
Z Á P I S N I C A

zo XVII.  zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 7. 6. 2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P R O G R A M :

1. Otvorenie, schválenie rokovacieho programu

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3.  Návrh VZN č. 2/2012-Nar.  Postup pri poskytovaní finančného príspevku mestom 
      Stará Turá na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
 4. Návrh VZN č. 3/2012-Nar.  O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov   

a plagátov  k vykonaniu referenda
 5.  Návrh VZN č. 4/2012-Nar.  O používaní zábavnej pyrotechniky
 6. Návrh na zrušenie VZN č. 14/2006-Nar.  O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojom  znečisťovania ovzdušia
 7.  Návrh VZN č. 7/2012-Nar.  O určení školského obvodu a spoločných školských obvodov
 8.  Návrh VZN č. 9/2012-Nar. o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa
 9.  Návrh VZN č. 10/2012-Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne 

služby
10. Návrh zrušenia VZN č.10/2011 - Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania  

služieb na trhových  miestach a  trhový poriadok
11. Návrh na zrušenie VZN č. 4/2008-Nar.O výške príspevku zákonného zástupcu... a VZN č.  

5/2008-Nar. O určení miesta a času zápisu dieťaťa...
12. Návrh na zrušenie VZN č. 6/2006-Nar.O miestnom poplatku za komunálne odpady...

13. Návrhy a otázky poslancov

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

1. Otvorenie
     XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ing. Ján Kišš o 15 hod.
Oboznámil poslancov s navrhnutým programom rokovania. Do programu rokovania navrhol 
doplniť dva body, a to:
12a Návrh členov komisie pre vyhodnotenie výberového konania formou prieskumu trhu 
       na dodávateľa na kúpu novostavby nájomného BD  s 14 b.j. 
12b Návrh na zrušenie užšej súťaže na výber zhotoviteľa stavby "Prestavba 

špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ, Stará Turá“
Poslanci program jednohlasne schválili.

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Miroslav Nerád, JUDr. Oľga Baranová, Janka 
Trúsiková a za overovateľov zápisnice: Mgr. Soňa Krištofíková, Milan Skovajsa.
Hlasovanie poslancov: za 12

3.  Návrh VZN č. 2/2012-Nar.  Postup pri poskytovaní finančného príspevku mestom 
      Stará Turá na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 

kurately



      Mesto Stará Turá predkladá návrh nariadenia o postupe pri poskytovaní finančných 
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorým 
sa aktualizuje pôvodné nariadenie a to v § 2 znenie bodu 3 súlade so zákonom o životnom 
minime č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a v § 5 znenie bodu 2 a 5 v súlade 
s platným VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá.
Pre rok 2012 je mesačná výška príspevku na tvorbu úspor pre jedno dieťa umiestené 
v detskom domove stanovená Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny v sume 91,63 Eur. 
Finančné prostriedky na príspevky na vykonávanie opatrení SPODaSK boli na rok 2012 
rozpočtované v sume 5000 Eur a taktiež budú zahrnuté do požiadaviek rozpočtu v ďalších 
rokoch.  
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

4. Návrh VZN č. 3/2012-Nar.  O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov   
a plagátov  k vykonaniu referenda

Vzhľadom k tomu, že vznikol rozpor o kompetencii mesta regulovať spôsob vedenia volebnej 
kampane so zreteľom k umiestňovaniu volebných pútačov na verejnom a na súkromnom 
priestranstve, navrhol primátor mesta stiahnuť materiál z rokovania. Bude predložený na 
budúce zasadnutie.

5. Návrh VZN č. 4/2012-Nar.  O používaní zábavnej pyrotechniky
Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 4 ods.3 písm. n) 
zaradil medzi originálne právomoci miest a obcí aj zabezpečovanie verejného poriadku. 
§ 4 ods.3 písm.n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, 
ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.
     Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012-Nar. nahrádza doteraz platné nariadenie 3/1999-
Nar.
Na základe návrhu poslanca Pharm.Dr. Barszcza sa mení výroková časť uznesenia
nasledovne:
a) s c h v a ľ u j e  s pripomienkou
             - v § 3 ods. b) sa vypúšťajú slová „zo dňa 24. decembra na 25. decembra a“
MsZ nariadenie schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 11, zdržal sa: 1 /Trúsiková/

