
Z Á P I S N I C A 

 

z XV. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 25. 2. 2016 

 

 

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 z XIII. a XIV. zasadnutia MsZ 

 4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6.  Návrh rozpočtového opatrenia 

 7.  Aktualizácia pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31. 12. 2015 

 8.  Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2015 

 9.  Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2015 

10. Návrh VZN č. 1/2016-Nar. O nakladaní s obecnými bytmi a bytmi postavenými 

s podporou štátu 

11. Návrh VZN č. 2/2016-Nar. O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v ZŠ,   ktorej zriaďovateľom je mesto Stará Turá   

12. Návrh VZN č. 3/2016-Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 

trhových miestach a trhový poriadok 

13. Správa audítora k hospodáreniu  mesta za obdobie roku 2014 

14. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2015 

15. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015 

16. Správa z vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou mesta 

17. Vyhodnotenie plnenia úloh hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015 

18. Návrh na schválenie dotácií športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá 

19. Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá, s. r. o. 

20. Informácia o zriadení  Priemyselne technologického parku CHIRANA PREMA a návrh 

na pristúpenie mesta Stará Turá 

21. Informácia o možnosti podania žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie  

územnoplánovacej dokumentácie „Zmena a doplnky územného plánu mesta Stará Turá“ 

22. 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   

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

Halinárová o 15,00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  11 poslancov. Ospravedlnená bola  

poslankyňa Monika Hluchá. Ďalej bol neprítomný poslanec MUDr. Radovan Ammer. 

Primátorka   navrhla zaradiť  do programu rokovania bod 21a Návrh na delegovanie zástupcu 

zriaďovateľa v Rade školského zariadenia CVČ Stará Turá a prerokovanie bodu č. 20 hneď po 

bode programu č. 3. 

Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1 /Ing. Bunčiak/ 

 

 



2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Bohdan Görög,  Mgr. Soňa Krištofíková,  

JUDr. Patrícia Klačková a za overovateľov Bc. Zuzana Zigová a Ing. Richard Bunčiak. 

Do volebnej komisie boli navrhnutí Ing. Ján Zloch, Lukáš Adámek, Zuzana Durcová. 

Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1/Ing. Bunčiak/ 

 

 

3. Vyhodnotenie uznesení z XIII. a XIV. zasadnutia  MsZ  
Mestské zastupiteľstvo materiál vzalo na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 
20. Informácia o zriadení  Priemyselne technologického parku CHIRANA PREMA 

a návrh na pristúpenie mesta Stará Turá 

       Primátorka mesta odovzdala slovo výkonnému riaditeľovi združenia  Ing. Homolovi, ktorý 

v krátkosti načrtol víziu záujmového združenia PTPCHP.  Jeho zakladajúcimi členmi sú 

spoločnosti  CHIRANA Medical a. s., CHIRANA T-Injecta a. s., LEONI Slovakia s. r. o., 

JUSTUR spol. s r. o., Sensus Slovensko a. s..  Jeho cieľom je podpora rozvoja a 

konkurencieschopnosti hospodárstva v regióne, podpora inovácií , výskumu a vývoja 

a vzdelávania v priemyslovej zóne Starej Turej. Významné efekty pre účastníkov združenia 

       z celospoločenského hľadiska môžu umožniť súčinnosť a rovnováhu medzi podnikmi 

(zamestnávatelia), verejnými inštitúciami (mesto a vyššia verejná správa) a občanom 

(zamestnanec),.Obrazne tento trojuholník predstavuje predpoklad rovnováhy inteligentných 

miest (Smart City koncept) a je podporovaný i výzvami EU v rámci Horizontu 2020. 

Podnikateľská obec sa teda spojila, aby sa prostredníctvom synergických účinkov opäť 

prinavrátili efektívne podmienky fungovania priemyselného parku. Park je dobre dimenzovaný, 

má technológie, ktoré vzájomne ladia a ktoré majú možnosť používať nové technologické 

prostriedky do budúcnosti. 

Poslanec Ing. Zloch sa vyjadril, že uvítal založenie parku, ktorý bude dôstojne reprezentovať 

toto mesto. Osobne by bol však radšej, keby bolo mesto zakladajúcim členom spolu 

s ostatnými. Ing. Homola vysvetlil, že klaster je zmluvne založený. Možné je tu členstvo 

v zmysle stanov ako  pristupujúci člen,  čestný člen alebo partner. Pristupujúci člen má rovnaké 

práva ako zakladajúci člen. O súčinnosť má záujem aj spoločnosť ELSTER, ale nakoľko 

prebieha zmena majiteľov spoločnosti je nevyhnutné doriešenie auditov. Pre lepšie pochopenie 

uviedol, že sú tam dve skupiny aktivizujúcich členov, a to 3 členovia s majetkovými právami 

a 2 členovia sú  nájomcovia, medzi nimi je aj LEONI. Vysvetlil, že tu ide o dosiahnutie 

rovnováhy a zmazať majetkovo nájomný vplyv. Pretože v záujme sú vyššie efekty. Teda hlas 

mesta bude rovnocenný ako členov zakladajúcich. 

