turek a  Katarína Turková, rodená Vaváková, Čerešňová 3, 
900 27 Bernolákovo

           2. Miloš Šimovič, rodený Šimovič, Dr. D. Úradníčka 193/1, Stará Turá
             3. Mgr. Milan Klimáček, rodený Klimáček a manž. Viera Klimáčková, rodená Vrbová, 

Dr. D. Úradníčka 193/1, 916 01 Stará Turá
           4A. Ing. Hana Šimovičová, rodená Pilátová, Vaďovce č. 163
           4B. Ivan Koukal, rodený Koukal a manž. Katarína Koukalová, rodená Recká, Dr. D. 

Úradníčka 193/1, 916 01 Stará Turá
           5. Katarína Koukalová, rodená Recká, Dr. D. Úradníčka 193/1, 916 01 Stará Turá
           6.  Jaroslav Šimovič, rodený Šimovič, Dr. D. Úradníčka 193/1, 916 01 Stará Turá
           7. Peter Uhlík, rodený Uhlík a manž. Anna Uhlíková, rodená Kruczyňska, Dr. D. 

Úradníčka 193/1, 916 01 Stará Turá
           8. Miloslava Bašistová, rod. Ostrovská, Dr.D.Úradníčka 193/1,916 01 Stará Turá
           9. Ing. Zdenka Adamkovičová, rodená Žabková, Dr. D. Úradníčka 193/1, 916 01 
               Stará Turá
         10.Peter Zitka, rodený Zitka a manž. Janka Zitková, rodená Bartošová, Dr. D. Úradníčka 

193/1, 916 01 Stará Turá
         11. Miloš Alušic, rodený Alušič a manž. Vlasta Alušicová, rodená Dolinková, Dr. D. 

Úradníčka 193/3, 916 01 Stará Turá
         12. Jana Recká, rodená Recká, Dr. D. Úradníčka 193/3, 916 01 Stará Turá



         13. Antonín Polák, rodený Polák a manž. Darina Poláková, rodená Karliková, Dr. D. 
Úradníčka 193/3, 916 01 Stará Turá

         14. Jozef Pažitný, rodený Pažitný, Dr. D. Úradníčka 193/3, 916 01 Stará Turá
         15. Ing. Bohuslav Čiernik, rodený Čiernik, Mierová 5/5, 916 01 Stará Turá
         16. Erika Dekányová,rodená Kučerová, Dr.D.Úradníčka 193/3, 916 01 Stará Turá
         17. Kristína Uváčiková, rodená Uváčiková, 916 21 Trenčianska Turná č. 842
         18. Marek Gajdošík,rodený Gajdošík,Gen.M.R.Štefánika 383/3,916 01 Stará Turá
         19. Ján Ferianec, rodený Ferianec, Dr. D. Úradníčka 193/3, 916 01 Stará Turá
         20. Mgr. Eva Zimková, rod. Zimková, Dr. D. Úradníčka 193/5, 916 01 Stará Turá
         21. Katarína Máliková, rodená Máliková, Dibrovova 244/4, 916 01 Stará Turá
         22. Ivan Koukal, rodený Koukal, Dr. D. Úradníčka 193/1, 916 01 Stará Turá
         23. Miroslav Mikulec, rodený Mikulec a manž. Alena Mikulcová, rodená Chnapková, 

Dr. D. Úradníčka 193/5, 916 01 Stará Turá
         24. Miroslav Mikulec, rodený Mikulec a manž. Alena Mikulcová, rodená Chnapková, 

Dr. D. Úradníčka 193/5, 916 01 Stará Turá
         25. Ernest Schindler, rodený Schindler, 916 12 Lubina – Hrnčiarové č. 799
         26. Helena Požgayová, rod. Požgayová, Dr.D.Úradníčka 193/5, 916 01 Stará Turá

           27. Ľubomír Klačko, rodený Klačko a manž. Bc. Patrícia Klačková, rodená Sabová, Dr. 
D. Úradníčka 193/5, 916 01 Stará Turá

         28. Emília Andrejkovičová, rodená Ferancová, Dr. D. Úradníčka 193/5, 916 01 
               Stará Turá
         29. Sensus Slovensko a.s., Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
         30. Martin Adamkovič, rodený Adamkovič a manž. Ing. Zdenka Adamkovičová, rodená 

Žabková, Dr. D. Úradníčka 193/1, 916 01 Stará Turá

      b)  u k l a d á    
           MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľom a po realizácii a predložení 

geometrického plánu uzatvoriť so žiadateľmi zmluvu o zriadení vecného bremena.

                                                                                         Z: Majetkové odd.
                                                                                         T: ihneď     

Uznesenie číslo 12 – XXXIII/ 2013
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 
prehľad budov vo vlastníctve mesta Stará Turá s uvedením majetkovoprávnych vzťahov 
k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú.

MsZ predložený prehľad     

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 majetkovoprávne vysporiadať pozemok pod DK Papraď, priebežne 
sledovať a na ďalšiu komisiu KVÚP predložiť informáciu o stave majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov pod bývalou MŠ Štefánikova ul.

