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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo,  kultúru, mládež a šport zo dňa 10. augusta 2016 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Rozdelenie dotácií pre športové kluby na 1. časť sezóny 2016/2017 

3. Koncepcia rozvoja športu mesta Stará Turá na r. 2016-2021 

4. Návrh VZN č. 7/2015 - 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 

5. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované i 

pripravované 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

K   p r i e b e h u   r o k o v a n i a : 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvorila a prítomných členov privítala o 15.30 h predsedníčka komisie Bc. 

Zuzana Zigová.  

 

2. Rozdelenie dotácií pre športové kluby na 1. časť sezóny 2016/2017 
p. Zigová: Informovala prítomných členov komisie o rozdelení dotácií. Ten vypracovala 

koordinátorka športových dotácií p. Boorová spolu s p. Krčom, ktorý ju bude počas materskej 

dovolenky zastupovať.  Podľa metodických postupov sa vyhodnotili kvantitatívne a kvalitatívne 

ukazovatele. Na základe percentuálneho hodnotenia jednotlivých žiadateľov sa pristúpili 

k rozdeleniu určenej čiastky. Na 1. polrok sezóny 2016/2017 bolo možné žiadateľom rozdeliť 

celkovú dotáciu vo výške 14 000  €. Prehľad jednotlivých žiadateľov a výška pridelenej dotácie 

bude pridaná ako príloha k tejto zápisnici.  

 

p. Zigová: Vyzvala členov komisie, aby predniesli prípadné pripomienky.  

 

Keďže pripomienky k danému materiálu neboli, pristúpila komisia k hlasovaniu o rozdelení 

dotácií pre športové kluby na 1. časť sezóny 2016/2017 podľa VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách 

na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. 

 

Hlasovanie: 

Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport na zasadnutí konanom dňa 10.8.2016 prerokovala 

návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta na 1. časť sezóny 2016/2017 v súlade 

s VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. 

http://www.staratura.sk/item/vzn-7-2015/
http://www.staratura.sk/item/vzn-7-2015/
http://www.staratura.sk/item/vzn-7-2015/


 2 

Hlasovanie:   ZA:          6 

   PROTI:        0 

   ZDRŽAL SA:    0 

 

Komisia berie na vedomie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej:  

 

S ch v á l i ť  predkladaný materiál – návrh na schválenie dotácií športovým klubom 

mesta na 1. časť sezóny 2016/2017 v súlade s VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na 

podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. 

 

3. Koncepcia rozvoja športu mesta Stará Turá na r. 2016-2021 

V úvode tohto bodu vyslovila p. Zigová pochvalné ohlasy spracovateľke tejto koncepcie p. 

Boorovej i od neprítomných členov komisie, ktoré obdržala e-mailom. Koncepciu pochválili 

i prítomní členovia a ocenili pekné spracovanie športu v meste Stará Turá. Pani Zigová otvorila 

diskusiu na doplnenie pripomienok k tomuto materiálu. S doplnením niektorých krúžkov sa do 

diskusie prihlásila p. Koštialová. Pani Hučková doplnila niekoľko drobných pripomienok 

k obsahovej stránke a poukázala na chyby v textovej časti materiálu.  

 

Po vyslovení pripomienok sa pristúpilo k hlasovaniu  

 

Hlasovanie: 

Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport na zasadnutí konanom dňa 10.8.2016 prerokovala 

Koncepciu rozvoja športu mesta Stará Turá 2016-2021. 

 

Hlasovanie: ZA:    6 

  PROTI:   0 

  ZDRŽAL SA:   0 

 

Komisia berie na vedomie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej:  

 

S ch v á l i ť  predkladaný materiál – Koncepcia rozvoja športu mesta Stará Turá na r. 2016-2021 

s pripomienkami, ktoré budú zapracované. 

 

4. Návrh VZN č. 7/2015 - 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 

Pani Zigová konštatovala, že zvýšenie príspevku na žiaka o 4 €  u tohto návrhu VZN je vysoké. 

V návrhu si vie predstaviť nárast, avšak najviac o 2 €. Požiadala prítomných členov komisie 

o vyjadrenie sa k návrhu VZN a predloženie svojich pripomienok.  

Slovo si zobrala p. Hučková a informovala prítomných o tom, že prebehlo zasadnutie k tomuto 

návrhu, z ktorého vyšla požiadavka vo výške príspevku, a to navrhovaných 14 € na súrodencov 

a 18 € na jedného žiaka. Vyslovila obavu, že ak by nebolo zachované navrhované zvýšenie, môže 

dôjsť pri hlasovaní k jeho zníženiu alebo ponechaniu na rovnakej sume akej je.  

