
Z Á P I S N I C A 

 

z XX. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 27. 10. 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 XVIII. zasadnutia MsZ 

 4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6.  Informácia o  zrealizovaných rozpočtových opatreniach  a návrh rozpočtového opatrenia 

 7.  Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2017-2019 

 8.  Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na obdobie 2017-

2019 

 9.  Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2017-2019 

10. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2017 – 2021 

11. Návrh na usporiadanie dobrovoľnej zbierky mestom Stará Turá 

12. Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol 

13. Návrh VZN č. 8/2016-Nar. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016-Nar. o obecných bytoch 

14. Návrh smernice č. 8/2016-S Dodatok č. l k smernici č. 4/2015-S Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta Stará Turá 

14.1 Návrh na podanie žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt „Rozhlédni se 

a poznej přihraniční krajinu“ 

15.  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   

     XX. 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 Bc. Zuzana Zigová, Ing. Igor Slezáček, Monika Hluchá a oneskorený príchod na 

zasadnutie ohlásil Ing. Richard Bunčiak. 

Primátorka mesta navrhla zaradiť do programu bod 14.1 Návrh na podanie žiadosti o finančný 

príspevok z fondov EU pre projekt „Rozhlédni se a poznej přihraniční krajinu“, ku ktorému 

materiál dodatočne obdržali. Tento projekt sa týka obnovy Husitskej veže. 

Hlasovanie poslancov za takto navrhnutý program: za 9 

 

 

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

Krištofíková a za overovateľov Zuzana Durcová a Mgr. Júlia Bublavá. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 
 3. Vyhodnotenie uznesení z XVIII. zasadnutia MsZ 

MsZ vzalo materiál na vedomie.  



Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1 Žiadosť pána Petra Fajnora, bytom Komenského 264/4, Stará Turá o odkúpenie   pozemku  

parcela reg. „C“ parc. č. 1680/217  – trvalý trávny porast o  výmere 82 m2, ktorý sa nachádza  

v chatovej oblasti Dubník II. Jedná sa o svahovitý pozemok zarastený krovím. Žiadateľ má 

záujem pozemok vyčistiť a v budúcnosti  oplotiť, lebo tvorí okolie jeho rekreačnej chaty.   

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

obcí v platnom znení. Kúpna cena za odpredávaný pozemok je stanovená vo výške 12,- €/m2.  

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.2 Žiadosť pani JUDr. Oľgy Baranovej, Sadová 3022/2, Stará Turá o odkúpenie časti  501 m2  

z  pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 1761/193  – ostatné plochy o celkovej výmere 2209 m2, 

ktorý sa nachádza  na ul. Sadovej vedľa nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľky.  

Žiadateľka predmetný pozemok užíva ako záhradu viac ako 10 rokov. Po celej dĺžke pozemku 

je v zemi uložené a vedené vysokotlakové plynové potrubie. Žiadateľka si je vedomá v prípade 

odkúpenia predmetnej časti pozemku, že je na ňom zriadené zákonné vecné bremeno.   

MsZ schválilo zámer odpredaja časti 501 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1761/193 – 

ostatné plochy o celkovej výmere 2209 m2  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 9 

 

4.3 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. „C“ parc. 

č. 1241/1   – zast. plochy o celkovej výmere 9245 m2, ktorý sa nachádza  na ul. Štúrovej.  

Pozemok žiadajú odkúpiť z dôvodu vybudovania prístrešku pre osobné vozidlo. 

Ing. Galovičová informovala, že tu sa jedná o pozemok od ulice Štúrovej. 

Ing. Zloch zasahovalo to do zelene a nie do chodníka. Predávame len po hranicu zelene. 

Stavebný úrad zaviazal stavebníka, aby strechy a odvodňovací systém striech nezasahoval do 

chodníka. No a tu nastalo porušenie. 

MsZ žiadosť neschválilo. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.4 Žiadosť Alexandra Kopeckého, bytom Hurbanova 138/26, Stará  Turá a Mgr. Zuzany 

Baňákovej, bytom SNP 149/58, Stará Turá o súhlas  s umiestnením a zriadenie vecného 

bremena na pozemku parc. č. 4481/2  z dôvodu uloženia NN prípojky k novostavbe rodinného 

domu, ktorý bude na pozemkoch parc. č. 4277 a parc. č. 4276.   

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4481/2 – zast. 

plocha o výmere 5820 m2, ktorý je zapísané pod radovým číslo B1 na LV č. 1 na mesto Stará 

Turá v podiele 1/1. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.5 Žiadosť pána Tomáša Robeka, bytom Papraď 1508, Stará Turá o zriadenie vecného 

bremena  na pozemku parc. č. 13120  z dôvodu  uloženia vodovodnej prípojky k pozemku parc. 

