
Z Á P I S N I C A 

 

z XII. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 2. 11.  2015 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. O t v o r e n i e, schválenie  programu rokovania   

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 3.   Vyhodnotenie uznesení zo IX. - XI. zasadnutia  MsZ  
 4.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.   Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6.   Návrh rozpočtových  opatrení na zmenu PR mesta pre rok 2015 

 6.1 Návrh rozpočtového opatrenia na zmenu PR  m. p. o. Technické služby Stará Turá 

 6.2 Návrh rozpočtového opatrenia na zmenu PR  m. p. o. DK Javorina Stará Turá 

 7.   Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2016-2018 

 8.   Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na obdobie 2016-

2018 

 9.   Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá  na obdobie 2016-2018 

10.  Návrh PHSR mesta Stará Turá na roky 2016-2022 

11.  Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol  

12.  Informácia o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2017 – 2021 

13.  Prijatie preklenovacieho úveru 

14.  Návrhy a otázky poslancov 

 

 

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

 

1. O t v o r e n i e   

XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá otvorila primátorka mesta Ing. Anna 

Halinárová o 15,00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  9 poslancov. Ospravedlnení boli  

poslanci  Mgr. Júlia Bublavá. MUDr. Radovan Ammer  a Ing. Igor  Slezáček. Ďalej bol dočasne 

neprítomný Ing. Bohdan Görög. 

        Primátorka mesta oboznámila poslancov s programom rokovania. Pričom oboznámila 

prítomných, že spoločnosť AQUATUR a. s. podá stručnú informáciu o rekonštrukčných 

prácach na ČOV  v súlade s požiadavkou MsZ hneď na úvod rokovania. Z dôvodu neodkladnej 

povinnosti Mgr. Nemčeka navrhla zaradiť bod č. 10 - Návrh PHSR mesta Stará Turá na roky 

2016-2022 hneď po bode 3. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

Primátorka mesta vyzvala predsedu predstavenstva AQUATUR a. s. Ing. Ješka, aby podal 

stručnú informáciu  o priebehu rekonštrukcie ČOV Stará Turá. Ten sa vyslovil, že priebeh prác 

je veľmi uspokojivý. Dňa 19. 10. 2015 bola spustená vodná linka ČOV, v súčasnosti prebiehajú 

už len práce spojené s terénnou úpravou ČOV, vrátane budovania spevnených plôch. K 31. 10 

2015 bolo z celkového objemu stavebných prác vrátane nákladov na stavebný dozor 

vyfakturovaných 4 665 458,81 € bez DPH, čo tvorí 94,78 % z celkovej sumy zazmluvnených 

aktivít projektu v časti realizácie diela  a stavebný dozor. Spoločnosti boli už poukázané aj 



prostriedky zo zadržanej DPH, a tak spoločnosť už vykonala vratku finančnej výpomoci mestu. 

Kolaudácia prebehne pravdepodobne prvý decembrový týždeň. 

 

2. Voľba návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ján Zloch, Mgr. Soňa Krištofíková, JUDr. Patrícia 

Klačková 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Bc. Zuzana Zigová, Ing. Richard Bunčiak 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

3. Vyhodnotenie uznesení zo IX. - XI. zasadnutia  MsZ  
MsZ prerokovalo a vzalo na vedomie vyhodnotenie uznesení. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

10.  Návrh PHSR mesta Stará Turá na roky 2016-2022 

     Príprava a spracovanie PHSR je náročným pracovným procesom, pre ktorý bolo potrebné 

zostaviť riadiaci tím a pracovnú skupinu, ktorej členmi sú okrem vedúcich pracovníkov úradu  

a štatutárov všetkých organizácií mesta i odborníci z verejného, súkromného i mimovládneho 

sektora. Pri jeho vypracovaní boli zohľadnené aj nasledovné dokumenty: Partnerská dohoda 

SR na roky 2014-2020, Národná stratégia regionálneho rozvoja - priority Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (ďalej len TSK), Regionálna integrovaná územná stratégia (ďalej len 

RIUS). 

Návrh materiálu bol prerokovávaný v komisiách mestského zastupiteľstva. PHSR 

odprezentoval  jeho spracovateľ Mgr. Nemček. 

Poslanec Ing. Durec predniesol pripomienku z Komisie ŽP a to stanoviť priority projektov 

v tomto dokumente, či sa budeme viac venovať výstavbe bytov alebo sa dá väčšia váha na 

protipovodňové opatrenia. 

Primátorka vzniesla námietku k tejto pripomienke, a to z dôvodu, že predložený PHSR zahŕňa 

všetky potreby . Priority je ľahko v pláne určiť,  ale ťažšie dodržať lebo nevieme kedy budú 

napr. vypísané  výzvy na konkrétne projekty. Mesto je odkázané na ERF a granty ministerstiev. 

Tento dokument je všeobecne záväzný. Mgr. Nemček nadviazal, že tie priority sú tak ako boli 

odprezentované 3. A faktom je aj to, že mesto je odkázané na dotáciu pri jednotlivých 

významnejších projektoch. Ísť do nich s vlastnými prostriedkami by mohlo byť riskantné.  

