
Z Á P I S N I C A 

 

z XVIII. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 25. 8. 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 zo XVII. zasadnutia MsZ 

 4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6.  Informácia o  zrealizovaných rozpočtových opatreniach a návrh rozpočtového opatrenia 

 6.1 Návrh rozpočtových opatrení DK Javorina Stará Turá 

 7.  Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30. 6. 2016 

 8.  Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby k 30. 6. 2016 

 9.  Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina k 30. 6. 2016 

10.1 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30. 6. 2016 a monitorovacia správa k PR 

10.2 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o Technické služby Stará Turá k 30. 6. 2016 

10.3 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o DK Javorina Stará Turá k 30. 6. 2016 

11.   Informácia o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s. r. o. k 30. 6. 2016 vrátane prehľadu 

pohľadávok a  záväzkov 

12.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. k 30. 6. 2016 vrátane prehľadu 

pohľadávok a záväzkov 

13.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s. k 30. 6. 2016 vrátane prehľadu 

pohľadávok a záväzkov 

14.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu MŠA s. r. o. k 30. 6. 2016 

15.  Návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta Stará Turá  

16.  Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol 

17.  Návrh zmien v komisiách MsZ 

18.  Návrh VZN č. 7/2016 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 

19.  Prerokovanie petície občanov 

20.  Koncepcia rozvoja športu mesta na r. 2016-2021 

21.  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   

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

Halinárová o 15.00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  10 poslancov. Ospravedlnení boli  

poslanci Mgr. Júlia Bublavá, Monika Hluchá a  Mgr. Soňa Krištofíková.  

    Primátorka   navrhla zaradiť pred bod č. 3 materiál číslo 13 - Informácia o plnení 

hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s. k 30. 6. 2016 vrátane prehľadu pohľadávok 

a záväzkov.  

Hlasovanie poslancov za takto navrhnutý program: za 10 

 

 

 



2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Ján Zloch, Zuzana Durcová, JUDr. Patrícia 

Klačková a za overovateľov Bc. Zuzana Zigová a Ing. Igor Slezáček. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

13.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s. k 30. 6. 2016 

vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

Informáciu k materiálu podal poslancom predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Jaromír 

Ješko. AQUATUR, a. s. Stará Turá má zostavený rozpočet na rok 2016, ktorý predpokladá 

dosiahnutie výnosov vo výške 282 tis. € a nákladov vo výške 321 tis. €, čo znamená dosiahnutie 

hospodárskeho výsledku v podobe straty v objeme 45 tis. €. 

Z  výkazu ziskov a strát za 1. polrok 2016 vyplýva, že výnosová i nákladová časť sú z časového 

hľadiska proporcionálne plnené uspokojivo. Nepatrné neplnenie výnosovej časti vyplýva 

z neuzatvoreného rokovania so spoločnosťou TVK, a. s. ohľadom podnájmu časti skupinového 

vodovodu Trenčín – Trenčianske Teplice – Nové Mesto nad Váhom. Naopak, nákladová časť 

je nepatrne prekročená z dôvodu vyššej sumy poistenia majetku spoločnosti a zle odhadnutých 

úrokov z prijatých úverov. Na vývoj cash-flow v roku 2016 má výrazne pozitívny vplyv 

vzdanie sa členov predstavenstva odmien za výkon funkcie, čo je pre budúcnosť 

nepredstaviteľné (cca 25 tis. € ročne). Spoločnosť k 30.6.2016 nemá neuhradené žiadne 

pohľadávky ani záväzky. Ďalej informoval, že vyšla nová vyhláška o regulácii cien vodného 

a stočného, na základe ktorej budú upravovať nájomnú zmluvu s prevádzkovateľom 

spoločnosťou PreVaK, tak aby spoločnosť nielen tvorila zisk, ale mala aj financie na budovanie 

investičných akcií. 

Poslanca Ing. Göröga zaujímal dopad zvýšenia na ceny vodného. Ing. Ješko sa vyjadril, že 

najneskôr do konca septembra budú musieť byť už známe tieto dopady na ceny vplyvom novej 

vyhlášky. 

Poslanci vzali materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

3. Vyhodnotenie uznesení zo XVII. zasadnutia MsZ 

MsZ vzalo materiál na vedomie.  

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1 Žiadosť pána Ivana Maleka, bytom SNP 261/31, Stará Turá o odkúpenie  časti  cca 30 m2 z 

pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 1061/1 – ostatné plocha ocelkovej výmere 10926 m2, ktorý 

sa nachádza na Ul. Dibrovovej pri rodinnom dome súp. č. 234.  Zároveň žiada o zníženie kúpnej 

ceny z dôvodu, že mu v minulosti bol zabraný pozemok pod cestu. 

Poslanec Zloch podal pozmeňujúci návrh na zníženie predajnej ceny na sumu 20 €/m2 . Ing. 

Görög oponoval, že cena bola stanovená a odsúhlasená komisiou pre financie a bol by nerád 

keby takýmto postupom zníženia ceny došlo k precedensu. 