 

O 15.30 prichádza na rokovanie poslanec MUDr. Ammer. 

Poslanec Ing. Durec mal dotaz ako to je myslené s komunikáciami pri koncepte  Smart City. –

transformovať komunikácie areálu na verejné so všetkými dôsledkami. V tejto chvíli mesto 

nevie efektívne rekonštruovať ani mestské komunikácie a aká bude potom tá vyváženosť.  

Ing. Homola sa vyjadril, že v súčasnosti pri komunikáciách narážajú na problém, že napr. 

pozemok patrí 3 majiteľom, či neznámym vlastníkom, asfalt je nikoho a bremená v ňom sú tiež 

na niekoho. Tieto záležitosti sa transformujú a v dohode s mestom, na základe ktorej mesto 

preberie verejnú komunikáciu, vybaví sa zdroj z EF, ak sa to stane, tak táto verejná komunikácia 

bude ďalej financovaná tými, ktorí ju budú používať v priemyselnom parku. Mesto tu bude 

transparentným dohliadateľom, aby tento proces prebehol. 



Prednosta sa zaujímal ako to bude s výškou ročného členského poplatku. Ing. Homola uviedol, 

že Valné zhromaždenie stanovilo výšku, tá  je 1800 € a platí do ďalšieho zasadnutia Valného 

zhromaždenia združenia, ktoré môže po posúdení výšku členského znížiť. 

Prednosta sa ďalej zaujímal, či už bol návrh na zápis do registra. Ing. Homola informoval, že 

ešte nebol, chýbajú dva podpisy, reálne to vidí do dvoch týždňov zrealizované. 

Primátorka mesta navrhla zmenu odseku c) nasledovne: 

a) u k l a d á  
Mestskému úradu po obdržaní zaregistrovanej zakladateľskej listiny zabezpečiť úhradu 

vstupného poplatku 200 € a ročný členský príspevok 1800 € po obdržaní vyjadrenia 

Valného zhromaždenia združenia. 

T: v texte 

 

Hlasovanie poslancov: za 11 zdržal sa: 1 /Ing. Bunčiak/ 

 
     Primátorka mesta upozornila spracovateľov materiálov predkladaných na zasadnutia, aby 

v návrhoch uznesení uvádzali jednotne v zmysle prijatej smernice č. 9/2015-Zásady 

predkladania materiálov na zasadnutia MsZ ako zodpovedného jednotne MsÚ, alebo príslušnú 

organizáciu.   

 

Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1 Žiadosť Milana Medňanského a manž. Ing. Anny Medňanskej, bytom Družstevná č. 486/69, 

Stará Turá  a pani Ľudmily Hluchej, bytom Družstvená č. 430/4, Stará Turá o odkúpenie časti 

22 m2  z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 – ostatná plocha o celkovej výmere 12113 

m2, ktorý sa nachádza medzi predzáhradkami pri rodinných domoch na ul. Družstevnej.  

Predmetný pozemok tvorí prístup k rodinným domom, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov. 

Žiadatelia majú záujem o odkúpenie predmetnej časti  pozemku v rovnakom pomere každý 

v 1/2. 

MsZ schválilo zámer odpredaja časti  22 m2 z pozemku  parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 

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

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

4.2 Žiadosť pána Milana Medňanského a manž. Ing. Anny Medňanskej, bytom Družstevná č. 

486/69, Stará Turá  o odkúpenie časti 132 m2 z pozemku parc. č. 437/3 – zast. plocha o celkovej 

výmere 187 m2, ktorý sa nachádza za novostavbou rodinného domu na ul. Družstevnej.    

Pozemok žiada odkúpiť za účelom výsadby zelene a vytvorenia záhradky za rodinným domom.  

MsZ schválilo zámer odpredaja časti 132 m2  z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 437/3 

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

 

O 16.55 hod odchádza z rokovacej miestnosti poslankyňa Mgr. Bublavá. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.3 Žiadosť pani Ľudmily Hluchej, bytom Družstevná č. 430/4, Stará Turá  o odkúpenie časti 

65 m2 z pozemku parc. č. 437/3 – zast. plocha o celkovej výmere 187 m2, ktorý sa nachádza za 

rodinným domom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky, na ul. Družstevnej.    

Pozemok žiada odkúpiť za účelom výsadby zelene a vytvorenia záhradky za rodinným domom.  

MsZ schválilo zámer odpredaja časti  65 m2 z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 437/3 v zmysle 

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

Hlasovanie poslancov: za 11 

 



4.4 Žiadosť zástupcu vlastníkov bytov v bytovom dome na ul. Gen. M. R. Štefánika 383, Ing. 