č. 13133.   

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 13120 – zast. 

plocha o výmere 500 m2, ktorý je evidovaný na LV č. 1 s podmienkou, že stavebník doloží 

súhlas správcu verejného vodovodu a  spätnú úpravu prístupu bude riešiť v rámci 

rozkopávkového povolenia. Hlasovanie poslancov: za 9 



 

4.6 Žiadosť pána Tomáša Robeka, bytom Papraď 1508, Stará Turá o sprístupnenie príjazdovej 

obecnej cesty,  nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 13120   k rodinnému  domu  súp. č. 1508. 

MsZ žiadosť neschválilo. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.7 Žiadosť spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá o vydanie súhlasu  s investičnou 

akciou „Modernizácia tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV – VS4 Stará Turá“. 

MsZ schválilo vydanie súhlasu s investičnou akciou „Modernizácia tepelného hospodárstva 

okruh ÚK a TÚV – VS4 Stará Turá“ v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie a realizáciu stavby s upozornením, aby projektant pri navrhovaní profilov potrubí 

rátal s postupným zatepľovaním BD v Starej Turej a tým so znižovaním potreby tepla. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

4.8 Žiadosť spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá o vydanie súhlasu vlastníka 

s investičnou akciou „Rekonštrukcia – zateplenie polikliniky Stará Turá – blok B a C“. Žiadateľ 

pripravuje pre rok 2017 2. etapu rekonštrukcie Polikliniky blok B a C pozostávajúcu z výmeny 

okenných konštrukcií, výmeny deliacich presklených priečok, zateplenia fasády, rekonštrukcie 

schodiska a zádveria do priestorov lekárne (statika), rekonštrukcie schodiska a zádveria do 

priestorov bloku B (statika), rekonštrukcie podláh I. NP, II. NP, III. NP, revíziu a úpravu 

rozvodov ÚK. 

MsZ schválilo vydanie súhlasu s investičnou akciou „Rekonštrukcia – zateplenie polikliniky 

Stará Turá – blok B a C“ v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

a realizáciu stavby. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.9 Návrh na zrušenie uznesenia č. 14 – V /2015 zo dňa 24.4.2015, ktorým bolo schválené  

zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 1044, parc. č. 1042/1 a parc. č. 1050/1 

z dôvodu výstavby novej vodovodnej prípojky pre objekt  bývalých  DJ  na Ul. Jiráskovej 

168/16. Nakoľko sa jedná o pozemky mesta  a mestskú organizáciu, nie je potrebné zriadenie 

vecného bremena. V ryhe je súbežne uložené aj potrubie pre T-štúdio s. r. o. Stará Turá, 

s ktorým bola zmluva o zriadení vecného bremena podpísaná. 

MsZ schválilo zrušenie uznesenia. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

4.10 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.   

Zámer odpredaja časti z pozemku bol zverejnený od 5.9.2016 v súlade s uznesením MsZ č. 12 

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

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok  parc.  č. 1761/229 – orná pôda  

o výmere 275 m2. Pozemok bude evidovaný ako parcela registra  „C“.  

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

obcí v platnom znení. .  Kúpna  cena   za  odpredávanú  časť  pozemku je stanovená vo výške 

20 ,- €/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 účelné ponechať v majetku mesta. 



 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.11 Žiadosť pána Radoslava Nikodéma, bytom Štúrova 563/15, Stará Turá, MUDr. Jozefa 

Galbavého a manž. Ing. Zuzany Galbavej, bytom Štúrova 562/13, Stará Turá a Ing. Deana 

Pašku a manž. MUDr. Aleny Paškovej, bytom Štúrova 561/11, Stará Turá  o odkúpenie  časti  

z pozemku  parcela reg. „E“ parc. č. 1762  – orná pôda o celkovej výmere 12831 m2, ktorý sa 

nachádza na ul. Štúrovej za rodinnými domami žiadateľov. Odkúpenie pozemku žiadajú 

z dôvodu vytvorenia záhrad.   