    
                                                                                         Z : Majetkové odd.
                                                                                         T :  30. 6. 2014       



Uznesenie číslo 13 – XXXIII/ 2013
    Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 
vyjadrenie SPF k odpredaju pozemkov v IBV Drahy: 
Previesť, predať pozemky štátu môže SPF na základe právoplatného územného rozhodnutia, 
na konkrétnu stavbu, na ktorú bol  daný súhlas. Pozemky treba usporiadať do stavebného 
konania. Je potrebné vypracovať geometrický plán, na zastavanie daného územia, kde bude 
presne určené, na akú stavbu bude aká výmera z  pozemkov vo vlastníctve SR, dotknutých 
investičnou výstavbou. Prevod pozemkov musí schváliť uznesenie obecného zastupiteľstva. 
  Pozemky určené na výstavbu verejnoprospešných stavieb cesty, parkoviská, chodníky, je 
možné previesť bezodplatne, ak je to určené územným plánom obce. Treba dokladovať 
konkrétnymi časťami územného plánu, aj grafická časť. Pozemky určené na výstavbu RD 
a bytových domov je potrebné odkúpiť. Je potrebné predložiť znalecký posudok na určenie 
všeobecnej hodnoty pozemkov, upozorňujeme Vás, že štát predáva a pozemky 
prostredníctvom SPF za trhové ceny v danej lokalite. Prevod aj kúpu treba riešiť 
samostatnými žiadosťami na konkrétne pozemky  SR, podľa geometrického plánu. 

MsZ predložené vyjadrenie SPF       

a) berie na vedomie 

b) u k l a d á
                 MsÚ Stará Turá po schválení UPM-Z Drahy riešiť prevod pozemkov. 

                                                                                             Z : Majetkové odd.
                                                                                             T :  priebežne

Uznesenie číslo 14 – XXXIII/ 2013
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom  zasadnutí  dňa 12.12.2013
predkladá návrh Dodatku č. 10 k Nájomnej zmluve na užívanie nebytových priestorov zo dňa 
1.1.2007 uzatvorenej medzi Mestom Stará Turá a spoločnosťou TECHNOTUR s.r.o. Stará 
Turá, predmetom ktorého je doplnenie pozemkov do nájmu.   
Mestské zastupiteľstvo predložený návrh  Dodatku č. 10    

a)  s c h v a ľ u j e    

b)  u k l a d á    
                MsÚ Stará Turá uzatvoriť Dodatok č. 10 k Nájomnej zmluve na užívanie 

nebytových priestorov zo dňa 1.1.2007.   

                                                                                         Z: Majetkové odd.
                                                                                         T : 7.1.2013     

Uznesenie číslo 15 – XXXIII/ 2013
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom  zasadnutí  dňa 12.12.2013  
vyjadrenie Ing. Jaroslava Knora k cene za výkup pozemkov v IBV:



Okresným súdom v Martine som bol určený ako opatrovník maloletých Terézie a Martina Knorových 
vo veci predaja pozemku parc. č. 1501 v katastri mesta Stará Turá. Tým som oprávnený podpisovať 
zmluvy v tejto veci, konečné rozhodnutie o platnosti zmluvy však prislúcha okresnému súdu v 
Martine, ktorý dohliada, aby zmluva nebola v neprospech maloletých.
Pri kontrole podania v tejto veci, sudkyňa voči obsahu zmluvy namietala niekoľko chýb s tým, že by 
ju nemohla prijať na pojednávanie. Vyjadrila sa i k cene za m2, ktorá musí byť v zmluve explicitne 
uvedená. Navrhovanú sumu za pozemok v oblasti, určenej na individuálnu bytovú výstavbu, 
považovala za nezvykle nízku a pri konaní o schválenie zmluvy za problematickú.
Pri Vašom návrhu cien za pozemky nie je žiadne zdôvodnenie znevýhodnenia v cene väčších 
pozemkov. S väčšími pozemkami predsa mesto nebude mať väčšie náklady a určite nebude 
novovzniknuté parcely z týchto pozemkov predávať lacnejšie. Preto žiadam pre mojich zverencov 
rovnakú vyššiu cenu, ako pre malé pozemky.
Je mi známe, že cenová hladina pozemkov v okolí Martina je vyššia, ako na Starej Turej. Navrhovaná 
cena je ale tak nízka, že ju namietala i sudkyňa pri pripomienkovaní zmluvy. S ohľadom na pomery v 
Starej Turej by som považoval za primeranú cenu 10-12Eur/m2. Prosím o zváženie mojich 
pripomienok. Rád by som prišiel na Starú Turú k osobnému jednaniu, ak by to pomohlo k dosiahnutiu 
dohody.
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní vyjadrenia    
  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 rozhodnutie oznámiť žiadateľovi.
                                                                                              Z: Majetkové odd.
                                                                                              T :  7.1.2014      

Uznesenie číslo 16 – XXXIII/ 2013
     Majetkové oddelenie predkladá návrh verejnej obchodnej súťaže na odpredaj 
nehnuteľností nachádzajúcich sa na Dubníku I.. Jedná sa o bufet Pláž súp. č. 1044 postavený 
na pozemku parc. č. 17470/4 a parc. č. 17474/7. 

MsZ predložený návrh obchodnej verejnej súťaže  

a) s c h v a ľ u j e  

b) u k l a d á  
                  MsÚ Stará Turá zverejniť predložený návrh obchodnej verejnej súťaže v zmysle 

Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá a vyhodnotenie vykonať formou 
elektronickej aukcie.

                                                                                              Z :  majetkové odd.
                                                                                              T :   7.1.2014     

Uznesenie číslo 17 – XXXIII/ 2013
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 
žiadosť pani Jarmily Valentovej, bytom Sadová č. 3002/15, Stará Turá o odkúpenie 
a čiastočnú zámenu pozemku  parc. č. 1761/200. Na čiastočnú zámenu ponúka časť pozemku 
parc. č. 1761/103, ktorý jej v jej vlastníctve. Na predchádzajúcej komisii bolo uložené 
žiadateľke predložiť zakreslenie inžinierskych sietí do predmetného pozemku. Žiadateľka 
doplnila svoju žiadosť o požadovaný výkres.