Bc. Zigová pripomenula, že priority sú tu ohraničené rokmi realizácie. To hovorí aj 

o projektovej pripravenosti. 

Primátorka sa vyslovila, že má predstavu, že každá organizácia mesta bude s týmto plánom 

pracovať a a závisí na nich, ktorý projekt s príslušnou tematikou budú riešiť ako prvý v tom 

ktorom období. 

Ing. Bunčiak hovoril o súkromných budovách, ktoré sú nedokončené ako sa budú riešiť. 

Primátorka odpovedala, že tu by sa malo vyvolať rokovanie s vlastníkmi budov a vyzývať ich, 

aby sa o budovy starali.  

Ing. Zloch sa vyjadril, že Komisia výstavby, ÚPaD  doporučuje schváliť tento plán. 

MsZ PHSR schválilo. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

O 15.40 hod odišiel z rokovacej miestnosti poslanec Ing. Bunčiak. 

  

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1 Žiadosť pani  Ľudmily  Banziovej, bytom  Čiernovodská  č. 5093/1,  Bratislava  o  odkúpenie  

časti  ( cca 500 m2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17299/1  – ostatná plocha o celkovej 

výmere 1511 m2, ktorý sa nachádza v miestnej časti Topolecká. Pozemok žiada odkúpiť 



z dôvodu zabezpečenia si bezproblémového prístupu k rodinnému domu, ktorý je vo vlastníctve 

žiadateľky. 

MsZ schválilo zámer odpredaja časti  ( cca 500 m2 ) z pozemku  parc. č. 17299/1 v zmysle § 9a 

odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  bezprostredne 

priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto 

využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 

Hlasovanie poslancov: za 8, nehlasoval: 1 /Ing. Bunčiak/ 

 

4.2 Žiadosť pána Mareka Žákovica, bytom Hlubockého 308/3, Stará Turá o odkúpenie časti  z 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 440/2  – záhrady o celkovej výmere 2043 m2. Pozemok sa 

nachádza na ul. Hlubockého za pozemkom, na ktorom bude realizovaná výstavba bytového 

domu s 15 b.j. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu, že predmetná časť pozemku priamo susedí 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. V súčasnej dobe je pozemok značne zanedbaný 

a výstavbou BD zostane verejne neprístupný. Vzhľadom na súčasný stav pozemku žiadateľ 

žiada o zohľadnenie kúpnej ceny.   

MsZ odpredaj neschválilo. Schválilo zámer prenájmu časti z pozemku  parc. č. 440/2 v zmysle 

§ 9a odst. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že prenajímaná časť pozemku je  bezprostredne 

priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa.  

Hlasovanie poslancov: za 8, nehlasoval: 1 /Ing. Bunčiak/ 

 

4.3 Žiadosť pána Milana Medňanského a manž. Anny, bytom Družstevná č.  486/69,  Stará 

Turá o prenájom  pozemku parcela  reg.  „C“  parc.  č.  437/3  – zast. plocha o výmere 187 m2, 

ktorý sa nachádza na ul. Hlubockého.  Prenájom pozemku žiada za účelom uskladnenia 

stavebného materiálu počas výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 437/1. 

Predpokladaná doba nájmu je od 10/2015 do 31.12.2015. 

Zámer prenájmu  pozemku bol zverejnený od 24.9.2015. K zverejnenému zámeru neboli 

vznesené žiadne pripomienky.  

MsZ schválilo prenájom pozemku parc. č. 437/3 – zast. plocha o výmere 187 m2 v zmysle § 9a 

odst. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Prenájom sa schvaľuje 

za účelom skladovania stavebného materiálu počas výstavby rodinného domu na pozemku parc. 

č. 437/1 na dobu 10/2015 do 31.12.2015. 

Hlasovanie poslancov: za 8, nehlasoval: 1 /Ing. Bunčiak/ 

 

4.4 Návrh na vloženie majetku mesta Stará Turá do MŠA s. r. o. Stará Turá. Jedná sa o prírodnú 

ľadovú plochu a budovu šatní  súp. č. 674 a pozemok parc. č. 171  – ostatná plocha o výmere 

1811  m2, ktoré sú zapísané  na  LV  č. 1 na mesto Stará Turá v celosti.  Obstarávacia cena  

prírodnej ľadovej plochy a budovy šatní súp. č. 674  inv. č. STA 200095  je 66 052,81 €, 

zostatková cena je 10 668,69 €, obstarávacia cena pozemku parc. č. 171 inv. č. POZ100063  je 

9 017,13 €. Cena podľa znaleckého posudku č. 30/2015 vypracovaného Ing. Evou Gregušovou 

je 38 000,- €.   

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 8, nehlasoval: 1 /Ing. Bunčiak/ 

 

4.5  Návrh na   zriadenie záložné práva na bytový dom Hlubockého 676 v prospech MDVRR 

SR na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa v sume 249 380,- € predstavujúcej výšku 

poskytnutej dotácie na základe zmluvy č. 0034-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie 

nájomných bytov z  MDVRR  SR .  