6. Návrh na zrušenie VZN č. 14/2006-Nar.  O poplatku za znečisťovanie ovzdušia 
malými zdrojom  znečisťovania ovzdušia

     Toto VZN odporúča komisia MZ pre financie, rozpočet a majetok mesta, ktorá zasadala 
14.5. 2012 zrušiť prípadne poplatky nevyberať, ak príjem z poplatkov nepresiahne cca 100 €. 
Príjem v roku 2011 bol 104, 13 € (ohlasovacia povinnosť za rok 2010). Počet oznámení 
v roku 2011 bol 20. 
     Komisia MZ pre životné prostredie na svojom zasadnutí 23. 5. 2012 sa stotožnila so 
stanoviskom komisie MZ pre financie, rozpočet a majetok mesta a VZN č. 14/2006 
doporučuje zrušiť.
     Povinnosť vyplývajúca zo zákona 401/1998 §6 ods. 4 oznamovať údaje o znečisťovaní 
ovzdušia nezaniká.
MsZ návrh schválilo:
Hlasovanie poslancov: za 12



6. Návrh VZN č. 7/2012-Nar.  O určení školského obvodu a spoločných školských 
obvodov

     Mesto Stará Turá je zriaďovateľom Základnej školy na Ul. Hurbanovej č. 128/25 v Starej 
Turej.  Obce Hrašné, Hrachovište, Višňové a Poriadie nemajú zriadenú základnú školu a obec 
Vaďovce má Základnú školu pre 1. až 4. ročník. Žiaci z týchto obcí navštevujú Základnú 
školu v Starej Turej. Uvedené obce preto požiadali mesto Stará Turá, ako zriaďovateľa ZŠ, 
o uzatvorenie dohody o zriadení spoločného školského obvodu. V súlade s ustanovením § 8 
ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov Mesto Stará Turá súhlasilo so zriadením spoločných školských 
obvodov s nasledovnými obcami: Hrašné, Vaďovce, Hrachovište, Višňové a Poriadie.
     Na základe dohôd o spoločnom školskom obvode a v súlade so smernicou MŠ SR č. 
10/2010-R z 28. augusta 2008, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na 
dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami budú mať títo žiaci nárok na preplatenie cestovných nákladov 
spojených s návštevou základnej školy.
MsZ návrh schválilo:
Hlasovanie poslancov: za 12

 8.  Návrh VZN č. 9/2012-Nar. o poskytovaní finančného príspevku pre narodené dieťa
     Príspevok pre narodené dieťa je dávka, ktorú mesto poskytuje dobrovoľne a občan na ňu 
nemá právny nárok,  na konanie vo veci príspevku pre narodené dieťa sa nevzťahuje zákon 
o správnom konaní. Vzhľadom k tomu sa predkladá toto nariadenie, v ktorom v § 2 v bode 4 
sa dopĺňa ustanovenie, aby o prípadnom opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o príspevku 
pre narodené dieťa mohlo rozhodnúť mesto.
Podľa poslanca Pharm.Dr. Barszcza treba jasne definovať kto je žiadateľ. Na toto  mu 
odpovedala Mgr. Barbušinová, ktorá zároveň otvorila problematika podmienenia príspevku 
trvalým pobytom dieťaťa. Ing. Nerád oboznámil poslancov so stanoviskom  komisie pre 
financie, rozpočet a majetok mesta k uvedenému VZN. Ďalej navrhol, aby  údaje  v tlačive 
tvoriacom prílohu č. 1 „Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pre 
narodené dieťa“ v časti „Vyjadrenie ekonomického oddelenia“  zabezpčil MsÚ a nie 
žiadateľ.

O 15.37 opúšťa rokovaciu miestnosť poslanec Ing. Bunčiak a Skovajsa.
Mení sa výroková časť uznesenia v časti a) nasledovne:

a)  s c h v a ľ u j e  s pripomienkou
           -  v tlačive tvoriacom prílohu č. 1, bude v časti  „Vyjadrenie ekonomického oddelenia 

Mestského úradu“ doplnené „ vypísanie zabezpečí MsÚ“,
MsZ návrh schválilo:
Hlasovanie poslancov: za 10

O 15. 42  sa do rokovacej miestnosti vracia Ing. Bunčiak.
   