Zámer zámeny časti pozemkov bol zverejnený od 5.11.2013 v súlade s uznesením MsZ č. 10 -
XXXII/2013. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky. 

MsZ po prejednaní žiadosti   

a)  s c h v a ľ u j e  
zámenu časti pozemku parc. č. 1761/103, ktorá je podľa geom. plánu č. 463/2013-
H-Gp-F označená ako diel „2“ - zast. plocha o výmere 2 m2, ktorý je vo vlastníctve 
Jarmily Valentovej, bytom Sadová 5/3002, Stará Turá za pozemok parc. č. 
1761/200, ktorá je podľa geom. plánu č. 463/2013-H-Gp-F označená ako diel „4“ 
– ost. plocha o výmere 18 m2, ktorý je vo vlastníctve Mesta Stará Turá, IČO : 
00312002 v celosti. Za rozdiel vo výmere 16 m2 doplatí pani Jarmila Valentová 
30,- €/m2, celkom 480 ,- €. 
Zámena pozemkov je realizovaná 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 

      zamieňaný pozemok je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve        
      pani Valentovej. Vzhľadom na rozsah zamieňanej výmery  nie  je pre   mesto  
      využiteľný a nie je  vhodný previesť  ho  na  tretie osoby, ani účelne  ponechať   
      v majetku mesta.

b)  u k l a d á    
MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť zámennú zmluvu.  

                                                                                             Z : Majetkové odd.
                                                                                             T :   ihneď      

Uznesenie číslo 18 – XXXIII/ 2013
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom  zasadnutí  dňa 12.12.2013  
návrh zmluvy o prevode správy majetku mesta medzi Základnou školou Stará Turá 
a Materskej školy Stará Turá. Predmetom prevodu správy je „Prestavba pavilónu špeciálnych 
učební ZŠ Komenského na MŠ Stará Turá“ v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
čl. 7.
Mestské zastupiteľstvo predložený návrh  Zmluvy o prevode majetku mesta do správy  

a)   s c h v a ľ u j e  

b)   u k l a d á  
            MsÚ Stará Turá  rozhodnutie oznámiť ZŠ a MŠ a uzatvoriť Zmluvu o prevode  

majetku mesta do správy.  
   
                                                                                             Z : Majetkové odd.
                                                                                             T :   7.1.2014      

Uznesenie číslo 19 – XXXIII/ 2013
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom  zasadnutí  dňa 12.12.2013   
návrh kúpnej zmluvy číslo 97/maj/2013 medzi firmou STINEX s.r.o., Priemyselná č. 8, 915 
01 Nové Mesto nad Váhom a mestom Stará Turá na kúpu 14 bytov v bytovom dome súp. č. 
676/1 za cenu 629 415,- € s DPH.



     MsZ predložený návrh kúpnej zmluvy č. 97/maj/2013 

a) s c h v a ľ u j e  s pripomienkou
     nahradiť v KZ slovo „prípojky“ slovom „rozvody“

b) u k l a d á  
          MsÚ Stará Turá  rozhodnutie oznámiť spoločnosti STINEX s.r.o. a uzatvoriť kúpnu 

zmluvu č. 97/maj/2013.
     
                                                                                             Z : Majetkové odd.
                                                                                             T :  ihneď      

Uznesenie číslo 19a – XXXIII/ 2013
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom  zasadnutí  dňa 12.12.2013   
návrh dodatku č. 2 k zmluve o uzavretí budúcej zmluvy číslo 71/maj/2012 medzi 
spoločnosťou STINEX s.r.o., Priemyselná č. 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom a mestom 
Stará Turá, predmetom ktorého je odkúpenie parkovacích plôch, príjazdovej komunikácie 
a prípojok pri bytovom dome súp. č. 676/1 na Ul. Hlubockého v celkovej hodnote 13 200,- € 
vrátane DPH.
MsZ predložený po prejednaní 

a) s c h v a ľ u j e  dodatok č. 2 k zmluve o uzavretí budúcej zmluvy číslo 71/maj/2012 na 
odkúpenie parkovacích plôch, príjazdovej komunikácie a prípojok pri bytovom dome súp. 
č. 676/1 na Ul. Hlubockého v celkovej hodnote 13 200,- € vrátane DPH, v prípade ak 
mesto Stará Turá získa finančné prostriedky na odkúpenie bytového domu zo ŠFRB 
a dotáciu z MDVRR SR. 

b)   u k l a d á  
            MsÚ Stará Turá  rozhodnutie oznámiť spoločnosti STINEX s.r.o., uzatvoriť dodatok č. 

2  a premietnuť do rozpočtu mesta na rok 2014.
     