Vlastimila Rubaninského, bytom Gen. M. R. Štefánika 383, Stará Turá o vydanie súhlasu 

s umiestnením stavby a zriadenie vecného bremena na  pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 

641/10 – ostatná plocha o výmere 368 m2 z dôvodu realizácie elektrickej prípojky k BD súp. č. 

383.  

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 641/10 – 

ostatná plocha o výmere 368 m2. Pozemok  parcela reg. „C“ parc. č. 641/10 je zapísaný na LV 

č. 1. Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre 18 vlastníkov bytov v bytovom dome na ul. 

Gen. M. R. Štefánika 383, 916 01 Stará Turá.  

Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia elektrickej prípojky k bytovému domu súp. č. 

383. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.5 Žiadosť spoločnosti STINEX s. r. o. Nové Mesto nad Váhom o prenájom časti pozemku 

parc. č. 458/1, nakoľko do predmetného pozemku zasahujú časti objektov výstavby bytového 

domu na Ul. Hlubockého a to: prípojka plynu, kanalizácie, vody, elektro, výjazd z parkovísk 

na cestu, kontajnerové státie.  

Predmetný pozemok je potrebné doplniť aj do zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy č. 

65/maj/2015.  

MsZ schválilo prenájmu  pozemku  parc. č. 458/1  v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako i doplnenie predmetného pozemku do 

zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy č. 65/maj/2015. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.6 Návrh na zámenu pozemkov nachádzajúcich sa pod kruhovou križovatkou vrátane stavby 

kruhovej križovatky a cestami II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve mesta za nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v areáli bývalej SPŠE v Starej Turej, ktoré sú vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.  

Na odčlenenie predmetných pozemkov je potrebné spracovať geometrické plány a na 

stanovenie ceny pozemkov je potrebné vypracovať znalecké posudky do hodnoty areálu bývalej 

SPŠE v Starej Turej, ktorá je stanovená znaleckým posudkom vo výške 826 300,- €. Pri 

dodržaní stanovených podmienok sa po vypracovaní geometrických plánov a znaleckých 

posudkov bude TSK podieľať na ich spolufinancovaní vo výške 50 % skutočne vynaložených 

nákladov.      

Primátorka mesta informovala, že táto záležitosť sa schvaľovala už pred desiatimi rokmi. 

V súčasnosti máme písomný súhlas TSK k tejto zámene s tým, že finančný rozdiel, ktorý tu 

vzniká bude doriešený zámenou ďalších pozemkov pod cestami, ktoré sú majetkom TSK , 

s tým, že vysporiadanie týchto komunikácií zabezpečí mesto Stará Turá. Náklady za túto 

transakciu budú hradené v pomere 50 : 50. 

     MsZ schválilo zámer zámeny nehnuteľností a to pozemkov nachádzajúcich sa pod kruhovou    

križovatkou vrátane stavby kruhovej križovatky  a cestami II. a III. Triedy, ktoré sú    vo 

vlastníctve mesta Stará Turá za nehnuteľnosti nachádzajúce sa v areáli bývalej   SPŠE v Starej 

Turej, ktoré sú vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja  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 zamieňané pozemky, ktoré sú vo  vlastníctve 

mesta sa nachádzajú pod komunikáciami, ktoré sú vo vlastníctve TSK a  pre mesto sú 

nevyužiteľné. Taktiež stavba kruhovej križovatky je pre mesto nevyužiteľná nakoľko je 

súčasťou cesty II. triedy. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 



16,05 hod sa do rokovacej miestnosti vracia poslankyňa Mgr. Bublavá. 

 

4.7 List pána Ing. Jozefa Koyša a manž. Nadeždy, bytom Dibrovova 839/19, Nové Mesto nad 

Váhom ako odpoveď na odkúpenie časti  z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/101, ktorý  

schválilo MsZ uznesením č. 9 - XII/2015 za cenu 12,- €/m2. Z dôvodu vysokej kúpnej ceny 

a nákladov na geometrické zameranie je predmetné odkúpenie pre žiadateľa neakceptovateľné. 

Zároveň uvedeným listom oznamuje, že o prenájom časti 36 m2 z pozemku parc. č. 1680/101, 

ktorého zámer bol schválený uznesením MsZ č. 4 - XIII/2015, má záujem až po oznámení ceny 

prenájmu za m2/rok.   

MsZ zrušilo uznesenie MsZ č. 9 - XII/2015 zo dňa 2.11.2015, ktorým bol schválený odpredaj 

časti ( cca 200 m2 ) z pozemku parc. č. 1680/101. Zároveň schválilo  prenájom časti 36 m2 a 200 

m2 z pozemku parc. č. 1680/101 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 9 630 m2  , ktorý je 

zapísaný na LV č. l  ako parcela registra „C“ na mesto Stará Turá v celosti. Prenájom sa 

schvaľuje za cenu 0,80€/ m2/rok.      