Pani Zigová oboznámila o čiastkach zakotvených vo VZN v iných obciach a mestách, ktoré 

našla. Väčšinou sa pohybujú čiastky od 13 do 15 €. Pani Koštialová pripustila, že zmieňované 

navýšenie je vysoké. Spomenula zvýšenie v škole o 2 € v minulosti a zhrnula nevôľu rodičov 

i rodín, ktoré počítajú „každé euro“. Pripustila, že je potrebné navýšenie, avšak tiež sa prikláňa 

http://www.staratura.sk/item/vzn-7-2015/
http://www.staratura.sk/item/vzn-7-2015/
http://www.staratura.sk/item/vzn-7-2015/


 3 

k názoru, aby to bolo max. o 2 €. K zvýšeniu sa vyjadrila i p. Tepličková, ktorá podotkla, že 

pokiaľ sa jedná o nárast sumy príspevku, reakcie rodičov budú negatívne bez ohľadu na sumu, 

o ktorú bude príspevok navýšený.  

Pani Zigová nakoniec navrhla upraviť zvyšovanú sumu na 16 € za jedno dieťa a 12 € za 

súrodencov (2 a viac detí). S týmto názorov súhlasili všetci prítomní.  

Pani Zigová informovala o požiadavke p. primátorky, v ktorej odznelo, že plánuje iniciovať 

stretnutie so všetkými zainteresovanými osobami ohľadom tohto návrhu VZN.   

  

Po vyslovení pripomienok sa pristúpilo k hlasovaniu  

 

Hlasovanie: 

Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport na zasadnutí konanom dňa 10.8.2016 prerokovala 

Návrh VZN č. 7/2015 - 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. 

 

Komisia berie na vedomie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej:  

 

S ch v á l i ť  predkladaný materiál – Návrh VZN č. 7/2015 - 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 s upravenou výškou príspevku na jedno dieťa 

v sume 16 € a 12 € za súrodencov s tým, že príspevok na jedno dieťa v MŠ bude prerokovaný na 

stretnutí zriaďovateľa a zástupcov MŠ. 

 

Hlasovanie: ZA:    6 

  PROTI:   0 

  ZDRŽAL SA:   0 

 

5. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované i 

pripravované  
Pani Zigová predstavila pripravované podujatie v rámci MsÚ. Najbližšou akciou bude 

organizovanie spomienkovej akcie k 72. výročiu SNP v obci Nárcie, dňa 26.8.2016 od 15.30 hod.  

Keďže nebol prítomný zástupca DK Javorina, kultúrne podujatia neboli bližšie predstavené.  

 

6. Rôzne  
Ako prvá sa do diskusie prihlásila p. Zigová, ktorá v krátkosti zhrnula postreh i výčitku občana 

na nedostatok propagačných materiálov v stredisku INFOTUR. Pripomenula, že INFOTUR slúži 

práve na propagáciu mesta, a malo by si jednoznačne postrážiť dostatočné zabezpečenie 

propagačných predmetov i materiálov.  

 

Slova sa ujala p. Koštialová a informovala komisiu o rekonštrukcií okien v ZŠ Stará Turá. 

K realizácií týchto prác bolo posudzovaných 5 ponúk. Vyzdvihla šikovnú prácu firmy, ktorú si 

vybrali a taktiež cenu za výmenu. Podotkla, že na základe priaznivej cenovej relácií, si mohli 

dovoliť vymeniť viac okien ako predpokladali. Podarilo sa im to na prvom pavilóne, smerom od 

cintorína, kde boli okná v dezolátnom stave. Ďalej sa pokračovalo počítačovým pavilónom 

a dvoma ďalšími triedami. Informovala tiež, že časom sa budú musieť vymeniť i parapetné 

dosky, ale to je štandardný postup.  

http://www.staratura.sk/item/vzn-7-2015/
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Ďalšou významnou naplánovanou rekonštrukciou je oprava a výmena havarijného stavu kotolne, 

nakoľko bol hlavne v telocvični  tento stav veľmi citeľný. Tu však s potešením informovala o 

príspevku od ministerstva práve na tento účel, vďaka ktorému mohli opravu naplánovať.    