     MsZ schválilo zriadenie záložného práva na stavbu bytový dom, ktorá sa nachádza v k. ú. 

Stará Turá na parcele registra „C“, parc. č. 443/3 – zastavaná plocha o celkovej výmere 268 m2, 



súp. č. 676 , zapísanej na LV č. 10053 pod radovým číslom B1 v podiele 1/1  v prospech 

MDVRR SR na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa v sume 249 380,- € 

predstavujúcej výšku poskytnutej dotácie. 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 8, nehlasoval: 1 /Ing. Bunčiak/ 

 

4.6 Žiadosť pána Ing. Jozefa Koyša a manž. Nadeždy, bytom Dibrovova 839/19, Nové Mesto 

nad Váhom o odkúpenie časti ( cca 200 m2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/101 – 

trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 9630 m2, ktorý sa nachádza v chatovej oblasti Dubník 

II. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu, že predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho 

pozemku a žiadateľ ho udržiava. 

Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 24.9.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 4 - 

IX/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

     MsZ schválilo v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení odpredaj časti ( cca 200 m2 ) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/101 – trvalý 

trávnatý porast o celkovej výmere  9630 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto 

Stará Turá.  Kúpna cena za odpredávanú časť pozemku je stanovená vo výške 12,- €/m2.  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  bezprostredne 

priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto 

využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelne ponechať v majetku mesta. 

Hlasovanie poslancov: za 8, nehlasoval: 1 /Ing. Bunčiak/ 

 

4.7 Žiadosť pani Evy Majtánovej, bytom Staromyjavská 683/7, Myjava o odkúpenie častí  ( 

spolu cca 250 m2 )  z pozemkov a to časť pozemku parc. č. 1680/101 – trvalý trávnatý porast 

o celkovej výmere 9630 m2, a časť pozemku parc. č. 1680/130 - trvalý trávnatý porast 

o celkovej výmere 303 m2, ktoré sa nachádzajú v chatovej oblasti Dubník II. Pozemky žiada 

odkúpiť z dôvodu, že predmetné pozemky využíva ako prístupovú cestu a pôda z uvedených 

pozemkov sa zosúva a je potrebné ju vhodne spevniť. 

Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 24.9.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 4 - 

IX/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

     MsZ schválilo v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení odpredaj časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/101 – trvalý trávnatý porast 

o celkovej výmere  9630 m2 a časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/130 – trvalý 

trávnatý porast o celkovej výmere  303 m2. Pozemky parc. č. 1680/101 a parc. č. 1680/130 sú 

zapísané na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto Stará Turá.  Kúpna cena za odpredávané časti 

pozemkov je stanovená vo výške 12,- €/m2.  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  bezprostredne 

priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto 

využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelne ponechať v majetku mesta. 

Hlasovanie poslancov: za 8, nehlasoval: 1 /Ing. Bunčiak/ 

 

4.8 Žiadosť pani Boženy Desetovej, bytom Volgogradská 33/4, Martin  a pána Miroslava 

Valentu, bytom Súš 2588, Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 

4028/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 297 m2, ktorý sa nachádza v miestnej časti Trávniky. 

Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu, že predmetný pozemok sa nachádza hneď vedľa jeho 

pozemku a žiadateľ ho udržiava. 

Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 24.9.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 4 - 

IX/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

MsZ schválilo  

     MsZ schválilo v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení odpredaj časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4028/1 – ostatná plocha o celkovej 



výmere  297  m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 v podiele 1/1 na mesto Stará  Turá.  Kúpna  cena  

za  odpredávanú časť pozemku je stanovená vo výške 3,- €/m2.  

     Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  bezprostredne 

priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto 

využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelne ponechať v majetku mesta. 

Hlasovanie poslancov: za 8, nehlasoval: 1 /Ing. Bunčiak/ 

 

4.9 Informácia  o výsledku obchodnej verejnej súťaže „Predajňa Farby – Laky č. 167“ na 

odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa na Ul. Jiráskovej č. 167 v Starej Turej.  Obchodná 

verejná súťaž bola zverejnená od 23.9.2015 do 16.10.2015 do 13.00 hod. Na vyhlásenú 

obchodnú verejnú súťaž sa neprihlásil žiaden záujemca.  

Na rokovaní bol prítomný aj p. Dinga, ktorý navrhol poslancom ponechať nehnuteľnosť 

v majetku mesta za vyššiu cenu nájmu. Primátorka vysvetlila, že v tom prípade by sa muselo 

vypísať nové výberové konanie na prenájom nehnuteľnosti s novými podmienkami. 

MsZ vzalo informáciu na vedomie a uložilo opätovne vypísať obchodnú verejnú súťaž 

s minimálnou kúpnou cenou 35 tis. €. 