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

4.8 Návrh na zverenie majetku mesta do správy Domu kultúry Javorina m. p. o. Stará Turá. 

Jedná sa o nasledovný majetok : Rekonštrukcia soc. zariadenia a vstupného schodiska do DK 

Javorina Stará Turá v obstarávacej cene 42 264,93 € a rekonštrukcia soc. zariadenia KD Papraď 

+ výmena vchodových dverí v obstarávacej cene 8 798,69 €. 

Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy 

a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný do správy Domu 

kultúry Javorina. 

MsZ schválilo zverenie  majetku mesta do správy Domu  kultúry Javorina.  

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

4.9 Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb m. p. o. Stará Turá.  Jedná 

sa o nasledovný majetok : Osvetlenie prechodu pre chodcov na  Ul. SNP ( pri kamenom moste 

) + projekt osvetlenia prechodu  v obstarávacej cene 5 506,80 €, Detské ihrisko v lokalite nad 

Chiranou ( za BD Mýtna 537 ) v obstarávacej cene 5 998,20 €, Úprava MK a spevnené plochy 

pri BD č. 138 Ul. Hurbanova v obstarávacej cene 2 619,99 € a Prístupová komunikácia 

a parkovisko pre BD Hlubockého 676 v obstarávacej cene 11 580,- €. Uvedený majetok bude 

doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy a protokolom o odovzdaní 

a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný do správy Technických služieb. 

MsZ schválilo zverenie  majetku mesta do správy Technických služieb. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

4.10 Žiadosť spoločnosti VLATO s.r.o. Bzince pod Javorinou 399 o zriadenie vecného bremena 

práva prechodu a prejazdu cez  pozemok parcela reg. „E“ parc. č. 2369/1 – vodná plocha  

o výmere 8097 m2.  

MsZ schválilo  zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez  pozemok parcela 

reg. „E“ parc. č. 2369/1 – vodná plocha  o výmere 8097 m2.   

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

4.11  Žiadosť pána Ing. Vladimíra Dingu, bytom Sadová 29, Stará Turá  o zrušenie  vecného 

bremena  na pozemkoch parc. č. 1761/39 – zast. plocha o výmere 196 m2, parc. č. 1761/174 – 

zast. plocha o výmere 119 m2, parc. č. 1761/175 – zast. plocha o výmere 115 m2, parc. č. 

1761/176 – zast. plocha o výmere 148 m2 spočívajúceho v predkupnom práve pre mesto Stará 

Turá, ktoré je zapísané na LV č. 5981. Rodinný dom bol skolaudovaný v roku 2009. Podmienka 

zo strany žiadateľa bola splnená.  



MsZ schválilo    zrušenie vecného bremena. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

4.12 Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parc. č. 1861/3 – zast. plocha 

o celkovej výmere 1347 m2  od vlastníkov pána Miroslava Uhlíka, bytom Mýtna 537/48, Stará 

Turá a pána Jaroslava Uhlíka, bytom Hurbanova 136/4, Stará Turá  v spoluvlastníckom podiele 

každý v 1/4. Cenu za pozemok navrhujeme vo výške 1,50 €/m2. Jedná sa o pozemok, ktorý 

tvorí súčasť cesty na Dubník I., topoľová alej. Mesto je už spoluvlastníkom v 1/2.  

MsZ schválilo odkúpenie pozemku parc. č. 1861/3 – zast. plocha o výmere 1347 m2, ktorý je  

evidovaný v reg. parciel „C“  za kúpnu cenu  1,50 €/m2.  

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

 5.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

     Stručnú informáciu k materiálu podal Ing. Holota. Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje 

finančné prostriedky v celkovej výške 712.751 €, suma 452 428 € je účelovo viazaná z časti 

v rezervnom fonde sumou 430 798 € a z časti na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov 

sumou 21 630 €. Vzhľadom na pozitívny vývoj príjmov z podielových daní mesto plní svoje 

finančné záväzky bez akýchkoľvek problémov. V porovnaní s koncom minulého roka klesli 

finančné prostriedky mesta o sumu 603 753 €, z toho suma 222 651 bola použitá z rezervného 

fondu na financovanie II. etapy verejného osvetlenia a z vlastných prostriedkov bolo 

financované navýšenie vkladu mesta do základného imania MŠA vo výške 102 520 €. Ostatné 

financie boli použité v súlade s rozpočtom bežných výdavkov. Na základe vyššie uvedeného 

predpokladáme, že plnenie programového rozpočtu v roku 2016 bude v súlade so stanovenými 

cieľmi.  

Predseda finančnej komisie Ing. Görög vzniesol pripomienku komisie, aby pri prerokovávaní 

aktuálneho hospodárenia predkladali podklady o hospodárení aj školy a školské zariadenia, aby 

bol prehľad o ich hospodárení s finančnými prostriedkami, ktoré im boli poskytnuté vzhľadom 

na skúsenosti z minulého konca roka, kedy sa oneskorene reagovalo na akútne zistenia. Tieto 

materiály škôl a školských zariadení budú predložené na nasledujúce zasadnutie KFRM  a táto 

v prípade zistení nedostatkov v hospodárení škôl bude následne informovať zastupiteľstvo.  