9. Návrh VZN č. 10/2012-Nar. o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za 

sociálne služby
     Problémy vo financovaní sociálnych služieb, ktoré sa priebežne vyskytujú pri ich 
poskytovaní, napomáha od 1. 3. 2012  riešiť schválený  zákon č. 50/2012 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 



č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
Zmenou zákona dochádza k zmene stanovenia minimálnej výšky úhrady za sociálne služby 
vo výške minimálne 50 % ekonomicky oprávnených nákladov na poskytovanú sociálnu 
službu. Zákon stanovuje povinnosť určiť vo VZN sumu úhrady najneskôr do 30. júna 2012. 
Zákon taktiež zvyšuje participáciu klienta a jeho rodiny na úhrade nákladov za sociálnu 
službu zohľadňovaním príjmu a majetku klienta, ale aj príjmu získaného predajom 
nehnuteľného majetku v posledných piatich rokoch. 
S predloženým návrhom oboznámila poslancov Ing. Zapletalová.
MsZ návrh schválilo:
Hlasovanie poslancov: za 11

O 15. 44 hod sa vracia do rokovacej miestnosti poslanec Skovajsa.

10. Návrh zrušenia VZN č.10/2011 - Nar. o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania  služieb na trhových  miestach a  trhový poriadok

     Všeobecne záväzné nariadenie č.5/1998 – Nar. o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších zmien 
a doplnkov tohto VZN bolo v roku 2011 upravené nariadením č. 15/2011 – Nar. a to 
uznesením mestského zastupiteľstva č. 35 – XII/2011 zo dňa 8.12.2011. V zrušovacích 
ustanoveniach však nedošlo k zrušeniu  pôvodne odsúhlaseného nariadenia č.10/2011 – Nar.
MsZ návrh schválilo:
Hlasovanie poslancov: za 12

11. Návrh na zrušenie VZN č. 4/2008-Nar.O výške príspevku zákonného zástupcu... 
a VZN č.  5/2008-Nar. O určení miesta a času zápisu dieťaťa...

V predchádzajúcom období, pri schvaľovaní nových všeobecne záväzných nariadení, neboli 
predchádzajúce VZN zrušené. Z tohto dôvodu sa predkladá návrh na ich zrušenie.
MsZ návrh schválilo:
Hlasovanie poslancov: za 12

12. Návrh na zrušenie VZN č. 6/2006-Nar.O miestnom poplatku za komunálne odpady...
     Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 11-IX/2007 schválilo dňa 13.12.2007 VZN č. 
14/2007 – Nar. ktorým  sa zmenili sadzby poplatkov za odpad pre fyzické osoby a právnické 
osoby a ktorým sa znížili poplatky pre pracujúcich s výkonom práce mimo trvalého pobytu. 
Toto VZN nahrádza pôvodné VZN č. 8/2005 a 6/2006 a dňom nadobudnutia jeho účinnosti 
došlo na základe záverečných ustanovení uvedených v § 7 k zrušeniu účinnosti VZN č. 
8/2005-Nar, ale nedošlo k zrušeniu VZN č. 6/2006-Nar. Z uvedeného dôvodu sa predkladá
návrh na zrušenie.
MsZ návrh schválilo:
Hlasovanie poslancov: za 12

12a Návrh členov komisie pre vyhodnotenie výberového konania formou prieskumu 
trhu       na dodávateľa na kúpu novostavby nájomného BD  s 14 b.j. 

      V súlade s uznesením MsZ č.4-XVI/2012, mesto opätovne zahajuje obstaranie dodávateľa 
na kúpu novostavby nájomného BD s 14 b. j., na pozemkoch p.č.443/1 a 440/1v k. ú. Stará 
Turá, formou prieskumu trhu. Podľa VZN č. 2/2011 – Nar. zo dňa 18.4. 2011 Čl.5 bodu (2) 
menuje mestské zastupiteľstvo v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní komisiu pre 
vyhodnotenie súťažných ponúk. V nadväznosti na vyššie uvedené VZN sa predkladá návrh na 



menovanie komisie pre vyhodnotenie súťažných ponúk formou prieskumu trhu na uvedený 
zámer.
MsZ návrh schválilo:
Hlasovanie poslancov: za 11, zdržal sa: 1 /Ing. Bunčiak/

12b Návrh na zrušenie užšej súťaže na výber zhotoviteľa stavby "Prestavba špeciálnych 
učební ZŠ Komenského na MŠ, Stará Turá“