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh: za 2 /Ing. Zloch, MUDr.Ammer/ 

proti: 8 /Adámek, Ing. Bunčiak, Durcová, Ing. Durec, Ing. Görög, JUDr. Klačková,  

Ing. Slezáček, Bc. Zigová/ 

Hlasovanie za predložený návrh : za 7 /Durcová, Ing. Durec, Ing. Görög, JUDr. Klačková,  

Ing. Slezáček, Bc. Zigová, Adámek/, proti: 2 /Ing. Zloch, MUDr.Ammer/ nehlasoval: 1 /Ing. 

Bunčiak/ 



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

znení odpredaj časti cca 30 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1061/1 /16  – ostatná plocha 

o celkovej výmere  10926 m2, ktorý  je  zapísaný na  LV  č. 1  v  podiele  1/1  na mesto Stará 

Turá za kúpnu cenu 30 €/m2. 

 

4.2 Žiadosť pani Zdenky Gajdošíkovej, bytom Ul. SNP 151/68, Stará Turá o odkúpenie  

spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 7362/424353 z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 11 – 

zast. plochy o výmere 686 m2,  ktorý sa nachádza pod bytovým domom na Ul. SNP súp. č. 151.   

MsZ schválilo odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 11 – 

zast. plocha o celkovej výmere 686 m2 v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení  za cenu  0,10 €/m2. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

4.3 Ponuka pána Jaroslava Jansu, bytom Klčové 2088/37, Nové Mesto nad Váhom  na 

majetkovoprávne vysporiadanie častí z pozemkov parcele reg. „E“ parc. č. 9038/1 – ostatná 

plocha o celkovej výmere 735 m2 a parc. č. 9038/2 – lesné pozemky o celkovej výmere 6109 

m2, ktorých je spoluvlastníkom  v podiele 1/4.  Cenu za pozemky navrhuje vo výške 1,50 €/m2. 

Jedná sa o časti pozemkov, ktoré tvoria súčasť cesty v Nárci, kde je zámer realizovať stavbu 

Cyklochodníka Stará Turá. 

     MsZ schválilo majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov parcele reg. „E“ parc. č. 9038/1 a 

parc. č. 9038/2 až po realizovaní stavby a zameraní skutkového stavu. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

4.4 Ponuka pána Bohumíra Michalca, bytom Topolecká 2248, Stará Turá na majetkovoprávne 

vysporiadanie častí z pozemkov parcele reg. „E“ parc. č. 9025 – trvalé trávne porasty o celkovej 

výmere 1629 m2, parc. č. 9033 – trvalé trávnaté porasty o celkovej výmere 299 m2  a parc. č. 

9037  – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 327 m2, ktorých je vlastníkom  v podiele 1/1.  

Cenu za pozemky navrhuje vo výške 5,- €/m2. Jedná sa len o časti pozemkov, ktoré tvoria 

súčasť cesty v Nárci, kde je zámer realizovať stavbu Cyklochodníka Stará Turá. 

     MsZ schválilo majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov reg. „E“ parc. č. 9025, parc. č. 

9033 a parc. č. 9037 až po realizovaní stavby a zameraní skutkového stavu. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

4.5 Ponuka pani Eleny Horváthovej, bytom Jazviny 1763, Stará Turá na majetkovoprávne 

vysporiadanie častí z pozemkov parcele reg. „E“ parc. č. 9038/1 – ostatná plocha o celkovej 

výmere 735 m2 a parc. č. 9038/2 – lesné pozemky o celkovej výmere 6109 m2, ktorých je 

spoluvlastníkom  v podiele 3/72.  Cenu za pozemky navrhuje vo výške 5,- €/m2. Jedná sa len 

o časti pozemkov, ktoré tvoria súčasť cesty v Nárci, kde je zámer realizovať stavbu 

Cyklochodníka Stará Turá. Ďalej ponúka na majetkovoprávne vysporiadanie časť z pozemku 

parcela reg. „E“ parc. č. 7697 – lesné pozemky o celkovej výmere 5301 m2, ktorého je 

spoluvlastníkom  v podiele 9/16.  Cenu za pozemok navrhuje vo výške 5,- €/m2. Jedná sa len 

o časť pozemku, ktorý tvorí súčasť cesty v Grúnke, ktorá sa má rekonštruovať. 

      MsZ schválilo majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov parcele reg. „E“ parc. č. 9038/1, 

parc. č. 9038/2 a parc. č. 7697 až po realizovaní stavby a zameraní skutkového stavu. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

4.6 Ponuku pána Jána Hvoždaru, bytom Súš 2605, Stará Turá  na darovanie pozemku  parcela 

reg. „E“ parc. č. 6422 – záhrady o výmere 59 m2 a časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 

6422/1 – záhrady o výmere 76 m2.  Pozemky sa nachádzajú v Súši pod požiarnou zbrojnicou. 



MsZ schválilo ponuku na darovanie pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 6422 – záhrady o výmere 

59 m2 a pozemok parcela reg.  „E“ parc. č. 6422/1 – záhrady o výmere 76 m2.   

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

4.7 Žiadosť spoločnosti SPP - distribúcia a.s., Bratislava o súhlas k uloženiu plynovodov na 

pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 1241/4, parc. č. 1561, parc. č. 1563/14, parc. č. 1366/3, 

parc. č. 1563/32, parc. č. 1241/1, parc. č. 1057/8, parc. č. 1057/2, parc. č. 1057/6, parc. č. 5/1, 

parc. č. 2/21, parc. č. 2/18, parc. č. 2/17, parc. č. 2/16, parc. č. 2/1, parc. č. 5/12, parc. č. 5/13, 

parc. č. 5/11 a parcele reg. „E“ parc. č. 1599/2, parc. č. 1599/3, parc. č. 1183/1, parc. č. 1031/32, 

parc. č. 139/11, parc. č. 194/1, parc. č. 193, parc. č. 181, parc. č. 180, parc. č. 2232/5, parc. č. 