Zámer odpredaja časti z pozemku bol zverejnený od 5.9.2016 v súlade s uznesením MsZ č. 12 

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

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parc. č. 1761/226 – orná pôda 

o výmere 274 m2 – nadobúdateľ bude Ing. Dean Paška a manž. MUDr. Alena Pašková, Štúrova 

561/11, Stará Turá,   o pozemok parc. č. 1761/227 – orná pôda o výmere 274 m2 – nadobúdateľ 

bude MUDr. Jozef Galbavý a manž. Ing. Zuzana Galbavá, Štúrova 562/13, Stará Turá, 

o pozemok parc. č. 1761/228 – orná pôda o výmere 274 m2 – nadobúdateľ bude Radoslav 

Nikodém, Štúrova 563/15, Stará Turá. Pozemky budú evidované ako parcele registra  „C“.  

MsZ schválilo odpredaj pozemku 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. 

Kúpna  cena   za  odpredávanú  časť  pozemku je stanovená vo výške 20 ,- €/m2.  

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.12 Návrh na doplnenie do nájmu spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá pozemky,  na 

ktorých sa nachádzajú panelové garáže v meste Stará Turá. Jedná sa o pozemky parc. č.1578 

(Hurbanova ul. pri RK cintoríne), parc. č. 1061/1 a parc. č. 1061/4 (Dibrovova ul.), parc. č. 

4088/2 a parc. č. 4088/5 (Holubyho ul.). 

MsZ schválilo návrh. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

4.13 Na základe jednania mesta Stará Turá s TSK sa pripravuje zmluva o zámene 

nehnuteľností.  

Predmetom zámeny sú nehnuteľnosti a to pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Stará Turá pod 

kruhovou križovatkou vrátane stavby kruhovej križovatky a pozemky pod 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.  

Zo strany  mesta sa jedná o nasledovné nehnuteľnosti – pozemky evidované v reg. parciel „C“ 

na LV č. 1 v k. ú. Stará Turá vo vlastníctve mesta Stará Turá a stavbu  kruhovej  križovatky : 

- pozemok parc. č. 914/2 – zast. plocha o výmere 4106 m2, pozemok parc. č. 914/6 – zast. 

plocha o výmere 3683 m2, pozemok parc. č. 1127/16 – zast. plocha o výmere 187 m2, 

pozemok parc. č. 877/5 – zast. plocha o výmere 33 m2, pozemok parc. č. 1038/10 – zast. 

plocha o výmere 2827 m2, pozemok parc. č. 1038/23 – zast. plocha o výmere 1738 m2, 

pozemok parc. č. 591/2 – zast. plocha o výmere 2001 m2, pozemok parc. č. 877/2 – zast. 

plocha o výmere 2587 m2, pozemok parc. č. 312/4 – zast. plocha o výmere 8229 m2, 

pozemok parc. č. 312/6 – zast. plocha o výmere 2244 m2 a stavba kruhovej križovatky. 

Zo strany TSK  sa jedná o nehnuteľnosti – pozemky evidované v reg. parciel „C“ a stavby 

v k. ú. Stará Turá zapísané na LV č. 370 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

so sídlom v Trenčíne:   



- stavba Domov mládeže súp. č. 377 postavená na pozemku parc. č. 618, pozemok parc. 

č. 618 – zast. plocha o výmere 1116 m2, pozemok parc. č. 620/2 – zast. plocha o výmere 

28 m2,   

- stavby Školská kuchyňa postavená na pozemku parc. č. 619, Sklad školskej kuchyne 

postavená na pozemku parc. č. 621, prípojka vody - kuchyňa, vodomerná šachta, 

prípojka kanalizácie – kuchyňa, prípojka plynu – kuchyňa, spevnené plochy a    

pozemok parc. č. 619 – zast. plocha o výmere 414 m2, pozemok parc. č. 620/1 – zast. 

plocha o výmere 1853m2, pozemok parc. č. 621 – zast. plocha o výmere 81 m2,  

- stavba Kotolňa súp. č. 376 postavená na pozemku parc. č. 614, pozemok parc. č. 614 – 

zast. plocha o výmere 356 m2, pozemok parc. č. 613/1 – zast. plocha o výmere 1115 m2,   

- stavba Dielne postavená na pozemku parc. č. 612 a nadstavba dielní – rozostavaná,  

pozemok parc. č. 612 – zast. plocha o výmere 624 m2, pozemok parc. č. 613/3 – zast. 

plocha o výmere 310 m2,   

- stavba Telocvičňa bez súp. č. postavená na pozemku parc. č. 616, pozemok parc. č. 616 

– zast. plocha o výmere 961 m2.   

MsZ schválilo zámenu nehnuteľností. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.14 Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3 z pozemkov  parcela reg. 