                                                                                              Z: Majetkové odd.
                                                                                              T :   7.1.2014     

Uznesenie číslo 20 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí  dňa 12.12.2013 
investičný zámer na odkúpenie bytov v bytovom dome súp. č. 676/1, postavenom na pozemku 
parc. č. 443/3 do vlastníctva mesta Stará Turá.
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhov

        a) s c h v a ľ u j e 

1. kúpu obecných nájomných bytov do vlastníctva mesta Stará Turá
2. investičný zámer mesta zrealizovať kúpu obecných nájomných bytov v stavbe „Bytový 
dom – Stará Turá“ ( SO 01 bytový dom 14 b.j. ). Bytový dom sa nachádza v kat. území Stará 
Turá na pozemku parc. č. 443/3 a bol postavený podľa projektovej dokumentácie spracovanej 
Ing. Kroupovou a spol., Pod Brezinou 35, Trenčín. Bytový dom má 14 dvojizbových b. j., 4. 



nadzemné podlažia  bez výťahu, je nepodpivničený. Predmetný bytový dom je zapísaný na 
LV č. 10053.  
3. spôsob financovania kúpy bytového domu: 

- úver zo ŠFRB vo výške  60 % z obstarávacej ceny
- dotácia z MDVRR vo výške 40 % z obstarávacej ceny

Mestské zastupiteľstvo súhlasí s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB a predložením žiadosti 
o poskytnutie dotácie na obstaranie obecných nájomných bytov. 
Mestské zastupiteľstvo čestne prehlasuje, že v prípade poskytnutia dotácie z MDVRR, túto 
skutočnosť oznámi ŠFRB aj s výškou poskytnutej dotácie.
4. nájomný charakter bytov v bytovom dome na Ul. Hlubockého súp. č. 676/1 po dobu 40 
rokov.
5. záväzok, že po nadobudnutí vlastníckeho práva k bytovému domu na Ul. Hlubockého súp. 
č. 676/1 a výmaze záložného práva, ktoré bolo zriadené na zabezpečenie úveru 
predávajúceho, zriadi mesto Stará Turá záložné právo v prospech ŠFRB na predmetnom 
bytovom dome.
6. záväzok pri prenájme bytov dodržať § 22 zák. č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní.  
7. zapracovanie splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu mesta Stará Turá počas trvania 
zmluvného vzťahu so ŠFRB.

b) u k l a d á  
MsÚ Stará Turá predložiť žiadosť o úver zo ŠFRB a žiadosť o dotáciu MDVRR SR 
s príslušnými dokladmi.

                                                                                              Z : Majetkové odd.
                                                                                  T :   15.1.2014      

Uznesenie číslo 21 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí  dňa 12.12.2013 návrh 
na zabezpečenie úveru zo ŠFRB záložným právom na nehnuteľnosti: 
budova Polikliniky č. 146 postavená na pozemku parc. č. 1145/1, budova bez súp. č. 
postavená na pozemku parc. č. 1145/2, budova bez súp. č. postavená na pozemku parc. č. 
1146, pozemok parc. č. 1145/1 – zast. plocha o výmere 1622 m2,  pozemok parc. č. 1145/2 –
zast. plocha o výmere 278 m2, pozemok parc. č. 1146 – zast. plocha o výmere 464 m2, 
pozemok parc. č. 1147/6 – ost. plocha o výmere 14 m2, budova súp. č. 168 postavená na 
pozemku parc. č. 1043/1, pozemok parc. č. 1043/1 – zast. plocha o výmere 789 m2 a pozemok 
parc. č. 1044 – zast. plocha o výmere 2134 m2. Cena uvedených nehnuteľností je na základe 
znaleckého posudku č. 40/2013 vypracovaného Ing. Evou Gregušovou, znalcom z odboru 
stavebníctvo, vo výške: 796 000 €.

Mestské zastupiteľstvo 

a) s c h v a ľ u j e  
zabezpečenie úveru záložným právom v prospech ŠFRB na nehnuteľnosti:  
budova Polikliniky č. 146 postavená na pozemku parc. č. 1145/1, budova bez súp. č. 
postavená na pozemku parc. č. 1145/2, budova bez súp. č. postavená na pozemku parc. 
č. 1146, pozemok parc. č. 1145/1 – zast. plocha o výmere 1622 m2,  pozemok parc. č. 
1145/2 – zast. plocha o výmere 278 m2, pozemok parc. č. 1146 – zast. plocha 
o výmere 464 m2, pozemok parc. č. 1147/6 – ost. plocha o výmere 14 m2, budova súp. 



č. 168 postavená na pozemku parc. č. 1043/1, pozemok parc. č. 1043/1 – zast. plocha 
o výmere 789 m2 a pozemok parc. č. 1044 – zast. plocha o výmere 2134 m2. 

b) s ú h l a s í   s uzatvorením zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam 
opísaným v bode a)

                                                                       Z: Majetkové odd.
                                                                                  T :15.1.2014      

Uznesenie číslo 22 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí  dňa 12.12.2013 
žiadosť spoločnosti RVS AQUATUR a.s. Stará Turá o vydanie súhlasu na nákup 
nehnuteľnosti pozemku parc. č. 6401/2 – zast. plocha o výmere 53 m2, ktorá je vo vlastníctve 
Gustáva Hvožďaru, bytom Súš 2461, Stará Turá. Na predmetnom pozemku sa nachádza 
stavba meracia a regulačná stanica, ktorá je majetkom spoločnosti RVS AQUATUR a.s.. 
Návrh kúpnej ceny vychádza z cenovej mapy mesta Stará Turá a predstavuje sumu 6,- €/m2,
 t. j. celková kúpna cena je 318 €.  
Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti   

a) s c h v a ľ u j e  
           odkúpenie pozemku parc. č. 6401/2 – zast. plocha o výmere 53 m2 za  cenu 6,- €/ m2                             

b) u k l a d á  
          MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť spoločnosti RVS AQUATUR a.s. Stará Turá

                                                                                      Z: Majetkové odd.
                                                                                              T: ihneď       

Uznesenie číslo 23 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí  dňa 12.12.2013 
poslanecký návrh Ing. Miroslava Neráda, ktorým MsZ prehlasuje, že mesto Stará Turá má 
záujem o  a nadobudnutie nájomných bytov na sociálne bývanie v zrekonštruovanej časti
internátu priemyslovky, tak ako je to špecifikované v projekte firmy ADOZ INVEST, s.r.o. 
Trenčín. 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá po prerokovaní tento návrh 

n e s c h v a ľ u j e.   