MsZ vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

 6.  Návrh rozpočtového opatrenia 

V navrhnutom rozpočtovom opatrení je uvedená zmena rozpočtu, vyplývajúca z prijatých 

žiadostí o finančnú dotáciu z rozpočtu mesta pre Nemocnicu s poliklinikou Nové Mesto nad 

Váhom na nákup CT a NsP Myjava na krytie nákladov oddelenia dlhodobo chorých pacientov. 

Celkový vplyv navrhovanej zmeny rozpočtu je nulový, nakoľko dôjde k navýšeniu výdavkovej 

časti rozpočtu o sumu 19 000 € a zároveň o tú istú sumu aj k navýšeniu príjmovej časti 

rozpočtu. 

Primátorka mesta informovala, že dotáciu na CT mesto poskytlo, ale s tým, že nemocnice si 

uhradia svoj dlh na nájme. Nové Mesto prispelo 50 tis. € na nákup tohto prístroja. Včerajším 

dňom je prístroj v prevádzke. Na Myjave zriadili  poisťovňami zazmluvnené doliečovacie 

zariadenie pre skvalitnenie služieb v nemocnici. Podarilo sa získať nových odborných lekárov. 

MsZ schválilo rozpočtové opatrenie č.1. nasledovne: 

čiastku 19 tis. € navýšenie bežných príjmov 211-príjmy z podnikania, položka 211004 

a súčasne navýšenie  bežných výdavkov 

4.2 Transfery na rôzne účely podľa VZN položka 642001. 



Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

 7.  Aktualizácia pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31. 12. 2015 

Za rizikové pohľadávky mesto Stará Turá považuje daňové pohľadávky z rokov 2002 až 2014, 

ktorých celková suma na dani z nehnuteľností dosiahla sumu 94 460,63 €, z čoho 85 834,60 € 

sú pohľadávky voči spoločnostiam v konkurze. Celkový nedoplatok na poplatkoch za tuhý 

komunálny odpad je k 31.12.2015 v sume 21 394,49 €. 

Stav bežných záväzkov na vybraných účtoch k 31.12.2015 dosiahol sumu 6 417,95 €, z čoho 

sumu 5 394,38 € tvoria záväzky z obchodného styku a sumu 1 023,57 € preplatky na miestnych 

daniach. Všetky záväzky evidované k 31.12.2015 sú v lehote splatnosti. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

 8.  Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2015 

MsZ vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 9.  Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 

2015 

Ing. Vráblová informovala, že organizácia má problém s úhradou faktúr od Zberných surovín, 

ktoré sú momentálne v reštrukturalizácii. Zároveň navrhujú upustiť od ďalšieho vymáhania  

zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta pri vymáhaní pohľadávky voči firme Cvaško 

Slovakia vo výške 136,85 € a firme PLM GROUP vo výške 17,79 €.  

MsZ vzalo materiál na vedomie a zároveň uložilo odpísať nedobytné pohľadávky. 

 

16.20 odchádza z rokovacej miestnosti poslanec Ing. Bunčiak. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

10. Návrh VZN č. 1/2016-Nar. O nakladaní s obecnými bytmi a bytmi postavenými 

s podporou štátu 

Návrh VZN č. 1/2016 – Nar. O obecných bytoch sa predkladá z dôvodu zjednotenia dvoch 

platných všeobecne záväzných nariadení  a to VZN č. 13/2012-Nar. o obecných bytoch a VZN 

č. 5/2014-Nar. o nakladaní s nájomnými bytmi na Ulici Hlubockého číslo súpisné 676/1. 

MsZ schválilo nariadenie. 

O 16.25 sa vracia poslanec Ing. Bunčiak. 

Hlasovanie poslancov: za 11, zdržal sa: 1 /Ing. Bunčiak/ 

 

 

11. Návrh VZN č. 2/2016-Nar. O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v ZŠ,   ktorej zriaďovateľom je mesto Stará Turá  

V nadväznosti na legislatívne zmeny sa mení termín zápisu detí do ZŠ,  a preto je potrebné 

zmeniť doteraz platné VZN. 

MsZ schválilo nariadenie. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

  

12. Návrh VZN č. 3/2016-Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb 

na trhových miestach a trhový poriadok 



VZN bolo potrebné upraviť z dôvodu novely zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov. Novela 

prináša zmeny v rozsahu predávaného sortimentu a niektoré ďalšie drobné úpravy. 

MsZ schválilo nariadenie. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

  

 

13. Správa audítora k hospodáreniu  mesta za obdobie roku 2014 

Mesto Stará Turá je v súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení povinné svoju ročnú účtovnú závierku dať overiť audítorovi. Podľa príslušných 

ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je mesto Stará Turá, ako materská účtovná 

jednotka, povinné tiež zostavovať i konsolidované účtovné závierky konsolidovaného celku 

a konsolidované výročné správy. 