„C“ parc. č. 5326/1 – zast. plochy o výmere 172 m2 a parc. č. 5331 – ostatné plochy o výmere 

863 m2 pre pani Kvetoslavu Juríkovú, bytom Štúrova 607/12, Stará Turá. Žiadosť pani 

Juríkovej bola prejednaná na zasadnutí MsZ 23.6.2016, kde bol schválený zámer odpredaja 

s podmienkou dodržať predkupné právo pre ďalších spoluvlastníkov a na zasadnutí MsZ dňa 

25.8.2016 bola potvrdená kúpna cena 4,- €/m2
.   

Zámer odpredaja pozemkov bol zverejnený od 29.6.2016 v súlade s uznesením MsZ č. 5 - 

XVII/2016. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky. Zároveň mesto 

ponúklo svoj spoluvlastnícky podiel aj ostatným spoluvlastníkom, od ktorých sme dostali 

prehlásenie, že nemajú záujem a súhlasia s odpredajom spoluvlastníckeho podielu pani 

Juríkovej. 

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

znení odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3 z pozemkov parcela reg. „C“  

parc. č. 5326/1 – zast. plochy o výmere 172 m2 a parc. č. 5331 – ostatné plochy o výmere 863 

m2, ktoré  sú zapísané na  LV  č. 2618 v  podiele  1/3  na mesto Stará Turá.  Kúpna  cena   bola 

stanovená vo výške 4 ,- €/m2.  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že žiadateľ je podielovým spoluvlastníkom 

pozemku.  

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

5.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

Informáciu k materiálu podal Ing. Holota. Plnenie rozpočtu mesta za III. polrok 2016 je v súlade 

so stanovenými cieľmi, bežný rozpočet vykazuje mierne šetrenie výdavkov a prekročenie 

príjmov, z čoho sa odvíja prebytkové hospodárenie celkového rozpočtu vo výške 797.433 €. 

Na plnení  celkového rozpočtu sa podieľa bežný rozpočet prebytkom vo výške 945.496 €, 

kapitálový rozpočet schodkom vo výške 81.137 € a finančné operácie schodkom vo výške 

66.926 €. Na základe vyššie uvedeného predpokladáme, že plnenie programového rozpočtu na 

konci roka 2016 bude v súlade so stanovenými cieľmi.  

MsZ vzalo informáciu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

 



6.  Informácia o  zrealizovaných rozpočtových opatreniach  a návrh rozpočtového 

opatrenia 

Informáciu podala primátorka mesta. Upozornila, že v súpise nie sú zahrnuté 3 rozpočtové 

opatrenia, a to z programu kultúry 89,- €, opatrenie odd. výstavby 250 € a 5 tis. € DK 

Javorina, ktoré budú zahrnuté  ďalšom súhrne na decembrovom zasadnutí. 

MsZ v súlade s ustanovením §14 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh rozpočtového 

opatrenia k V. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2016. MsZ schválilo rozpočtové 

opatrenie evidované pod číslom 41, ktorým sa zvýšia celkové výdavky rozpočtu o sumu 

            20 630 €. Zároveň vzalo na vedomie prehľad rozpočtových opatrení k V. zmene rozpočtu mesta 

Stará Turá na rok 2016, evidovaných pod číslami 34, 35, 36, a 42 vzťahujúcich sa k účelovým 

dotáciám a rozpočtových opatrení evidovaných pod číslami 31, 32, 33, 37, 38, 39 a 40 

schválených primátorkou mesta, ktorými sa zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu 49 314 

a zároveň zvýšia celkové výdavky rozpočtu o sumu 28 684 €. 

            Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

7.  Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2017-

2019 

Informáciu k materiálu podala riaditeľka Eva Adámková. Z dôvodu presťahovania kancelárie 

strediska cezhraničnej spolupráce do priestorov DK Javorina – prízemie je požadovaný 

kapitálový transfer 10 tis.€ a z dôvodu vytvorenia depozitu Mestského múzea kapitálový 

transfer 10.770 €. Vytvorenie depozitára je jednou z podmienok registrácie v Registri múzeí 

SR. V kapitálovej časti rozpočtu je navrhovaný presun 18 tis. € na zateplenie strechy KD 

Papraď.  

Poslanec Ing. Görög mal dotaz kde bude umiestnený depozitár. Riaditeľka DK Javorina 

informovala, že by ho radi umiestnili pri premietacej miestnosti na prízemí. Zaberal by plochu 

33 m2. Navrhnuté sú 3 varianty využitia tejto plochy. Zriadenie na 2. poschodí sa im javí menej 

praktické.  