Uznesenie číslo 24 – XXXIII/ 2013
         Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 
Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta a túto:

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

Uznesenie číslo 25 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo  Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí  dňa 12. 12. 2013 



I. návrh zmeny programového rozpočtu   m. p. o.  Dom kultúry Javorina Stará Turá na rok 
2013  a tento

       s c h v a ľ u j e.

Uznesenie číslo 26 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo  Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí  dňa 12. 12. 2013
 II. návrh programového rozpočtu   m. p. o.  Dom kultúry Javorina Stará Turá na roky  
2014 - 2016  a tento

s c h v a ľ u j e.

Uznesenie číslo 27 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2013 
materiál: „Návrh II. zmeny rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY  Stará Turá  na rok 
2013“
 a tento :

s c h v a ľ u j e.

Uznesenie číslo 28 – XXXIII/ 2013
Mestské zastupiteľstvo  Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí  dňa 12. 12. 2013
 II. návrh programového rozpočtu   m. p. o.  Technické služby Stará Turá na roky  
2014 - 2016  a tento

s c h v a ľ u j e.

Uznesenie číslo 29 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12.2013 návrh 
zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Turá na rok 2013 rozpočtovým opatrením 
v súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov presunom rozpočtových 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta na rok 2013, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky, a to:

- v podprograme  3.1. Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom 
priestorov presun čiastky 500 €  v rámci bežných výdavkov z položky energie 
elektrina na položku energie plyn .

a tento:

  s c h v a ľ u j e.



             Z: prednosta MsÚ 
                         T: ihneď

Uznesenie číslo 30 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12.2013 návrh 
zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Turá na rok 2013 rozpočtovým opatrením 
v súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov presunom rozpočtových 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta na rok 2013, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky, a to:
 :            

presun čiastky 160 ,- €

- z prvku 1.1.2 Výkon funkcie poslancov mesta/  položky  01.1.1.6.a Odmeny poslancov  

- na prvok 1.1.2  Výkon funkcie poslancov mesta/  položku   01.1.1.6.c Občerstvenie MsZ

a tento
   s c h v a ľ u j e.

             Z:  prednosta MsÚ 
                         T: ihneď

Uznesenie číslo 31 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12.2013 návrh 
zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Turá na rok 2013 rozpočtovým opatrením 
v súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov presunom rozpočtových 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta na rok 2013, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky, a to presun:

z prvku: 14.1.1 – Splátka istiny úveru vo výške 238 €
na prvok: 14.1.2. – Splátka úroku vo výške 238 €

a tento:

s c h v a ľ u j e.

             Z:  prednosta MsÚ 
                         T: ihneď

Uznesenie číslo 32 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12.2013 návrh 
zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Turá na rok 2013 rozpočtovým opatrením 
v súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov presunom rozpočtových 



prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta na rok 2013, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky, a to :

        
v prvku 2.1.1. Internetová prezentácia mesta presun čiastky 9 €
z bežných výdavkov riadku „internetová prezentácia mesta“ 
do prvku 2.1.2. Televízia mesta Stará Turá a riadku bežných výdavkov „televízia mesta 
Stará Turá“

a tento:

   s c h v a ľ u j e.

             Z: prednosta MsÚ 
                         T: ihneď

Uznesenie číslo 33 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12.2013 návrh
zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Turá na rok 2013 rozpočtovým opatrením 
v súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov presunom rozpočtových 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta na rok 2013, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky, a to:

 presunu  čiastky  293 €  v podprograme 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť, nasledovne:

Z položky  z podprogramu 5.1. ,  prvok 5.1.1 hliadkovanie , riadok voda, elektrika, plyn
                  293 €

Na položky:

Prvok č.1 - presun rozpočtových výdavkov 23 € z podprogramu 5.1. ,  prvok 5.1.1 
hliadkovanie , riadok odevy a mzdy

Prvok č.2 - presun rozpočtovaných výdavkov 120 € z podprogramu 5.1. ,  prvok 5.1.1 
hliadkovanie , riadok palivo, mazivá, údržba

Prvok č.3 - presun rozpočtovaných výdavkov 150 € z podprogramu 5.1. ,  prvok 5.1.2 
kamerový systém
         
a tento:

s c h v a ľ u j e.
             Z : náčelník MsP

                         T: ihneď

Uznesenie číslo 34 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 návrh 



zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Turá na rok 2013 rozpočtovým opatrením 
v súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov presunom rozpočtových 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta na rok 2013, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky, a to:

1. presunom čiastky 400 €
z prvku                                          13.2.1f  v celkovej sume              400 €    
na zvýšenie výdavkov na prvku   13.2.1d v  sume                             300 €   a
na zvýšenie výdavkov na prvku   13.2.1e v  sume                             100 €  

2. presunom čiastky 500 €
z prvku                                          13.2.2j  v  sume                             500 €   
na zvýšenie výdavkov na prvku    13.2.2c v celkovej sume               500 €   

3. presunom čiastky 300 €
z prvku                                          13.2.2i  v  sume                               300 €   
na zvýšenie výdavkov na prvku    13.2.2d v celkovej sume                 300 €   

4. presunom čiastky 100 €

z prvku                                          13.2.2ch  v  sume                            100 €   
na zvýšenie výdavkov na prvku    13.2.2k v celkovej sume                 100 €   

a tento:

s c h v a ľ u j e.