 

Pani Hučková v krátkosti zhrnula dianie v MŠ Stará Turá. Informovala, že vďaka pomoci 

rodičovského združenia pribudli detské prvky do areálu škôlky na Hurbanovej ulici č. 153. Avšak 

vyslovila obavu o narúšanie vstupu do objektu MŠ, nakoľko je areál nedostatočne oplotený 

(nízky plot). Priznala, že už viackrát musela napomínať hrajúcich sa tínedžerov, aby rešpektovali 

objekt i detské prvky MŠ, a opustili areál. Oplotenie totiž dokáže ktokoľvek prekonať. Tento 

problém bol v riešení  MsP Stará Turá, žiaľ zatiaľ bez výsledku. Pripustila, že i na základe týchto 

skutočností, pristúpi k opätovnému uzamykaniu vonkajších brán do areálu MŠ.   

 

Do diskusie vstúpila i p. Zigová, ktorá informovala o podobnom zážitku s upozorňovaním 

nepovolaných osôb v areáli MŠ. Spomenula i vlastnú skúsenosť, ako plot prekonáva rodič 

i s dieťaťom, namiesto toho, aby areál obišiel a riadne vošiel do MŠ bránou.  

 

Pani Koštialová spomenula podobný problém pri ZŠ, kde je sústavne ničený plot oddeľujúci areál 

ZŠ, hlavne preto, že si tadiaľ nevychovaní občania skracujú cestu do potravín. Objasnila 

i závažnejší problém súvisiaci s ohradením areálu, a to v ZŠ na Hurbanovej ulici, kde dokonca 

vandali kvôli skráteniu cesty demontovali bránu z pántov. Totožnosť vinníkov bola zistená 

a oznámená verejne, formou školského rozhlasu, čo malo pozitívny ohlas a podobné incidenty sa 

už neopakovali.  

 

Pani Tepličková prispela do diskusie svojím postrehom. V CVČ je problém skôr iný a to 

s vodením psov do areálu. Občania nerešpektujú zákazové značky a nedajú si vysvetliť, že tam so 

psom nemôžu vstupovať.  

Pán Krč podporil tvrdenie p. Tepličkovej a povedal, že podobný problém majú i oni na štadióne. 

Sústavne sa porušujú zákazy vodenia psov a rovnako občania reagujú podráždene, keď sú na to 

upozornení.  

 

Pani Tepličková oboznámila prítomných členov komisie o prímestskom tábore. Skonštatovala, že 

dopadol nad očakávanie a výborne. Mali dva turnusy. Prvá skupina detí bola výraznejšia 

a zabávala sa veľmi bujaro. Druhá skupina detí bola skôr umiernenejšia.  

V krátkosti zhrnula novinky v CVČ, kde prebiehajú rekonštrukčné práce a to výmena podlahy 

v telocvični. Časť opravy podlahy vykryli ešte z minulého rozpočtu a druhú časť budú financovať 

z tohtoročného. S prácou pomáhali aj žiaci 9. ročníka, ktorých pomoc ocenila. Informovala tiež, 

že vďaka nariadeniu zo zákona, musia zakúpiť skriňu, ktorá bude slúžiť ako archív. Je potreba 

dodať, že skriňa bude robená na mieru, pre veľké množstvo „šanónov“ a bude pre to 

nákladnejšia.  

 

Pán Solovič prispel v diskusii bodu č. 6 zasadnutia komisie zo športového pohľadu. Informoval 

o začiatku futbalových súťaží. Stručne poznamenal hráčske zmeny v MFK Stará Turá. Vyzdvihol 

prácu s mládežou a oboznámil prítomných s historickým úspechom starších žiakov MFK Stará 

Turá, ktorý vyhrali medzinárodný turnaj v poľskom meste Wroclaw. Rozhovoril sa i návšteve 

„kultúrneho“ podujatia, a to súťaže vo varení gulášu, v miestnej časti Lubina – Podkozince, kde 

bola hojná účasť nielen kuchárov ale i divákov, ktorých sem prilákalo pekné počasie v počte 

takmer cez 700.   
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Pani Zigová sa pri zmienke o športe pozastavila a informovala členov komisie, že i Stará Turá má 

zastúpenie na OH v Rio de Janeiro a to v podobe kolegu p. Medňanského, ktorý tam vycestoval 

ako fotograf agentúry SITA.  

 

7. Záver 
Predsedníčka komisie p. Zigová poďakovala prítomným členom za účasť a o 16.20 h. ukončila 

zasadnutie.  

 

 

 

            Zapísal: Miroslav Krč ....................................... 

             

Schválila: Zuzana Zigová ....................................... 

  

Stará Turá 11. 8. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