2232/3, parc. č. 2232/4, parc. č. 2236, parc. č. 2239/1, parc. č. 2241, parc. č. 2240/1, parc. č. 

2242/1, parc. č. 2243/11, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá. Súhlas k uloženiu žiadajú 

z dôvodu rekonštrukcie existujúcich plynovodov a pripojovacích plynovodov, ktoré budú 

vedené v pôvodných trasách cez pozemky, na ktoré majú zriadené vecné bremeno zo zákona.  

MsZ schválilo vydanie súhlasu k uloženiu plynovodov na predmetných pozemkoch mesta. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

4.8 Žiadosť pána Michala Jurču, bytom  Hurbanova 156/68, Stará Turá  o odkúpenie časti z 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1042/4 – zast.  plocha o celkovej výmere 349 m2, ktorý sa 

nachádza za  nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa na ul. Jiráskovej.  Predmetný pozemok 

tvorí nádvorie za domom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Zámer odpredaja časti z pozemku 

bol zverejnený od 3.5.2016 v súlade s uznesením MsZ č. 4 - XVI/2016. K zverejnenému 

zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parc. č. 1042/16 – zast. plocha 

o výmere 138 m2. Pozemok bude evidovaný ako parcela registra  „C“.  

Uznesením MsZ č. 16 – XVII/2016 zo dňa 23.6.2016 bol neschválený odpredaj predmetného 

pozemku z dôvodu nutnosti preverenia trasy uloženia kanalizácie.  

    MsZ schválilo odpredaj pozemku v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení,  parcela reg. „C“ parc. č. 1042/16  – zast. plocha o výmere  138 

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 30 ,- €/m2. Odpredaj sa schvaľuje s 

podmienkou upozornenia v kúpnej zmluve na zákonné vecné bremeno existujúcich 

inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v pozemku. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

4.9 Žiadosť pani Ivety  Psotnej, bytom Štúrova 564/17, Stará Turá a Mgr.Art. Ivana Ožváta, 

bytom Škultétyho 3, Ivanka pri Dunaji  o odkúpenie  časti  z pozemku  parcela reg. „E“ parc. č. 

1762  – orná pôda o celkovej výmere 12831 m2, ktorý sa nachádza za rodinným domom na ul. 

Štúrovej súp. č. 564, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. Odkúpenie pozemku žiada z dôvodu 

vytvorenia malej záhradky.   

     MsZ schválilo zámer odpredaja časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1762 – orná pôda 

o celkovej výmere 12831 m2  v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

4.10 Žiadosť Mareka Medňanského, Jiráskova 165/4, Stará  Turá o zriadenie vecného bremena  

na pozemkoch parc. č. 4852/16 a parc. č. 11316/5 z dôvodu umiestnenia  vjazdu a výjazdu 

k novostavbe rodinného domu, ktorý bude na pozemku parc. č. 4852/3.   

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena na predmetných pozemkoch. 

Hlasovanie poslancov: za 10 



4.11 Žiadosť Ľubomíra Klačku a manželky JUDr. Patrície Klačkovej, bytom Dr. Úradníčka 

193/5, Stará Turá  o súhlas  s umiestnením a zriadenie vecného bremena  na pozemkoch parc. 

č. 17220 a parc. č. 17221   z dôvodu  uloženia NN prípojky k hospodárskemu objektu,  ktorý 

bude na pozemku parc. č. 11937.   

MsZ schválilo vydanie súhlasu k umiestneniu NN prípojky ako i zriadenie vecného bremena. 

Hlasovanie poslancov: za 9, zdržal sa: 1 /JUDr.Klačková/ 

 

4.12 Žiadosť spoločnosti Groise s. r. o., Ilava o súhlas s prepojením chodníka, ktorý bude 

vybudovaný na pozemku parc. č. 47 na mestský chodník, ktorý je vybudovaný na pozemku 

parc. č. 45/8. Pripojenie chodníka bude slúžiť ako vstup pre peších do priestorov budúceho 

denného baru s kaviarňou.    

MsZ schválilo vydanie súhlas na prepojenie jestvujúceho chodníka na pozemku parc. č. 45/8 

s podmienkou, že prepojovací chodník si žiadateľ vybuduje na vlastné náklady a bude ho 

udržiavať. 

Hlasovanie poslancov: za 9, zdržal sa: 1/Durcová/ 

 

4.13 Žiadosť pána Vladimíra Držku a manž. Blaženy, bytom Marečkova 970, Myjava a pána 

Jozefa Fabu a manž. Anny, bytom Bezručova 44, Trenčín  o odkúpenie časti z  pozemku parcela 

reg. „C“ parc. č. 12650/2 – zast. plochy o výmere 870 m2, ktorý sa nachádza v chatovej oblasti 

Dubník II.  Predmetná časť pozemku tvorí prístup k rekreačným chatám,  ktoré majú vo 

vlastníctve. Pozemok odkúpia v spoluvlastníckom podiele každý v 1/2. 