             Z:  prednosta MsÚ 
                         T: ihneď

Uznesenie číslo 35 – XXXIII/ 2013
         Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2013 
návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykonáva zmena povolením     
presunu  čiastky 6 500 € nasledovne:

zvýšenie bežných príjmov na položke 111003 – výnos dane z príjmov 
zvýšenie bežných výdavkov na prvku 9.2.3 Školská jedáleň pri ZŠ 

a tento:

s c h v a ľ u j e.

             Z:  prednosta MsÚ 
                         T: ihneď



Uznesenie číslo 36 – XXXIII/ 2013
       Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12.2013 
návrh zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Turá na rok 2013 rozpočtovým opatrením 
v súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov presunom rozpočtových 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta na rok 2013, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky, a to:
       

presun  finančných prostriedkov vo výške 887 €

z prvku: 1.2.2 – Územné plánovanie 
na prvok: 1.2.3.d – Rozvojové projekty

a tento:

s c h v a ľ u j e.
             Z:  prednosta MsÚ 

                         T: ihneď

Uznesenie číslo 37 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 návrh 
zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Turá na rok 2013  rozpočtovým opatrením,  a to:   

- v prvku 3.3.1 Mestský informačný systém presun čiastky 560 € z bežných výdavkov 
riadok b) „údržba a upgrady softwaru“ do riadku kapitálových výdavkov a2) 
„software“

- v prvku 3.3.1 Mestský informačný systém presun čiastky 206 € z bežných výdavkov 
riadok d) „opravy hardwaru“ do riadku kapitálových výdavkov a2) „software“

- v prvku 3.3.1 Mestský informačný systém presun čiastky 216 € z bežných výdavkov 
riadok ch) „mesačné poplatky za kópie“ do riadku bežných výdavkov a1) „software“

a tento:

s c h v a ľ u j e.

             Z: prednosta MsÚ 
                         T: ihneď

Uznesenie číslo 37a – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013
poslanecký návrh Ing. Miroslava Neráda k zmene programového rozpočtu Mesta Stará Turá 
na rok 2013  rozpočtovým opatrením, z dôvodu rekonštrukcie kanalizácie ZUŠ a to:  

presun čiastky 1500 €

zvýšenie bežných príjmov na položke    111003 – výnos dane z príjmov 
zvýšenie bežných výdavkov na prvku    9.3.1. ZUŠ 
                                                            položka e 09.5.0.1 700 rekonštrukcia a modernizácia

                                                



a tento:

s c h v a ľ u j e.

             Z:  prednosta MsÚ 
                         T: ihneď

Uznesenie číslo 38 – XXXIII/ 2013
    Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 Návrh 
II. zmeny rozpočtu a tento:

       s c h v a ľ u j e 
       s doplnením rozpočtového opatrenia rekonštrukcie kanalizácie ZUŠ.

Uznesenie číslo 39 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 prerokovalo návrh 
programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2014 a doporučujúce rozpočty pre roky 
2015, 2016. V zmysle zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočet 
pre rok 2014 

a) schvaľuje programový rozpočet pre rok 2014 v štruktúre:

Bežné príjmy:               4.683.993     Bežné výdavky:                     4.440.158
Kapitálové príjmy:        1.128.789     Kapitálové výdavky              2.542.494
Finančné príjmové operácie: 1.253.000 Finančné výdavkové operácie:        81.835

Príjmy celkom:                      7.065.782       Výdavky celkom:            7.064.487

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu je kladný a to vo výške 1.295 €.
       

b) u k l a d á 
             Zverejniť rozpočet v súlade s právnou úpravou.

                                                                Z: Ekonomické odd.
                                                                T: 16. 12. 2013

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

1. Programový rozpočet na obdobie rokov 2015-2016.
           2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na roky 
               2014 – 2016.
         

Uznesenie číslo 40 – XXXIII/ 2013
         Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 prerokovalo 

návrh stanovenia termínov konania príležitostných trhov a ich predajného času v meste 
Stará Turá pre I. polrok 2014 Stará Turá a to:



1. Veľkonočný trh                             11. apríla 2014   v čase od 10,00 hod. do 20,00 hod.,

2. XXIII. Staroturiansky jarmok       13. júna 2014   v čase od   8,00 hod. do 19,00 hod.,

                                           občerstvenie na tržnici   v čase od   8,00 hod. do 24,00 hod.,
                                                                  14. júna 2014   v čase od   8,00 hod. do 18,00 hod.

      a tento:
a) s c h v a ľ u j e,

b) u k l a d á 
           zverejniť.
      

Z: Organizačné odd.
                                                                                              T:  16.12.2013

Uznesenie číslo 41 – XXXIII/ 2013
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na  svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2013 prerokovalo návrh 
termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva  Stará Turá na rok 2014 a tento:

     s c h v a ľ u j e  s nasledovnými termínmi:
- 20. 2. 2014
- 24. 4. 2014
- 19. 6. 2014
- 18. 9. 2014
- 23. 10. 2014
- 20. 11. 2014

Uznesenie číslo 42 – XXXIII/ 2013
     Mestské  zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 prerokovalo návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Turá č. 8/2013 – Nar. o poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta Stará 
Turá a tento trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov

a)   s c h v a ľ u j e,

b)   u k l a d á
  MsÚ zverejniť nariadenie v súlade s právnou úpravou.