Mestu Stará Turá vykonala audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2014, audit 

konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 a overenie súladu konsolidovanej výročnej 

správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2014 spoločnosť NOVOAUDIT, s.r.o. so 

sídlom v Nových Zámkoch. Mesto Stará Turá vypracovalo konsolidovanú výročnú správu za 

rok 2014 v súlade s ustanovením § 22b ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

MsZ vzalo správu na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

Primátorka mesta informovala poslancov, že na dnešné zasadnutie bol pozvaný i riaditeľ 

okresného riaditeľstva PZ Ing. Mário Jamriška, tento však bude z pracovných dôvodov meškať, 

a tak sa bod č. 14 presúva na záver. 

 

15. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015 

Podľa § 18f  písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predkladá hlavný 

kontrolór obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti , a to 

do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.     Vykonaných bolo 14 kontrolných akcií,  z toho: 

- pri   5  kontrolách neboli zistené nedostatky 

- pri   9  kontrolách boli zistené nedostatky. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

16. Správa z vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou mesta 

Podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá správu 

o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

17. Vyhodnotenie plnenia úloh hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015 

MsZ vzalo na vedomie vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2015 a zároveň uložilo vyplácať 

odmenu vo výške 10 % mesačného platu hlavnej kontrolórky. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

Primátorka mesta doplnila na základe poslaneckého návrhu Ing. Göröga tretiu úlohu pre 

hlavnú kontrolórku mesta a zmenu percentuálneho hodnotenia Návrhu úloh pre priznanie 

mesačnej odmeny HK. Výroková časť uznesenia v bode a) sa mení nasledovne: 



a) schvaľuje s pripomienkou 

doplnenia úlohy č. 3 – Vykonať operatívne kontroly na základe požiadavky poslancov.  

Za splnenie úlohy prislúcha mesačná odmena vo výške 4 %. Výška odmeny za 

splnenie úlohy č. 1 a 2 sa upravuje na 4 % za každú úlohu. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

18. Návrh na schválenie dotácií športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá 

Čiastka určená na prerozdelenie v 2. časti sezóny 2015/2016 je 14 000,00 €. Táto suma sa má 

použiť na podporu športovej aktivity mládeže vo vybraných kluboch podľa kvantitatívnych 

ukazovateľov. Tieto ukazovatele určili bodové hodnotenie jednotlivých žiadateľov, a tiež 

percentuálne rozdelenie dotácii.   

 

Dotácia pre kluby bola schválená nasledovne:     

Mestský futbalový klub                       4 188,80 € 

Mestský kolkársky klub      372,40 €  

Wu-shu centrum Stará Turá                2 702,00 €    

Mestský basketbalový klub                          5 266,80 €  

Stolnotenisový klub Stará Turá              674,80 €  

Strelecký klub Stará Turá      795,20 €  

Spolu:                14 000 € 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

19. Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá, s. r. o. 

V roku 2016 sú v programovom rozpočte naplánované finančné prostriedky vo forme dotácie 

na prevádzku športového areálu na štadióne v sume 50 000 €. Dotácia bude na základe 

navrhovanej zmluvy s MŠA, s. r. o.   použitá výhradne na úhradu nákladov na spotrebované 

energie (elektrická energia, teplo, teplá voda, vodné, stočné a dažďová voda), na úhradu 

poplatkov za komunálne odpady v budovách kolkárne, futbalovej tribúny, futbalového ihriska 

a ihriska s umelou trávou v športovom areáli na štadióne v Starej Turej, ktoré má vo vlastníctve 

MŠA Stará Turá, s. r. o., na úhradu nákladov na spotrebované energie (elektrická energia, teplo, 

teplá voda, vodné, stočné a dažďová voda), na úhradu poplatkov za komunálne odpady 

v budove športovej haly v priestoroch, ktoré slúžia športovým klubom pôsobiacim v meste 

Stará Turá a občanom Starej Turej na športové aktivity a neslúžia na podnikateľskú činnosť 

a v poslednom rade na úhradu opráv a údržbu budov v športovom areáli, ktoré slúžia športovým 

klubom pôsobiacim v meste Stará Turá a občanom Starej turej na športové aktivity. 

Poslanca Ing. Göröga zaujímalo , či bude čiastka 100 tis. €, ktorú mesto poskytlo  na ihrisko 

s umelou trávou zahrnutá do zmluvy s MŠA. Primátorka odpovedala, že určite áno, ale až po 

kolaudácii.  

MsZ schválilo návrh zmluvy. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

21. Informácia o možnosti podania žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie  

územnoplánovacej dokumentácie „Zmena a doplnky územného plánu mesta Stará 

Turá“ 

Mesto Stará Turá, ako územnoplánovací orgán, v 01/2016 zahájilo prípravné práce pre 

obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky územného plánu mesta Stará 

Turá“ a to: verejné obstarávanie pre výber spracovateľa a verejné obstarávanie pre výber 



odborne spôsobilej osoby podľa §2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov. 