Zámer odpredaja časti z pozemku bol zverejnený od 29.6.2016 v súlade s uznesením MsZ č. 15 

- XVII/2016. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o diel „1“ o výmere 64 m2 pre oboch žiadateľov 

každý v podieli 1/2, o diel „2“ o výmere 21 m2 p. Fabu s manž. v celosti a o diel „3“, „4“, „5“ 

o výmere  50 m2 pre p. Držku s manž. v celosti. 

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

znení odpredaj časti z pozemku za cenu 12,- €/m2.  

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

4.14 Žiadosť pani Ing. Renáty Synkovej, bytom Ul. SNP 149/58, Stará Turá o odkúpenie  

spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 8892/843761  z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 6 – 

zast. plochy o výmere 1380 m2,  ktorý sa nachádza pod bytovým domom na Ul. SNP súp. č. 

149.   

MsZ schválilo odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 6 – 

zast. plocha o celkovej výmere 1380 m2 v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení  za cenu  0,10 €/m2. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

4.15 Žiadosť pani Kvetoslavy Juríkovej, Štúrova 607/12, Stará Turá o zníženie kúpnej ceny za 

odkúpenie  spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5331 

– ostatné plochy o výmere 863 m2,  ktorá bola schválená uznesením MsZ č. 5 -XVII/2016 vo 

výške 4,-€/m2. Kúpnu cenu navrhujem vo výške 1,50 €/m2.  

MsZ neschválilo zníženie kúpnej ceny. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

4.16 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „Pozemok parc. č. 4025/14“ na odpredaj 

pozemku parc. č. 4025/14  nachádzajúceho  sa v miestnej časti Trávniky.  Obchodná verejná 

súťaž bola zverejnená od 29. 6. 2016 do 20.7.2016 do 15.00 hod. Na vyhlásenú obchodnú 

verejnú súťaž sa prihlásil jeden záujemca. Obálka s ponukou bola otvorená dňa 26. 7. 2016. 



Výberová komisia odporúča odpredaj pani Elene Martiniskovej Párovskej, bytom Jesenského 

880/71, Ilava za ponúknutú kúpnu cena 6,40/m2, čo pri výmere 433 m2 činí 2771,20 €. 

MsZ schválilo odpredaj pozemku. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

4.17 Investičný zámer „Prestavba objektu STÚ č.súp.78 na Denný bar  s kaviarňou“, 

umiestnenej na pozemkoch parc.č.46 a 47 v k. ú. Stará Turá v Starej Turej na Nám. Slobody 

č.súp.78. 

     MsZ vzalo predložený investičný zámer na vedomie s upozornením, že projekt stavby musí 

rešpektoval navrhované trasovanie MK v súlade s Územným plánom mesta a pri prevádzkovaní 

dodržiavať platné VZN na území mesta Stará Turá. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

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

prostriedky v celkovej výške 1.224.629 €, z toho suma 625.830 € je účelovo viazaná z časti 

v rezervnom fonde sumou 602.910 € a z časti na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov 

sumou  22.920 €. V porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi tohto roka stav finančných 

prostriedkov mesta je ustálený. Mesto tiež očakáva príjem z refundovaných výdavkov 

z investičnej akcie „Verejné osvetlenie II. etapa“ vo výške  720 tis. €, z ktorých sa vyčlení 

suma 500 tis. € na splatenie preklenovacieho úveru. Termín, v ktorom sa uskutoční príjem 

týchto refundovaných výdavkov je však neistý a z tohto dôvodu mesto navrhuje prolongovať 

preklenovací úver vo výške 500 000 € na obdobie do 30. 9. 2017. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

6. Informácia o  zrealizovaných rozpočtových opatreniach a návrh rozpočtového 

opatrenia 

     MsZ schválilo rozpočtové opatrenie č.29, ktorým sa zvýšia celkové výdavky rozpočtu 

o sumu 51 027 €. Zároveń vzalo na vedomie rozpočtové opatrenia evidované pod číslami 17, 

24, 25, 27 a 30, vzťahujúcich sa k účelovým dotáciám a rozpočtových opatrení evidovaných 

pod číslami 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 a 28 schválených primátorkou mesta, ktorými sa  

zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu 37 974 € a zároveň zvýšia celkové výdavky rozpočtu 

o sumu 21 208 €. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

6.1 Návrh rozpočtových opatrení DK Javorina Stará Turá 

     MsZ schválilo návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2016  m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará 

Turá k I. zmene programového rozpočtu pre rok 2016 ako i Použite prostriedkov  z Rezervného 

fondu  m. p. o. DK Javorina Stará Turá na vykrytie schodku  vo výdavkovej časti rozpočtu vo 

výške 3 tis. €, v súlade s ustanovením § 25    zák. 523/2004 Z. z . O rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

7. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30. 6. 2016 

      V priebehu roka 2012 mesto Stará Turá odpísalo významnú časť pohľadávok, ktoré 

prevzalo od spoločností Lesotur a Technotur. Z celkovej sumy 84 635,59 € boli úplne odpísané 

pohľadávky prevzaté od spoločnosti Lesotur a čiastočne odpísané pohľadávky prevzaté od 



spoločnosti Technotur. Mesto Stará Turá k dátumu 30. 6. 2016 eviduje z tohto titulu už len 

prevzaté pohľadávky od spoločnosti Technotur a to vo výške 22 096,93 €. Všetky pohľadávky 

sú v exekučnom vymáhaní a v minulosti účtovná jednotka vytvorila na celú sumu prevzatých 

pohľadávok, t. j. na sumu 84 635,59 € opravné položky, preto pri ich odpísaní v roku 2012 

a ani v rokoch nasledujúcich, kedy boli niektoré z prevzatých pohľadávok odpísané, nedošlo 

k ovplyvneniu hospodárskeho výsledku mesta Stará Turá. V prvom polroku 2016 bola z týchto 

pohľadávok odpísaná čiastka 321,69 € a to z dôvodu čiastočnej úhrady exekučne vymáhaných 

pohľadávok. 

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

ktorých celková suma na dani z nehnuteľností dosiahla sumu 93 785,29 €, z čoho   80 159 € sú 

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

komunálny odpad je k 30.6.2016 v sume 100 131,94 €, z čoho suma 81 937,02 € sú poplatky 

za rok 2016 a z toho mnohé sú ešte v lehote splatnosti. 

Ing. Görög informoval, že Komisia pre financie a rozpočet sa dohodla, že menné súpisy 

pohľadávok sa nebudú predkladať k tomuto materiálu na MsZ.  

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

8. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby k 30. 6. 2016 

     Technické služby, m. p. o. evidujú  pohľadávky ku dňu 30.6.2016 vo výške 17 759,46 €, 

z uvedených  pohľadávok  bola väčšia časť uhradená v lehote splatnosti. Záväzky po lehote 

splatnosti ku dňu 30.6.2016 neevidujú. Nevymožiteľnú  pohľadávku  evidujú voči firme 

Zberné suroviny, Žilina  výške 1 765,08 € . 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

9. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina k 30. 6. 2016 

K 30. 6. 2016 eviduje organizácia pohľadávky vo výške 1910,89 €. K 31. 7. 2016 zostala 

neuhradená pohľadávka  vo výške 591,06 €. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

10.1 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30. 6. 2016 a monitorovacia 

správa k PR 

Mesto Stará Turá k 30. 6.2016 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 903 614 €, 

v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 18 880 € a finančné operácie zaznamenali prebytok 

vo výške 3 083 €. Plnenie celkového rozpočtu vykazuje prebytok vo výške 887 817 €.  

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

10.2 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o Technické služby Stará Turá k 30. 6. 2016 

S výsledkami plnenia oboznámila poslancov riaditeľka Ing. Vráblová. Organizácia dosiahla 

k 30. 6. 2016 príjmy 459 461 € z toho výnosy z hospodárskej činnosti 81 904 €, rozpočtované 

výdavky vo výške 499 972 € z toho kapitálové výdavky vo výške 33 040 €, celkový rozpočet  

príjmov a výdavkov tak vykazuje schodok 40 511 €, a to z dôvodu znížených transferov od 

mesta, ovplyvnených nákupom traktobagra a zohľadnených v rozpočtovom opatrení č. 15. 

V rámci rozpočtu nákladov a výnosov dosiahla organizácia stratu 9 667 €. Prekročená čiastka 

bola pri projektoch z ÚPSVaR a na opravách a údržbe. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 



10.3 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o DK Javorina Stará Turá k 30. 6. 2016 

Informáciu k materiálu podala riaditeľka p. Adámková. Informovala o otvorení nového múzea 

mesta, ktoré bolo slávnostne otvorené v máji. Otvorenie nemalo takmer žiaden dopad na 

rozpočet mesta, financovanie bolo zväčša z cudzích zdrojov. Informovala o zriadení depozitára 

exponátov. Keďže DK chce múzeum zaregistrovať na ministerstve musí spĺňať určité kritériá. 

Tento rok začnú s jeho budovaním a na budúci rok ho dokončiť. Preto budú žiadať o navýšenie 

prostriedkov v rozpočte na budúci rok. Poslanec Ing. Zloch mal dotaz k múzeu výrobkov 

Chirany, či je možnosť tieto vystavovať v priestoroch múzea, alebo sa počíta s jeho rozšírením.  

Riaditeľka DK sa vyslovila, že Chirana má v tomto múzeu dôstojné miesto. Exponátov je tam 

dostatok, momentálne nemajú čo viac vystaviť. Z pôvodného starého múzea si pár kusov zobral 

Elster, ktorý má zriadený vlastný priestor k vystavovaniu vlastných výrobkov. Viceprimátorka 

Bc. Zigová túto skutočnosť tiež potvrdila. 

DK Javorina v prvom polroku vykázali plnenie rozpočtovaných príjmov v objeme 116 200 €, 

z čoho prostriedky vo výške 38 498 € sú vlastné príjmy, suma 71 000 € sú transfery mesta 

a 38 498 € sú ostatné granty a transfery. Plnenie výdavkov k 30.06.2016 DK Javorina vykazuje 

v objeme     114 499 € a celkové plnenie rozpočtu k 30.06.2016 vykazuje prebytok vo výške 

1 701 €.  

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

O 16.00 odchádza z rokovania MUDr.Ammer. 