Hlasovanie poslancov: za 7, zdržal sa: 1 /Bc.Zigová/, nehlasoval: 1 /Ing. Bunčiak/ 

 

4.10 Žiadosť spoločnosti Profi-NETWORK Slovakia a.s., Trenčín, ktorá zastupuje  investora 

Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava  o zriadenie vecného 

bremena na pozemkoch zapísaných na LV č. 1 v k.ú. Stará Turá v podiele 1/1 - parc. č. 45/8, 

parc. č. 2/8, parc. č. 2/1, parc. č. 2/22, parc. č. 5/1, parc. č. 1038/1 ( parcela reg. „E“ parc. č. 

1031/32 ), parc. č. 1057/16 ( parcela reg. „E“ parc. č. 1183/1 ), parc. č. 1035/1 ( parcela reg. 

„E“ parc. č. 1209/1 ), parc. č. 1057/6, parc. č. 1042/4, parc. č. 1042/3, parc. č. 1127/14, parc. č. 

1127/16, parc. č. 1061/15, parc. č. 1061/14, parc. č. 1061/13, parc. č. 1061/1, parc. č. 914/6 ( 

parcela reg. „E“ parc. č. 139/11 ), parc. č. 913/3 ( parcela reg. „E“ parc. č. 2369/1 ), parc. č. 

913/3 ( parcela reg. „E“ parc. č. 2482/2 ), parc. č. 913/1 a parc. č. 915 a na pozemku zapísanom 

v k.ú. Vaďovce na LV č. 1534 v podiele 1/1 parcela reg. „C“ parc. č. 1214 ( parcela reg. „E“ 

parc. č. 2569/9 ). Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje z dôvodu uloženia pasívnej optickej 

siete pre stavbu „Realizácia optických sietí CCH -1 Čachtice, Hrachovište, Vaďovce, 

Kostolné“. Vecné bremeno bude zriadené za odplatu. 

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena. Odplata za vecné bremeno bude stanovená na 

základe znaleckého posudku. Pri realizácii vyžadovať dodržanie podmienok stanovených 

KVÚPaD. 

Hlasovanie poslancov: za 8, nehlasoval: 1 /Ing. Bunčiak/ 

 

O 16.00 hod sa vrátil do rokovacej miestnosti Ing. Bunčiak. 

 

 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

     Informáciu podal Ing. Holota. Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje disponibilné finančné 

prostriedky v celkovej výške 630.209 €, suma 673.358 € je účelovo viazaná z časti v rezervnom 

fonde sumou 653.449 € a z časti na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov sumou 19.909 €. 

Vzhľadom na pozitívny vývoj príjmov z podielových daní mesto plní svoje finančné záväzky 

bez akýchkoľvek problémov. Investičné akcie, ktorých realizácia je plánovaná do konca tohto 

roka, sú zabezpečené vlastnými finančnými zdrojmi v výnimkou akcie „Verejné osvetlenie II. 

etapa“, ktorá bude zabezpečená z úverových zdrojov a rezervného fondu s následnou 

refundáciou z rozpočtu obstarávateľa. Na základe vyššie uvedeného je predpoklad, že plnenie 

programového rozpočtu za rok 2015 bude v súlade so stanovenými cieľmi.  

Hlasovanie poslancov: za 9 



 

 

6. Návrh rozpočtových  opatrení na zmenu PR mesta pre rok 2015 

     Navrhovaná VI. zmena rozpočtu pozostáva z dvoch skupín rozpočtových opatrení. Prvú 

skupinu tvoria rozpočtové opatrenia, ktorých schválenie je podľa uznesenia MsZ č. 35-V/2015 

zo dňa 23.04.2015 v kompetencií primátorky mesta. Ide o rozpočtové opatrenia, ktorých 

jednotlivé sumy položiek rozpočtu nepresahujú sumu 10.000 €, alebo ide o rozpočtové 

opatrenia, ktorých sumy síce presahujú limit 10.000 €, ale ktoré zo zákona nie je potrebné 

predkladať ku schváleniu mestskému zastupiteľstvu, nakoľko ide výdavky kryté účelovými 

dotáciami, alebo darmi. Celkový vplyv takýchto rozpočtových opatrení k VI. zmene rozpočtu 

mesta Stará Turá je na strane príjmov zvýšenie o sumu 238.162 € a na strane výdavkov 

zvýšenie o sumu 296.977 €. Tieto rozpočtové opatrenia už boli zrealizované a zapracované do 

rozpočtu mesta a ich súhrnná rekapitulácia je uvedená v prílohách k tomuto materiálu. MsZ 

vzalo tieto na vedomie. 

     Druhú skupinu rozpočtových opatrení tvoria také úpravy jednotlivých súm položiek 

rozpočtu, ktorých zmeny presahujú sumu 10.000 € a podľa Zásad hospodárenia s majetkom 

mesta tieto rozpočtové opatrenia podliehajú schvaľovaciemu procesu v mestskom 

zastupiteľstve. Celkový vplyv takýchto rozpočtových opatrení k VI. zmene rozpočtu mesta 

Stará Turá je na strane príjmov zníženie o sumu 279.181 € a na strane výdavkov zníženie 

o sumu 331.969 €. 