V súlade so zákonom č.226/2011 Z. z. je možné požiadať o dotáciu na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie. Max. výška dotácie je 80% oprávnených nákladov na 

spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Jedným z povinných príloh k žiadosti je 

uznesenie MsZ, ktorým zaväzuje obstarávateľa, aby  proces obstarávania a schvaľovania 

územnoplánovacej dokumentácie trval najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy 

o poskytnutí dotácie.  

MsZ materiál schválilo.  

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

21a Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa v Rade školského zariadenia CVČ 

Stará Turá 

     Z dôvodu, že končí funkčné obdobie Rady školského zariadenia CVČ Stará Turá dňom  

8. 3. 2016  ako i z dôvodu zmeny počtu zástupcov zriaďovateľa  z dvoch na jedného je potrebné 

vykonať delegovanie zástupcu za zriaďovateľa.  Mestské zastupiteľstvo má kompetenciu 

delegovať zástupcov do Rady školy  a školských zariadení v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení § 11 ods.4 písm. l). 

Z pôvodne navrhovaných dvoch zástupcov na voľbu Mgr. Krištofíkovej a JUDr. Klačkovej, 

ktoré vykonávali funkciu zástupcu v CVČ sa Mgr. Krištofíková vzdala navrhovanej funkcie pre 

ďalšie obdobie. Ďalej mala pripomienku k počtu dvoch zástupcov za zamestnancov CVČ, keď 

sú tam 3 pedagogickí zamestnanci, dvaja na poloviční úväzok-ekonómka a upratovačka. Je to 

v právomoci zriaďovateľa, podľa jej názoru by však mali byť 2 zástupcovia zriaďovateľa a 1 

zamestnanec. 

Primátorka sa vyjadrila, že to bolo konzultované aj s pani riaditeľkou CVČ, takže je to po 

vzájomnej dohode. 

MsZ následne schválilo ako zástupcu do Rady školského zariadenia JUDr. Klačkovú. 

Hlasovanie poslancov: za 11, zdržal sa: 1 /JUDr. Klačková/ 

 

14. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2015 

Ing. Zloch sa zaujímal, kde sú umiestnené kamery v meste. Ing. Málek informoval, že sú 

umiestnené pri Arkádii, pri DK, pri Bille, na námestí, na Dome služieb, pri Drogérii, pred 

Poliklinikou je statická, pri ihrisku na Hurbanovej ulici. 

Ing. Zlocha zaujímalo aká je citlivosť kamier. Ing. Málek odpovedal, že kamery sú 

v automatickom režime. Je možné zamerať objekt v presnejšom rozlíšení ak je pri systéme 

obsluha. Pri kamerách je chránená dielňa so 4 zamestnankyňami na polovičný úväzok. 

MsZ vzalo správu na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

Primátorka mesta privítala riaditeľa  okresného riaditeľstva PZ Ing. Mária Jamrišku 

a požiadala ho o informáciu v oblasti štátnej polície. 

Poďakoval za pozvanie. Vyjadril sa, že na rokovanie prišiel  rovno zo zasadnutia 

bezpečnostných zložiek okresného riaditeľstva. Okresné riaditeľstvo je veľké, zahŕňa 48 obcí, 

4 mestá, z toho 2 okresné.  Okresné riaditeľstvo má 156 policajtov. Len pre zaujímavosť 

uviedol, že momentálne majú 4 dopravných policajtov. Skonštatoval, že Stará Turá je bezpečné 

mesto. Polícia má už dlhoročnú výbornú spoluprácu  s Mestskou políciou. Uistil poslancov, že 

Polícia nie je hodnotená podľa výšky vybraných pokút ani tlačená do výberu pokút. Na Starej 

Turej je 20 policajtov, ktorí úzko spolupracujú s MsP, ktorá je im často nápomocná, pri riešení 



priestupkov, tiež využívajú ich kamerový systém. Pre políciu je najdôležitejšia prevenčná 

činnosť. Práca policajta je hlavne práca s ľuďmi. 

Primátorka mesta  poďakovala za spoluprácu štátnej polícii. 

 

 

22. Návrhy a otázky poslancov 

Viceprimátorka Bc. Zigová informovala o vzdaní sa funkcie členky Komisii pre školstvo, 

kultúru, mládež a šport PhDr. Ľubice Bajjaniovej, na miesto ktorej navrhla schváliť za členky 

Mgr. Janu Koštialovú. 

Prijíma sa nové uznesenie: 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom XV. zasadnutí dňa 25. 2. 2016 

poslanecký návrh Bc. Zuzany Zigovej na zmenu v Komisii pre školstvo, kultúru, mládež a šport 

na základe, ktorého  

 

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

vzdanie sa funkcie členky PhDr. Ľubice Bajjaniovej, bytom Lipová 372, Stará Turá 

 

b) m e n u j e  

do funkcie členky komisie Mgr. Janu Koštialovú, bytom Papraď 1818, Stará Turá 

 

c) u k l a d á 

MsÚ administratívne vybaviť náležitosti súvisiace s ukončením funkcie a menovaním 

do funkcie.        