 

10. Informácia o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s. r. o. k 30. 6. 2016 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

Informáciu k materiálu podal konateľ spoločnosti Ing. Durec. Spoločnosť Lesotur vykázala 

výnosy v objeme 448 702 €, čo je v porovnaní s plánom na rok 2016 plnenie vo výške 54% 

a náklady vykázala v objeme 382 467 €, čo je v porovnaní s plánovanou hodnotou plnenie vo 

výške 47 %. Hospodársky výsledok pred zdanením k 30.6.2016 dosiahol výšku 66 235 €. 

Spoločnosť Lesotur eviduje k polroku pohľadávky vo výške 62 850 €, z toho 59 129 € sú 

pohľadávky z obchodného styku, z ktorých po lehote splatnosti sú vo výške 4.925,- Eur. 

Z uvedenej čiastky je na pohľadávku vo výške 1.798,- Eur tvorená opravná položka, 

pohľadávky vo výške 3.127,- Eur sú ku 20.7. 2016 neuhradené. Suma záväzkov k polroku 

vykazuje objem 100 042 €, z čoho 1 586 € sú dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu a 98 456 

€ sú záväzky krátkodobé, z toho 30 799 € sú záväzky z obchodného styku. Všetky krátkodobé 

záväzky vykázané k 30. 6. 2016 sú ku dňu 20. 7. 2016 uhradené. 

V 1. polroku bolo zobchodované 9.100 m3 drevnej hmoty s priemerným speňažením 

46,73 Eur. Daždivá zima spôsobila veľké znečistenie dreva blatom, čo sa prejavilo na horšom 

predaji i na zrážkach na kvalite. Naopak počas suchšieho obdobia sa predávalo dobre listnaté 

drevo. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 8, zdržal sa: 1/Ing.Durec/ 

 

12.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. k 30. 6. 2016 

vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

        Informáciu k materiálu podala konateľka spoločnosti   Ing. Petrášová. Spoločnosť 

vykonávala podľa potreby bežné opravy a údržbu na objektoch, ktoré spravuje. 

V druhom polroku vykoná opravu prepadnutej kanalizácie na Jiráskovej ulici pri objekte, kde 

sídli spoločnosť PreVak. V tomto roku pracuje spoločnosť na spracovaní projektu modernizácie 

tepelného hospodárstva, pretože v nasledujúcom roku bude pokračovať v osádzaní domových 

staníc na okruhu VS4 a na výmene primárneho a sekundárneho kanála. Toto sa zrealizuje 



v roku 2017 a bude sa to týkať teda ulice Hurbanovej a Mýtnej 144/8. Spolu by sa malo osadiť 

19 domových odovzdávacích staníc okruhu VS4. 

     Spoločnosť vykázala výnosy v objeme 989 313 € a náklady v objeme 895 402 €. 

Hospodársky výsledok pred zdanením k 30.06.2016 dosiahol výšku   93 911 €. Eviduje 

pohľadávky vo výške 481 246 €, z toho pohľadávky vo výške 334 199 € sú pohľadávky zo 

zúčtovania úhrad za byty nebytové priestory. K pohľadávkam z obchodného styku   vytvorila 

opravnú  položku vo výške  7 785 €. Všetky svoje pohľadávky spoločnosť TECHNOTUR 

pokladá za vymožiteľné, problémové pohľadávky evidujú len u časti ubytovaných a aj tie sú 

riešené na súde. Suma dlhodobých záväzkov zo sociálneho fondu a odloženej daňovej 

povinnosti k polroku vykazuje objem 7 358 € €. Stav krátkodobých záväzkov k polroku 

dosiahol výšku 931 754 €, z čoho suma 472 457 € je záväzok z prijatých preddavkov na byty 

a nebytové priestory a suma 392 551 € je účtovný zostatok fondu opráv a údržby bytových 

domov. Záväzky z obchodného styku dosiahli objem 32 899 € a ostatné záväzky voči 

zamestnancom, poisťovniam a podobne vykazujú sumu 33 189 €. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 9 

 
14.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu MŠA s. r. o. k 30. 6. 2016 

Spoločnosť MŠA vykázala výnosy v objeme 60 583 € a náklady v objeme 128 791 €. 

Hospodársky výsledok pred zdanením k 30.6.2016 dosiahol stratu vo výške 68 209 €, na ktorej 

sa z veľkej časti podieľajú odpisy dlhodobého majetku a z pohľadu konateľa tejto spoločnosti 

aj daň z nehnuteľností. 

Poslanec Ing. Durec podotkol, že s týmto športovým areálom sa bude potrebné v budúcnosti 

zaoberať viac. Pokiaľ sa bude zastupiteľstvo zaoberať v budúcnosti myšlienkou dane 

z nehnuteľností, malo by sa zaberať aj tým, kedy je motivačná a kedy demotivačná. Napríklad 

zvýšiť daň u subjektov, ktoré nedodržiavajú právne predpisy mesta a zvýhodniť tie, ktoré sa 

starajú a investujú do športu a kultúrnych pamiatok. Išlo by tu teda o individuálne 

posudzovanie. 