MsZ rozpočtové opatrenia schválilo. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

 6.1 Návrh rozpočtového opatrenia na zmenu PR  m. p. o. Technické služby Stará Turá 

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015 nemali informáciu 

o tom, koľko bude reálne stát' rekonštrukcia časti schodov na Dome smútku. Po zrealizovaní 

súťaže na dodávku schodníc, dlažby a ostatných stavebných materiálov bola prekročená 

suma, ktorá bola vyčlenená v pôvodnom rozpočte (10 000 €). Výsledná suma po zrealizovaní 

ucelenej časti (cca l/2 schodiska) na tento rok 2015 je 12 702,47 €, preto rozdiel z 702,47 € 

navrhujú vykryt' z bežných výdavkov, a to z položky Oprava a údržba, pričom výsledný 

rozpočet TSST zostane nezmenený. 

MsZ rozpočtové opatrenie schválilo. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

 

6.2 Návrh rozpočtového opatrenia na zmenu PR  m. p. o. DK Javorina Stará Turá 

Celkový vplyv rozpočtových opatrení k III. zmene rozpočtu DK Javorina je na strane vlastných 

príjmov zníženie o sumu 2.600 €, na strane príjmov z grantov a darov zvýšenie o sumu 11.115 

€, na strane príjmov z príspevkov ŠR a ESF zvýšenie o 1.260 €.  Na strane bežných výdavkov 

zvýšenie o sumu 7.775 € a na strane kapitálových výdavkov zvýšenie o sumu  2.000€. 

MsZ rozpočtové opatrenie schválilo. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

7. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2016-

2018 



     Predložený návrh rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 odzrkadľuje 

potreby a možnosti Domu kultúry Javorina. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali zo 

skutočného plnenia v roku 2015 a z plánovaných podujatí na rok 2016.  

V príjmovej časti rozpočtujeme nižšie príjmy z vlastnej činnosti – z prenájmu nebytových 

priestorov. V poslednom období sa znížil počet predajných akcií, čo značne ovplyvňuje plnenie 

príjmov. V roku 2016 plánujeme sťahovať múzeum do prízemných priestorov, čo sa prejaví na 

znížení príjmov z prenájmu.  

Kapitálový transfer mesta vo výške 25.000 € bude použitý na zateplenie strechy Kultúrneho 

domu na Papradi. Bežný transfer mesta je oproti roku 2015 zvýšený o 5.410 €, čo predstavuje 

zvýšenie rozpočtu Mestského múzea. V roku 2015 boli rozpočtované mzdové prostriedky na 

obdobie 5 mesiacov. Do 31.7.2015 bola mzda hradená z prostriedkov ÚPSVR. Výdavky 

spojené s rekonštrukciou a modernizáciou múzea budú hradené z cudzích zdrojov.  

MsZ vzalo návrh na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

Na rokovanie sa o 16,22 hod dostavil Ing. Görög.  

 

 8.   Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na obdobie 

2016-2018 

Informáciu k návrhu podala Ing. Vráblová. Okrem iného navrhla vyvolať verejnú diskusiu na 

tému zábradlia pri potoku zo strany pešej zóny. Navrhuje tam vysadenie živého plotu miesto 

tohto starého neestetického zábradlia. 

Ing. Zloch sa pýtal či sa uvažuje s lavičkami na oddychovú zónu na Mierovej. Ing. Vráblová 

informovala, že to závisí, aká alternatíva sa zvolí pre ďalšie využitie tohto priestranstva. 

Primátorka informovala, že pre túto zónu nám mladí architekti spracúvajú návrhy.  

MsZ vzalo návrh na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

9. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá  na obdobie 2016-2018 

     Predložený návrh rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 odzrkadľuje 

potreby a záujmy občanov mesta a je zosúladený s volebným programom primátorky mesta. 

Príjmová časť rozpočtu na nasledujúci rok odzrkadľuje zvýšený príjem z podielových daní, 

ktoré avizuje ministerstvo financií. Sadzby dane z nehnuteľností pre nasledujúci rok mesto 

meniť neuvažuje, avšak celkový príjem dane z nehnuteľností v porovnaní s rokom 2014 

rozpočtujeme o 10.000 € vyšší z dôvodu zvýšeného predpisu daní, ku ktorému došlo v dôsledku 

výsledkov kontrolnej činnosti správcu dane. Príjem zo štátnych dotácií mesto rozpočtuje na 

úrovni predchádzajúceho roka a celkový príjem bez finančných operácií je rozpočtovaný vo 

výške 9.022.668 €, čo je v porovnaní s rokom 2015 navýšenie príjmov o sumu 3.209.886 €, 

z čoho sumu 2.718.950 € tvoria príjmy kapitálového rozpočtu. Výdavková časť rozpočtu 

dosahuje sumu 9.436.869 €, z čoho suma 4.800.578 € je rozpočtovaná na bežné výdavky, suma 

4.501.286 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 135.005 € je rozpočtovaná na 

výdavkové finančné operácie. Hospodársky výsledok na rok 2016 v bežnom rozpočte dosiahne 

sumu +374.351 € a v kapitálovom rozpočte -653.547 €. Celkový hospodársky výsledok v 

zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) a ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (t. j. rozdiel celkových príjmov bežného a kapitálového rozpočtu 

a celkových výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu) je  schodok vo výške -279.196 €. 