Z: Sociálne oddelenie
T: 16. 12. 2013

Uznesenie číslo 43 – XXXIII/ 2013
     Mestské  zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 prerokovalo návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Turá č. 9/2013 – Nar.  o poskytovaní sociálnych 
služieb a výške úhrady za sociálne služby a tento trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných 
poslancov

a)   s c h v a ľ u j e



b)   u k l a d á
  MsÚ zverejniť nariadenie v súlade s právnou úpravou.

Z: Sociálne oddelenie
T: 15.12.2013

Uznesenie číslo 44 – XXXIII/ 2013
     Mestské    zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo   na   svojom  zasadnutí  dňa  
12.12.2013 návrh VZN č. 10/2013 - Nar. o nakladaní s nájomnými bytmi na ul. Hlubockého 
číslo súpisné 676/1. Návrh VZN bol zverejnený dňa 25.11.2013 a ku dňu 3.12.2013 nebola 
vznesená žiadna pripomienka.
MsZ VZN č. 10/2013 – Nar. o nakladaní s nájomnými bytmi na ul. Hlubockého číslo súpisné 
676/1

a) s c h v a ľ u j e  

b)   u k l a d á
               MsÚ Stará Turá nariadenie zverejniť na úradnej tabuli.

                                                                                               Z: Majetkové  odd.
                                                                                               T:  ihneď 

Uznesenie číslo 45 – XXXIII/ 2013
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2013 

návrh VZN č. 11/2013 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy 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, ktorých zriaďovateľom je mesto Stará Turá 
a tento 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov 

a) s c h v a ľ u j e
  

b) u k l a d á

1.MsÚ informovať školy a školské zariadenia o výške dotácie, účele jej použitia 
a spôsobe poskytovania

                                                              Z : Mgr. S. Krištofíková
                                                               T : 31. 12. 2013

     2. Školám a školským zariadeniam informovať včas a vhodnou formou o výške  
príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení.

Z : riaditelia škôl a šk. zariadení
T : do 31. 12. 2013



Uznesenie číslo 46 – XXXIII/ 2013
     MsZ na svojom zasadnutí dňa 12. decembra  2013  prerokovalo návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavnej  kontrolórky mesta na 1. polrok 2014  a tento

s c h v a ľ u j e .

Uznesenie číslo 47 – XXXIII/ 2013
     MsZ na svojom zasadnutí dňa 12. decembra  2013  prerokovalo  Správu z kontrol  
vykonaných od  XXXII.  zasadnutia MsZ a túto 

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

Uznesenie číslo 48 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom XXXIII. zasadnutí konanom dňa 12. 12.
2013 prerokovalo  návrh na zloženie výberovej komisie pre vyhodnotenie súťažných ponúk 
na výber dodávateľa zariadení: „Stredisko triedeného zberu Stará Turá“  a výberovú komisiu:

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

                  Ing. J. Gavač (predseda) 
                  Martin Ozimý (podpredseda) 
                  JUDr. Oľga Baranová (člen)
                  Ing. J. Vráblová (člen)                                                        

      Ing. A. Batková (člen)
      Mgr. V. Meluš (člen bez práva vyhodnocovať)

           
b) ukladá
     1. MsÚ Stará Turá vyhotoviť menovacie dekréty každému členovi komisie  v súlade   
         so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.
     2. Zástupcom mesta, aby v rámci výberového konania presádzali výber dodávateľa formou 

elektronickej aukcie s požiadavkou aspoň 5 ponúk.

Z: Prednosta MsÚ
                                                                                                      T: ihneď

Uznesenie číslo 49 – XXXIII/ 2013
     Mestské  zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 prerokovalo návrh 
IS č. 7/2013 Zásady pre poskytnutie sociálnej pomoci z charitatívneho účtu mesta Stará Turá
a tieto nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov

a)  s c h v a ľ u j e s pripomienkou
     doplniť do zásad možnosť poskytnutia účelového daru

b) p o v e r u j e  
Komisiu pre sociálne veci a bývanie pri MsZ v Starej Turej poskytovať pomoc 
v zmysle prijatých zásad. 



Uznesenie číslo 50 – XXXIII/ 2013
Mestské  zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 prerokovalo návrh na 
vyhlásenie verejnej zbierky a tento nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov

a)  s c h v a ľ u j e    nasledovne:

a. organizátor zbierky:  Mesto Stará Turá, MsÚ, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá,
b. účel zbierky: na charitatívna pomoc občanom pri postihnutí živelnou pohromou, pri 

náhlom úmrtí rodinného príslušníka v sociálne odkázanej rodine, na preklenutie vážnej 
sociálnej situácie osobám s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj na ich mimoriadne 
zvýšené náklady spojené s liečbou alebo rehabilitáciou, na pomoc jednotlivcom a rodinám 
v sociálnej núdzi, na podporu mimoškolských aktivít pre deti zo sociálne znevýhodnených 
rodín a podporu rozvíjania talentu pre nadané deti zo sociálne znevýhodnených rodín,

c. miesto a dátum konania zbierky: nám. Slobody v Starej Turej dňa 14.12.2013 počas 
trvania Vianočného trhu,

d. spôsob vykonania zbierky: dobrovoľným poskytovaním peňažných príspevkov od 
fyzických a právnických osôb do uzavretej pokladničky,

e. predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: žiadne (zbierka bude zabezpečovaná 
pracovníkmi mesta, členmi sociálnej komisie a dobrovoľníkmi),

f. výnos zbierky bude uložený na charitatívny účet mesta Stará Turá,
g. osoby zodpovedné za konanie zbierky:  PharmDr. Leopold Barszcz a Mgr. Júlia Bublavá.