Ing. Görög informoval, že KFRM sa zaoberala návrhom konateľa spoločnosti smerujúceho 

k úpravám dane z nehnuteľností pre tento areál. Komisia odporučila ponechať pôvodné sadzby 

a na kompenzáciu strát spoločnosti hľadať iné riešenie. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 9 

 
 

15.  Návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta Stará Turá 

 MsZ schválilo dotácie 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 

nasledovne: 

Mestský futbalový klub Stará Turá            4 363,80 €  

Tenisový klub Stará Turá    380,80 €  

Lukostrelecký klub Horné Húščie 3D  613,20 €  

Stolnotenisový klub Stará Turá   593,60 €  

Wu-shu centrum Stará Turá                        1 379,00 €  

Strelecký klub Stará Turá      618,80 €  

Mestský basketbalový klub Stará Turá       4 743,20 €  

Mestský kolkársky klub Stará Turá           1 307,60 €  

 

Spolu:              14 000,00  €  

 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 
 



16.  Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol 

Hlavná kontrolórka mesta predložila správu z vykonaných kontrol ukončených po XVII. zasadnutí 

MsZ, ktoré boli zamerané na: 

- Kontrolu záznamov o prevádzke hasičských automobilov mesta Stará Turá, 

- Kontrolu opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č.1/2015 na 

MsÚ 

- Kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č.8/2015 

v m.p.o. DK Javorina 

- Kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 

11/2015 na MsÚ 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 9 

 
 

17.  Návrh zmien v komisiách MsZ 

MsZ prerokovalo zmeny v komisiách na základe ktorých, odvolalo z funkcie z funkcie 

tajomníčky Mgr. Líviu Boorovú, bytom Mýtna 144/2, Stará Turá, menovalo 

      do funkcie tajomníka komisie Mgr. Miroslava Krča, bytom Hurbanova 125/21, Stará Turá 

a vzalo na vedomie oznámenie o ukončení činnosti členky ZPOZ Tatiany Novomestskej, bytom 

261/31, Stará Turá.  

 Hlasovanie poslancov: za 9  

   
 

18.  Návrh VZN č. 7/2016 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl 

a školských zariadení 

Rozpočet materskej školy je súčasťou rozpočtu mesta. Zdrojom financovania na zabezpečenie 

chodu materskej školy a  skvalitňovanie výchovy a vzdelávania sú finančné prostriedky 

z podielových daní, zo štátneho príspevku na predškolákov, príspevku rodičov na výchovu 

a vzdelávanie (školné), príspevkov rodičovského združenia „Zdravá škôlka“, výkonov 

školských jedální pre cudzích stravníkov,  projektov mesta a Nadácie ŽIVOT, projektov 

ÚPSVaR v rámci operačného programu Ľudské zdroje, drobných sponzorských darov. 

Rozpočet materskej školy dlhodobo nepostačuje na prevádzku materskej školy, ktorá sa 

zabezpečuje v  3 školských budovách.  Zvýšenie prevádzkových nákladov materskej školy 

súvisí so zriadením tretej budovy na elokovanom pracovisku Komenského 320/1,  

s potrebou nevyhnutnej údržby, rekonštrukcie alebo výmeny fyzicky opotrebovaného 

a nevyhovujúceho vybavenia v MŠ Hurbanova 142 a MŠ Hurbanova 153, zvyšujúce sa 

požiadavky na bezpečnosť a hygienu, legislatívne požiadavky na materiálnu úroveň 

vzdelávacieho procesu.  

Škola zabezpečuje celodennú starostlivosť o deti do 6 rokov veku , poskytuje 4x denne 

stravovanie v ŠJ, organizuje a realizuje školské aj mimoškolské aktivity. Na financovaní 

prevádzky MŠ sa podieľa zriaďovateľ a zákonný zástupca dieťaťa.  

V minulom roku bola na dofinancovanie prevádzky materskej školy potrebná suma 68 000€, 

tento rok chýba na prevádzku cca 64 000€. Na dofinancovanie tohto deficitu mesto musí hľadať 

náhradné finančné zdroje na úkor iných potrieb rozvoja mesta. Zvýšenie príspevku zákonných 

zástupcov detí na výchovu a vzdelávanie (školného) zo 14,00 €/mesiac/dieťa na 16,00 

€/mesiac/dieťa (v prípade súrodencov z 10,00€/mesiac/dieťa na 12,00€/mesiac/dieťa) vnímame 

ako spoluúčasť rodičov a zákonných zástupcov na finančnom zabezpečení kvalitného 

fungovania materskej školy.  

Poznámka: Zriadením elokovaného pracoviska Komenského 320, a tým vytvorenia dostatočnej 

kapacity materskej školy, Materská škola Stará Turá, Hurbanova 142 neeviduje v čase zápisu 

žiadne neprijatie dieťaťa do materskej školy.  



K zmene príspevku na úhradu nákladov na jedlo v § 11, ods. 4, bod 4.1 písm.) e  a bod 4.2 

písm.) e   

Príspevok na úhradu nákladov na jedlo pre cudzích stravníkov sa zvyšuje z 2,26 € na 2,50€ , 

nakoľko príspevok na obed pre cudzích stravníkov je minimálny. Školské zariadenie dopláca 

prevádzkové náklady (energie, mzdy) z vlastných zdrojov.  