Vzhľadom na skutočnosť, že mesto disponuje dostatočnými prostriedkami na účte rezervného 

fondu navrhujeme, aby schodok vo finančných operáciách vo výške 135.005 € bol krytý 



prebytkom z bežného rozpočtu, časť schodku v kapitálovom rozpočte aby bol krytý zvyšnou 

časťou prebytku bežného rozpočtu a zvyšná časť schodku kapitálového rozpočtu vo výške 

414.201 € aby bola krytá rezervným fondom. Konečný zostatok rezervného fondu by na konci 

roka 2016 vykazoval sumu 239.248 €.  

Ing. Volár, ktorý informoval o tomto materiáli zdôraznil, že čísla na školstvo prejdú ešte 

oponentúrou. Na financovanie projektu z EF Verejné osvetlenie II. etapa  musí mesto vzhľadom 

na momentálnu situáciu pri financovaní projektov z EF pristúpiť na preklenovací úver. O tomto 

budú poslanci rokovať v samostatnom bode. 

Ing. Görög vzniesol pripomienku k RF, ktorý nám značne klesne. Sú tam naplánované 

kapitálové výdavky na projekty, ktoré môžu a nemusí výsť, teda tento fond nám nijako 

dramaticky neklesne začiatkom roka. Bc. Zigová navrhla tiež prehodnotiť RF, tak aby zostal 

aspoň vo výške 350 tis. €. 

Primátorka zdôraznila, že v prvom rade bude potrebné dopracovať PR v časti školstva. Osobne 

sa mu bude venovať, pričom budú zvolaní všetci riaditelia ekonómky škôl, vedúci 

ekonomického oddelenia a školský úrad. Tiež sa bude robiť nové VZN pre školstvo. 

K tejto časti programu mala pripomienku i poslankyňa Mgr. Krištofíková, ktorá vytkla 

štruktúru  programu 9- vzdelávanie, pretože je v ňom uvedené koľko má ktoré zariadenie len 

jedno sumou, nikto z toho nevie koľko sú vlastné príjmy a koľko mimorozpočtové, nevie sa 

komu sa pridalo a na čo. Máme nejaké koeficienty, a ak sa má pridávať, tak všetkým rovnako. 

Školský klub je podľa jej názoru jednoznačne  podhodnotený, v rámci preneseného výkonu sa 

rozdeľuje viac ako sme dostali. V príjmovej časti sú nižšie sumy ako vo výdavkovej , a to bez 

narátania kumulatívnych položiek, ktoré sú v skrytých sumách v PR. Treba do toho vniesť 

podľa nej väčšiu profesionalitu. Je potrebné zohľadniť kto má na čo nárok. Tiež sa jej kapitálové 

výdavky javia ako vysoké. V súvislosti s novonavrhovaným VZN porovnávala okolité mestá, 

my sme aj tu úplne niekde inde Nové Mesto nad Váhom dotácia na žiaka 700€ /dieťa v ZUŠ 

pri individuálnej výučbe  a my 999€. To platí aj o MŠ. 

Poslankyňa Hluchá sa pýtala, či má zmysel zaraďovať projekt Trávniky do PR, keď vieme, že 

budeme neúspešný. 

Primátorka sa vyslovila, že sťahovať ho nebudeme, je podaný a to či budeme úspešní alebo 

neúspešní s týmto projektom nám bude oznámené. 

Ing. Durec sa tiež vyslovil za stráženie si rezervy vo fonde. Naznačil, že situácia v Lesoture už 

výhľadovo nevyzerá tak dobre, čo sa týka odvodov zo zisku pre mesto z ťažby a teoreticky by 

ju mohla ohroziť aj kalamita, či veľké suchá. 

 

MsZ vzalo návrh na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

10. Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol 

Hlavná kontrolórka vykonala následnú finančnú kontrolu  zákonnosti, hospodárnosti a 

efektívnosti čerpania bežných výdavkov za rok 2014 v subjekte Materská škola, Hurbanova 

142,  Stará Turá /MŠ/. Predmetom kontroly neboli mzdové výdavky a výdavky    školskej 

jedálne pri MŠ za potraviny. 

Pri kontrole bežných výdavkov v MŠ boli zistené vážne nedostatky. Nová riaditeľka dnes 

predložila opatrenia na ich odstránenie. 