Uznesenie číslo 51 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2013  
návrh kandidáta na voľbu  prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na volebné 
obdobie rokov 2014 - 2017  -  Mgr. Milana Klimáčka, nar. 10. 7. 1948, bytom Stará Turá, Dr. 
Úradníčka 193/1.
MsZ predložený návrh 

a) s c h v a ľ u j e
        
b) u k l a d á

MsÚ Stará Turá administratívne vybaviť. 
Z: prednosta úradu
T: ihneď

Uznesenie číslo 52 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12.2013 návrh 
kandidáta na voľbu  prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na volebné 
obdobie rokov 2014 - 2017 – JUDr.. Patríciu Klačkovú, nar. 12. 2. 1981, bytom Stará Turá, 
Dr. Úradníčka 193/5.
MsZ predložený návrh 

c) s c h v a ľ u j e
        
d) u k l a d á



MsÚ Stará Turá administratívne vybaviť. 
Z: prednosta úradu
T: ihneď

Uznesenie číslo 53 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2013  
návrh kandidáta na voľbu  prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na volebné 
obdobie rokov 2014 - 2017 - pani Janku Trúsikovú, nar. 1. 9. 1952, bytom Stará Turá, Mýtna 
144/2. 
MsZ predložený návrh 

e) s c h v a ľ u j e
        
f) u k l a d á

MsÚ Stará Turá administratívne vybaviť. 
Z: prednosta úradu
T: ihneď

Uznesenie číslo 54 – XXXIII/ 2013
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2013  návrh 
kandidáta na voľbu  prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na volebné 
obdobie rokov 2014 - 2017 - pani Moniku Hluchú, nar. 28. 2. 1981, bytom Stará Turá, 
Topolecká 2159.
MsZ predložený návrh 

g) s c h v a ľ u j e
        
h) u k l a d á

MsÚ Stará Turá administratívne vybaviť. 
Z: prednosta úradu
T: ihneď

Uznesenie číslo 55 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2013  
návrh kandidáta na voľbu  prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na volebné 
obdobie rokov 2014 - 2017 – pána Jána Puškára, nar. 7. 11.  1952, bytom Stará Turá, SNP 
149/62.
MsZ predložený návrh 

i) s c h v a ľ u j e
        
j) u k l a d á

MsÚ Stará Turá administratívne vybaviť. 
Z: prednosta úradu
T: ihneď



Uznesenie číslo 56 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2013  
návrh kandidáta na voľbu  prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na volebné 
obdobie rokov 2014 - 2017 – Ing. Jána Zlocha, nar. 15. 7. 1946, bytom Stará Turá, Dibrovova 
244/4.
MsZ predložený návrh 

k) n e s c h v a ľ u j e
        
l) u k l a d á

MsÚ Stará Turá administratívne vybaviť. 
Z: prednosta úradu
T: ihneď

Uznesenie číslo 57 – XXXIII/ 2013
    Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2013  
internú smernicu č. 5/2013 – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského 
zastupiteľstva Stará Turá, a túto:

a) s c h v a ľ u j e

b) u k l a d á
administratívne zabezpečiť jej  dodržiavanie počnúc 1. 1. 2014 a zverejniť  ju na 
webovej stránke mesta.

Z: Správne odd.
T: 19. 12. 2013

Uznesenie číslo 58 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2013 
návrh na zrušenie uznesenia č. 43 – XXXIII/2013 z dôvodu prijatia výzvy MPaRV SR na 
schválenie nového uznesenia o spolufinancovaní projektu „Zachovanie tradičných remesiel 
v Starej Turej a Kunoviciach“. 

Na základe uvedeného Mestské zastupiteľstvo Stará Turá

          r u š í uznesenie č. 43 – XXXII/2013.

Uznesenie číslo 59 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 prerokovalo návrh 
na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2000 – Nar. O ochrane služobného 
tajomstva a tento:

a) s c h v a ľ u j e,
b) u k l a d á
      zrušiť medzi aktuálnymi nariadeniami na internetovej stránke mesta.      

Z: Organizačné oddelenie

                                                                                             T:  ihneď



Uznesenie číslo 60 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 návrh 
na spolufinancovanie projektu „Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej 
a Kunoviciach“ v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13. 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

a) s c h v a ľ u j e
1.  Predloženie žiadosti o FP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 za 
účelom realizácie projektu „Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej 
a Kunoviciach“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
2.  Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
3. Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt    t. j 
vo výške 1 500,00 €. 

b)  u k l a d á 
      MsÚ Stará Turá informovať MsZ o príprave projektu, jeho úspešnosti (neúspešnosti) 

a následnej realizácii.
Z.: Mgr. Krištofíková
T: Priebežne

Uznesenie číslo 61 – XXXIII/ 2013
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2013 
poslanecký návrh Ing. Miroslava Neráda k riešeniu problému s financovaní Športových 
klubov mesta, ktoré vykazujú dlhodobo stratové hospodárenie a spoločnosti MŠA s.r.o. dlžia 
cca 100 tis. €. Preto je potrebné zvoliť nový postup pri financovaní športového areálu. Mesto 
bude preplácať od roku 2014 energie formou dotácie MŠA v zmysle § 7 ods. 2 zák. č. 
583/2004 Z. z.  Jednotlivé kluby budú MŠA faktúry podpisovať.
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá návrh

s c h v a ľ u j e.

  Ing. Ján  K i š š
     primátor mesta
     S t a r á  T u r á

Spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková
V Starej Turej dňa 12. 12. 2013