       T: 29. 2. 2016 

MsZ návrh schválilo. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

Ing. Görög v tej súvislosti navrhol schválenie novej členky KFRM Janky Trúsikovej. 

Prijíma sa nové uznesenie: 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom XV. zasadnutí dňa 25. 2. 2016 

poslanecký návrh Ing. Bohdana Göröga na doplnenie Komisie pre financie, rozpočet 

a majetok mesta o novú členku, na základe ktorého  

 

a) m e n u j e  

do funkcie členky komisie Janku Trúsikovú, bytom Mýtna 144/2, Stará Turá 

 

b) u k l a d á 

MsÚ administratívne vybaviť náležitosti súvisiace s menovaním do funkcie. 

      

       T: 29. 2. 2016 

 

MsZ návrh schválilo. 

Hlasovanie poslancov: za 11, zdržal sa:1 /Mgr.Krištofíková/ 

 

Ing. Durec informoval poslancov o situácii, ktorá sa deje na okraji lesa. Rieši sa to neustále, 

obyvatelia kopaníc porušujú zákon. Je to na konto sťažností tých ľudí. Treba si uvedomiť, že 

je ochranné pásmo lesa 50 m od hranice lesa, kde  obyvateľ je povinný zniesť aj isté obmedzenia 

z pohľadu padajúcich stromov, konárov, lístia, prirodzeného zladenia. Lesotur nemá žiadne 

pripomienky pri stavebnom konaní, lenže je tam príklad mladý les, ktorý bude o 20 rokov 

vysoký a zarábame si na ďalšie problémy. Je to určitá nezrelosť obyvateľov, že si toto 



neuvedomujú. Lesotur robí všetko preto, aby neznečisťoval cesty. Občan však musí zniesť 

takéto obmedzenie, mal by mať demontovateľný plot. Ľudia často vykopávajú historickú 

hranicu lesa, kameň, hýbu s tým, buď to použijú v základoch, alebo to zlikvidujú, skladujú 

materiály, orezávajú stromy, porušujú porastový plášť. A deje sa to od Paprade po Lazy. 

MUDr. Ammer  mal dotaz čo s tými diviakmi na Dubníku? Už bolo zasa napadnutie. 

Ing. Durec skonštatoval, že pre klimatické podmienky  je premnožená zver. Dubník je 

nepoľovná plocha. 

Ing. Görög mal dotaz na riaditeľku DK Javorina v súvislosti s vynovenými priestormi 

mestského múzea. Zaujímal sa o to, či sa kompletne do týchto priestorov presťahuje expozícia 

z druhého poschodia a či tam ešte bude priestor aj na  rozširovanie, alebo sa bude redukovať 

pôvodná expozícia.  

Riaditeľka DK  sa vyjadrila, že sa bude rozširovať múzeum Chirany, ktorému bude venovaná 

samostatná časť a bude to trochu inak usporiadané a časť expozície, ktorá je teraz v starom 

múzeu, tam nebude, tá sa bude obmieňať v časti nového múzea pre regionálnu výchovu. 

Ing. Göröga zaujímalo , čo konkrétne ktoré kusy sa budú obmieňať. Pokiaľ sa má zredukovať 

múzeum, nevidí zmysel budovať nové. Múzeá by sa mali rozširovať. Nie ísť postupom 

zredukovať niečo, aby som získal nové priestory. Sťahovanie sa zdôvodňovalo len s tým, že 

bude lepší prístup do múzea. Ale nehovorilo sa o redukcii výstavných exponátov. 

Riaditeľka DK povedala, že sa nejedná o výraznú redukciu, napr. nebudú vystavené 2 truhlice 

ale len jedna, ale v súčasnosti nevie povedať presne, ktoré kusy tam nebudú. Nebude ich veľa, 

budú v depozite. 

Ing. Durec podotkol, že sa dopočul, že myšlienka je tam taká, že expozície budú tematické 

napr. k nejakému výročiu. 

JUDr. Klačková sa pýtala MsP či pokračujú v kontrole v okolí polikliniky. Náčelník MsP 

odpovedal, že áno, nič sa tam neudialo. 

Ing. Zloch pripomienkoval, že  ZUŠ súrne potrebuje k výučbe výtvarného odboru interaktívnu 

tabuľu. Pre nich je to dôležitá didaktická pomôcka, o ktorú sa už dlhší čas márne snažia. 

 

 

Po vyčerpaní programu rokovania ukončila primátorka poďakovaním za účasť zasadnutie MsZ 

o 17.45 hod. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna H a l i n á r o v á                     Ing.  Ján V o l á r                                                      

          primátorka mesta                          prednosta úradu 

 

 

 

 

Overovatelia: Bc. Zuzana Zigová 

                       Ing. Richard Bunčiak 
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