MsZ vzalo návrh na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

12.  Informácia o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2017 – 2021 

Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb je programový dokument komunity – mesta Stará 

Turá, to znamená, že sa dotýka všetkých jeho občanov, všetkých jeho zúčastnených prvkov 



a  subjektov.  Nevyhnutnosťou je participácia jednotlivých sociálnych skupín pri identifikácií 

ich potrieb, aj pri ich realizácií a tým aj zapojenia sa do života mesta. 

 

Podľa zákona o sociálnych službách je povinnosťou obce vypracovať a schváliť komunitný 

plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. Časové obdobie realizácie Komunitného 

plánu sociálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2012 – 2016 v budúcom roku skončí. Mesto 

Stará Turá preto začalo s vypracovávaním nového komunitného plánu na ďalšie roky 2017 – 

2021.  

 

Harmonogram komunitného plánovania 

 Aktivita Časové obdobie 

1. Informovanie verejnosti o procese prípravy návrhu KPSS        07 – 09/2015 

2. Vytvorenie Riadiacej a Pracovných skupín 06 – 09/2015 

3. Príprava dotazníkov pre prijímateľov a poskytovateľov SS 10 – 11/2015 

4. Distribúcia, zber a analýza dotazníkov  11/2015 – 02/2016 

5. Určenie cieľov a priorít v soc. oblasti podľa cieľových skupín 03 – 04/2016  

6.  Verejná diskusia občanov – pripomienky k návrhu KPSS a ich 

zapracovanie do dokumentu 

06/2016 

7. Finalizácia KPSS a jeho schválenie Riadiacou skupinou 09/2016 

8. Schválenie dokumentu mestským zastupiteľstvom 10/2016 

9. Monitoring, vyhodnotenie a aktualizácia KPSS 2017 - 2021 

 

Vo štvrtok o 16 hod bude samostatné sedenie k tomuto dokumentu. Primátorka mesta 

poďakovala členkám sociálnej komisie za pekné trhy, ktoré zorganizovali minulý piatok. 

MsZ vzalo návrh na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

13.  Prijatie preklenovacieho úveru 

Informáciu k materiálu podal prednosta úradu. Mesto Stará Turá eviduje vo svojom rozpočte 

výdavky na investičnú akciu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará 

Turá – II. etapa“ v celkovej sume 896 700 €. Táto investícia bude financovaná z eurofondov 

s 5 percentnou spoluúčasťou. V dôsledku zmeny podmienok v procese vybavovania našej 

žiadosti o financovanie tohto projektu z eurofondov, o ktorých v tomto týždni rozhodlo 

Ministerstvo hospodárstva SR, mesto Stará Turá prišlo o možnosť predfinancovania a z tohto 

dôvodu sme nútení zabezpečiť dočasné financovanie tohto projektu z cudzích zdrojov formou 

čerpania preklenovacieho úveru.   

Nakoľko proces verejného obstarávania – dodávateľ samotnej rekonštrukcie nie je v našom 

prípade ešte ukončený (prebiehajú záverečné procesné úkony) nestíhame podať ŽOP formou 

predfinancovania do 30.10.2015 nakoľko predpokladaný podpis zmluvy s dodávateľom je cca 

10.11.2015. Preto je možné žiadať o finančné prostriedky len spôsobom refundácie- to 

znamená, že všetky finančné prostriedky musíme uhradiť z rozpočtu mesta najneskôr 

31.12.2015 a následne podať ŽOP – refundáciu do 31.1.2016. Po kontrole zrealizovania prác 

súvisiacich s rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia riadiacim orgánom, budú 

poskytnuté prostriedky na účet mesta do cca 3 mesiacov.   

Predložené boli indikatívne ponuky VÚB, SRZB a SLSP. Komisia pre financie následne 

odporučila výber medzi VÚB a SRZB. Ďalším  skúmaním poplatkov pri výške úveru 500 tis. 

€ v týchto bankách bolo zistené, že VÚB má úrokovú sadzbu 1M Euribor + maržu 0,89 % 

p.a., poplatok  166 € za poskytnutie ,ručenie za úver blankozmenkou, trvá na zápise do 

registra záložných práv. SZRB má úrokovú sadzbu fixnú 0,70 % p.a., poplatok za poskytnutie 

úveru 0,1% z objemu poskytnutého úveru a žiadne iné poplatky, akceptuje scan faktúry, 



netrvá na zápise do registra záložných práv. Preto navrhuje schváliť prijatie úveru od SZRB, 

ktorého ponuka je výhodnejšia pre mesto. 

MsZ schválilo prijatie úveru od SZRB. 

Hlasovanie poslancov: za 10  

 

14.  Návrhy a otázky poslancov 

Ing. Zloch informoval, že obdržal ako aj iní poslanci list od pána Smolinského ohľadne hasičov 

v našom meste. Pán Smolinský v ňom požaduje zriadenie štvrtého družstva, v ktorom budú 

hasiči zo Starej Turej.  

Primátorka mesta vysvetlila, že máme 4 družstvá – Stará Turá, Papraď, Topolecká a Drgonova 

Dolina. Teraz prišla hasičská technika. Riešil sa problém hasičskej zbrojnice v Starej Turej. 