K zmene textu v  § 8 ods. 2,  bod  c) a k doplneniu bodu f) a g)  

 

a) V minulosti neboli legislatívne v CVČ ošetrené jednorazové poplatky 

účastníkov v pravidelnej záujmovej činnosti.  

b) V minulosti nebola zohľadnená skutočnosť, že pracujúca mládež a dospelí, ktorí pracujú na 

zmeny, sa síce nemohli z dôvodu pracovných povinností zúčastňovať pravidelných činností, 

ale museli si túto činnosť uhradiť v povinnom poplatku. 

c) Niektoré záujmové krúžky majú z opodstatnených dôvodov zvýšené náklady na svoju 

činnosť.  

MsZ schválilo VZN. Hlasovanie poslancov: za 

  

19.  Prerokovanie petície občanov 

JUDr. Klačková mala dotaz k zákonnému postupu vybavovania petície. Zaujímalo ju prečo sa 

petícia prerokovávala v komisiách, keď bola určená k prerokovaniu v MsZ. Primátorka mesta 

sa vyjadrila, že všetky materiály sa prerokúvajú v komisiách. Tento postup stanovil JUDr. 

Pribiš. Prednosta úradu informoval, že  zákon o obecnom zriadení teda nepriznáva mestu 

právomoc na vydanie záväzného stanoviska ale odkazuje na „osobitný zákon“, ktorý môže 

mestu takúto právomoc priznať.  Bez opory v zákone možno hovoriť o nulite  takto vydaných 

záväzných stanovísk. Z § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vyplýva, že mesto Stará Turá, nemá v tomto prípade kompetenciu na 

vydanie záväzného stanoviska či už v podobe povolenia, alebo nepovolenia  prestavby STÚ č. 

súpisné 78/4 na Denný bar s kaviarňou.  

Viceprimátorka sa vyjadrila, že keďže mestské zastupiteľstvo nemá právomoc rozhodovať 

o stanoviskách, nemal sa tento materiál vôbec predkladať na MsZ a mal si to riešiť stavebný 

úrad v rámci svojej kompetencie. Nemá význam sa tu zaoberať niečim, čo následne právnik 

zistí, že to vôbec takto nemalo byť. Vysvetlila, že poslankyňa Klačková narážala na fakt, že 

materiál sa zbytočne prerokovával v komisiách, kde sa nemal riešiť a členovia komisií vynášali 

von informácie zo zasadnutia komisie napriek tomu, že podpísali poučenie o mlčanlivosti čím 

sa medzi občanmi, ktorí podpísali petíciu naštrbila dôvera k úradu.  

Primátorka pripomenula, že na druhej strane potom poslanci nebudú o takýchto záležitostiach 

informovaní. Skonštatovala, že touto problematikou sa bude mesto zaoberať na pracovnej 

porade. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 8, zdržal sa: 1 /Ing.Bunčiak/ 

 

20.  Koncepcia rozvoja športu mesta na r. 2016-2021 

K materiálu podala informáciu viceprimátorka.   Súčasný šport predstavuje prostriedok rozvoja 

spoločnosti, upevňuje zdravie človeka, je prostriedkom boja proti rasizmu, drogám a 

intolerancii, zvyšuje národné povedomie a vlastenectvo, propaguje región, je prostriedkom 

trávenia voľného času a tiež dynamicky sa rozvíjajúcim ekonomickým odvetvím. Mesto Stará 

Turá by malo vytvárať občanom mesta adekvátne podmienky na šport. Takéto podmienky sa 

však utvárajú ťažko bez strategického plánu, ktorý by určoval rozvoj športu v meste na dlhšie 

obdobie. Mesto Stará Turá sa preto rozhodlo vytvoriť koncepciu rozvoja športu v meste. Mestu 

to tiež  vyplýva z §4 Zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, §10 zákona č. 

272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, §7 Zákona o telesnej kultúre č. 288/19997 Z .z. a §64 

Zákona o športe č. 440/2015 Z. z.  



 

Koncepcia rozvoja športu v meste Stará Turá je vypracovaná na obdobie rokov 2016-2021. Ide 

o otvorený dokument, ktorý rieši základné fungovanie mesta a zainteresovaných subjektov v 

oblasti športu.  

Ing. Zloch mal dotaz kde by sa malo zrealizovať podľa opatrenia tejto koncepcie kúpalisko. 

V územnom pláne by sa malo počítať s týmito návrhmi športovísk. 

MsZ schválilo predložený materiál. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

21.  Návrhy a otázky poslancov 

JUDr. Klačková sa pýtala či sa dá niečo urobiť s rozhlasovým reproduktorom na Ul. Dr. 

Úradníčka nakoľko je tam veľmi zle počuť rozhlas. Pre starších občanov, ktorí nemajú internet 

je to jediný zdroj dôležitých  oznamov o dianí v meste. Ďalej pripomienkovala hlučnosť 

v nočných hodinách v čase nočného kľudu na letnej terase pohostinstva Kelt. Požiadala MsP, 

či by tam mohli chodiť častejšie na kontrolu. 

Ing. Görög pripomienkoval, že by bolo vhodné cez letné mesiace  aby Info centrum robilo 

v pracovný deň do 18 hod a v sobotu aspoň dopoludnia.  

Riaditeľka DK informovala, že to bude možné úpravou pracovnej doby. 

 

 

Po vyčerpaní programu rokovania ukončila o 17.00 hod primátorka zasadnutie MsZ. 

 

 

 

 

 

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. Igor Slezáček 
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