Materiál predložila ústne Mgr. Krištofíková. Obáva sa, či výuka škôlkárov  vzhľadom 
k daným faktom, v tomto plánovanom pavilóne prebehne od januára 2013.
Ing. Nerád informoval, že svojvoľné zmenenie podmienok výberového konania firmou 
ELTENDER s.r.o.  a úhrada čiastky zaň sú neakceptovateľné. Podmienky sú aj veľmi prísne, 
okrem toho, že mesto nebolo o nich oboznámené.
Primátor podotkol, že z hľadiska časovej tiesne sa môže stať, že nebude kde dať deti.
Prednosta oboznámil so stanoviskom konateľa spoločnosti ELTENDER s.r.o.  , o ktoré mesto 
požiadalo vzhľadom k uvedeným skutočnostiam. Mesto má  pripravený list o stiahnutie VO 
na ich vlastné náklady a vypísanie takej výzvy, ktorá bude zodpovedať našim požiadavkám. 
v tejto súvislosti podal návrh k prijatiu uznesenia.
Prijíma sa nové uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí konanom dňa 7. 6. 2012 prerokovalo  
návrh na   zrušenie užšej súťaže na výber zhotoviteľa stavby "Prestavba špeciálnych učební 
ZŠ Komenského na MŠ, Stará Turá" z dôvodu, že firma ELTENDER s.r.o. zabezpečujúca 
elektronickú aukciu na výber dodávateľa stavby, nedodržala požiadavky v súťažných 
podkladoch.
     Mestské zastupiteľstvo návrh

a) s c h v a ľ u j e,

b) u k l a d á,
vyzvať firmu ELTENDER s.r.o. Banská Bystrica k zrušeniu výberového konania na 
vlastné náklady  a vypísaniu nového výberového konania v súlade s požiadavkami 
obstarávateľa.

Z: Riaditeľka ZŠ
T: ihneď

MsZ návrh schválilo:
Hlasovanie poslancov: za 12

O 16.03 opúšťa rokovaciu miestnosť MUDr. Michalcová.

13. Návrhy a otázky poslancov
Poslanec Skovajsa požiadal o predĺženie termínu k vypracovaniu nového VZN – O vytváraní 
zdravého životného prostredia a o zeleni v meste Stará Turá na septembrové zasadnutie  2012. 
V období februára sa pripomienkoval zákon o životnom prostredí a podľa vyjadrenia 
ministerstva by sa mal zákon každú chvíľu novelizovať.
Poslanci predĺženie termínu  schválili. Hlasovanie: za 11 
Poslankyňa Trúsiková chcela vedieť ako dopadli výberové konania na riaditeľov škôl.



Mgr. Krištofíková informovala, že  materiál k tejto téme sa bude predkladať na budúcom 
zasadnutí. Výberové konanie sa uskutočnilo tento utorok. Zároveň informovala, že riaditeľku 
CVČ bola vybraná Věra Tepličková a za riaditeľku ZŠ Mgr. Jana Koštialová.
Poslanec Mlynek požiadal v mene občanov Paprade, aby sa v rámci výjazdových zasadnutí 
nasledujúce XVIII. zasadnutie konalo na Papradi.
Hlasovanie za tento návrh: za 11
Ing. Neráda zaujímalo aká je situácia ohľadne korčuliarskeho chodníka. Poprosil primátora 
mesta, aby sa na túto záležitosť osobne pozrel, nakoľko má pocit, že Ing. Galovičová 
komunikáciu so Slovenským pozemkovým fondom celkom nezvláda, čo mu primátor mesta 
prisľúbil.
Ďalej ho zaujímal plánovaný výkup pozemkov pre plánovanú  zónu  výstavby, čo sa v tom 
urobilo doteraz a aký plán postupu do konca roku. Tiež ho zaujímala informácia ako to je 
s ÚPM. Mal byť dokončený a stále nie je.
Tiež ho zaujímalo, ako zvládol primátor tak rýchle reagovať na jeho článok, ktorý dal do 
Staroturianskeho spravodajcu. Primátor mesta informoval, že je v jeho kompetencii byť 
oboznámený, čo sa ide zverejňovať v  novinách,  ktoré mesto vydáva a financuje. Tiež 
informoval, že o skladbe v mestskom mesačníku rozhoduje redakčná rada. 
MUDr. Michalcová požiadala primátora o odpratanie stavebného neporiadku po bývalom 
internáte pri DŠS.
Primátor mesta informoval, že mal jednanie s TSK s p. Hulínkom. Spoločne prešli jednotlivé 
komunikácie, budú sa realizovať opravy na Podjavorinskej, SNP.

Po vyčerpaní programu rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť a  o 16.25 
hod ukončil zasadnutie. 

Ing. Ján  K i š š Ing.  Ján V o l á r                                                     
primátor mesta     prednosta úradu

Overovatelia: Mgr. Soňa Krištofíková        
                       Milan Skovajsa

Zapísala a zápis spracovala:
Mgr. Ľubica Klimáčková