Vyslovila sa, že jej osobný názor je, že keď si vedia hasiči z miestnych častí upratať zbrojnice 

svojpomocne, malo by to tak byť aj pri Mestskom hasičskom zbore - družstvo Stará Turá. 

V prvom rade sa musia tieto 4 hasičské zbory stretnúť a dohodnúť sa kto bude v zásahovej 

jednotke. Primátorka  tiež zdôraznila, že už jedno sedenie s hasičmi mala. 

Poslankyňa Hluchá, ktorá je tiež v HZ sa vyslovila, že sa bude schvaľovať nový veliteľ 

zásahovej jednotky a ten si následne vyberie hasičov. 

Ing. Görög sa vyslovil, že jednotliví velitelia družstiev by si mali navrhnúť ľudí do zásahovej 

jednotky, nakoľko si členov najlepšie poznajú. 

Primátorka informovala, že mesto menuje formou VZN týchto členov do zásahovej jednotky. 

Mgr. Krištofíková vyzvala poslancov, aby navrhli ak niekoho vhodného poznajú za člena do 

ZPOZ pre vykonávanie smútočných obradov. Nakoľko tieto obrady robia 2 členky, z toho 

jedna je nie dobre po zdravotnej stránke a druhá študuje a tým pádom je časovo obmedzená. 

V poslednom období dosť stúpol počet občianskych smútočných obradov a o to je tento 

problém nástojčivejší. Ďalej vyslovila požiadavku, či by mohol prevádzkovateľ Domu smútku 

vykonávať tieto obrady aj v neskorších hodinách, podľa požiadavky rodiny a pozostalých, 

nielen do 14 hod.  

Primátorka mesta povedala, že prevádzkovateľ to zdôvodňoval tým, že po 15 hod by musel 

platiť zamestnancom nadčas. 

JUDr. Klačková sa pýtala komu patrí Vetešov járok, kto ho obhospodaruje. Primátorka 

informovala, že ho dostala do správy organizácia Fénix a kľúče má len Ing. Ištoňa. Nebohý 

JUDr. Gažík toto odovzdal organizácii Fénix. 

Ing. Vráblová informovala o Topolovej aleji, ktorá je v zlom stave, 80 % je na cudzom 

pozemku. Správcom zelene je mesto, topole sú krátkodobá drevina. Ak by sa dal posúdiť výrub 

nejakému arboristovi tak ako to navrhovala Komisia ŽP ,posúdenie jedného stromu výjde na 

250 €. Tak toto je nemysliteľná položka. TS nemajú na orezy ani techniku, špecializujú sa na 

to niektoré firmy. Firma by bola schopná to robiť aj za drevnú hmotu, ale treba jej vyčleniť 

plochu, aby to bolo aj pre ňu rentabilné. Boli by ochotní realizovať aj náhradnú výsadbu. Treba 

však k tomu aj odborné posúdenie, aspoň z odboru ŽP z Nového Mesta, aby sme predišli 

nejakému problému. 

Primátorka mesta reagovala, že ďalším problémom sú lipy na cintoríne. Tiež by potrebovali 

poorezávať. 

Bc. Zigová sa zapojila do tejto diskusie s problematikou starých agátov na katolíckom cintoríne, 

kde síce sú stromy na pozemku cirkvi, ale zasahujú na majetok občanov, zanášajú sa im tam 

ríny, a môže sa stať že sa zlomia a spôsobia týmto občanom škodu na majetku. Občania sa tiež 

sťažovali na pomerne vysoké poplatky za hrobové miesta na našom cintoríne, ktoré máme 

najvyššie na široko-ďaleko. 

Ing. Vráblová informovala, že je to tak vo VZN od 2013 roku, poplatky sa však vtedy nemenili, 

akurát sa vyberá poplatok nie za 5 rokov ale za 10 rokov na hrobové miesto. 



Ing. Durec skonštatoval, že komisia ŽP podá  stanovisko k topoľovej aleji a budú informovať 

MsZ. 

Ing. Mináriková informovala, že posudok by mala urobiť v každom prípade osoba odborne 

spôsobilá, ktorá môže posudzovať kvalitu drevín, preto požiadala pani Dedíkovú z OUŽP 

o preverenie. Ďalej uviedla, že topoľová  alej zrejme robila funkciu vetrolamu v území, a bude 

potrebné ponúknuť náhradnú výsadbu. 

Ing. Durec navrhol poslancom, aby si na záver pozreli prezentáciu simulácie povodňovej vlny, 

ktorú odprezentoval člen komisie ŽP Rudolf Sabo. Je to informácia pre riešenie 

protipovodňovej ochrany, dá sa takto analyzovať územie pri povodniach. Navrhol riešiť 

pozemkové úpravy v meste, nakoľko keď sa dedí pôda je časté veľké roztrúsenie pozemkov. 

 

Po vyčerpaní programu rokovania ukončila primátorka poďakovaním za účasť zasadnutie MsZ 

o 18.00 hod. 
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