Primátorka mesta sa vyslovila, že plocha 33 m2 sa jej javí na tento účel malá a bude sa hľadať 

aj iná alternatíva pre tieto priestory. 

Na zasadnutí bola prítomná  riaditeľka Mestského múzea Lucia Poľanská, ktorá presádzala 

uplatnenie variantu č.1.   

            MsZ vzalo návrh na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

 

O 16.00 hod prišiel na rokovanie poslanec Ing. Bunčiak. 

 

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

2017-2019 

Riaditeľka Ing. Jana Vráblová  informovala o predloženom návrhu. Mesto podpísalo zmluvu 

s organizáciou ENVIPACK. Tento separovaný zber sa premietol vo výdavkovej časti rozpočtu 

na mzdách v pr.6, kde je navýšenie mzdových prostriedkov o 4 pracovníkov pre stredisko 

triedeného zberu, ktorých mzda bude uhrádzaná zo zvýšených príjmov separovaného zberu. 

Ďalej požaduje riaditeľka ďalšie navýšenie miezd o 2 nových pracovníkov. 

Predložený návrh rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 odzrkadľuje potreby 

bežných prevádzkových činností, plánovaných akcií a prác. Pri jeho zostavovaní sme 

vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2016 a predpokladaných skutočností na rok 2017. 



Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch sú rozpočtované zväčša na 

výkon najnevyhnutnejších prác, ktorými zabezpečujeme plynulý chod na  nami zverených 

úsekoch. Sú tu zahrnuté tiež plánované investičné práce (spevnené plochy, sadbové práce, práce 

na CMZ, verejné osvetlenie. Na rok 2017 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície a to 

na programe 7. ide o rekonštrukcie miestnych komunikácií a spevnených plôch a na programe 

12. sme zaradili rekonštrukciu priestorov na Dome smútku a tiež realizáciu detského ihriska 

a realizáciu  parkových a terénnych úprav v priestore pred Mestským úradom.  

Ing. Zloch sa pýtal na kapitál. výdavky v progr. 12. Ing. Vráblová mu odpovedala, že tieto sa 

týkajú z časti rekonštrukčných parkových a terénnych úprav priestoru pred MsÚ vo výške 55 

tis. € a 10 tis. € verejnej zelene a fontány. 

Ing. Durec mal pripomienku k položke rekonštrukcia komunikácií 100 tis. €. Táto suma je na 

rekonštrukciu  miestnych komunikácií pomerne nízka a z toho dôvodu navrhuje zvážiť 

zavedenie miestneho poplatku za parkovné. Prostriedky by išli práve na úpravu týchto 

komunikácií. Niektorí využívajú parkoviská na parkovanie firemných áut, iní si tieto miesta 

budujú na vlastnom pozemku a platia za ne daň. Tí čo takto parkujú autami na verejnom 

priestranstve, za nich vlastne platí mesto túto daň, udržiava tieto parkoviská a stará sa o ne.  

Niekto parkuje na parkovisku 3 autá a ostatní zas nemajú kde parkovať. 

MUDr. Ammer sa vyjadril, že ľudia majú záujem o platené parkovacie miesta a vidí sa mu to 

ako reálny návrh. Aj v iných mestách vyberali a vyberajú poplatky napr. v Prešove.  

Primátorka sa vyslovila, že to by bolo akceptovateľné ak by bol v meste dostatok parkovacích 

plôch. 

MsZ vzalo návrh na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

 9.  Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2017-2019 

Mesto Stará Turá pre rok 2017 navrhuje vyrovnaný rozpočet. Celkové príjmy a tiež výdavky 

sú rozpočtované vo výške 7.139.885 €. 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 2016 rozpočtujeme o 20.000 € vyšší z dôvodu zvýšeného 

predpisu daní, ku ktorému došlo v dôsledku výsledkov kontrolnej činnosti správcu dane. 

Celkové príjmy bežného rozpočtu sú navrhnuté vo výške 5.721.394 €, čo je o 407.572 € viac 

ako v roku 2016. Celkové príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme 776.028 €, čo 

je v porovnaní s rokom 2016 prepad o -1.022.282 €. Príjem finančných operácií je navrhnutý 

v sume 642.463 € a to z dôvodu čiastočného vykrytia schodku kapitálového rozpočtu vo výške 

239.713 €, na ktorý navrhujeme použiť prostriedky z rezervného fondu a z dôvodu čerpania 

úveru na kúpu bytového domu s 15 bytovými jednotkami na Hlubockého ulici v sume 402.750 

€. 

Výdavková časť celkového rozpočtu v sume 7.139.885 € je rozpočtovaná na bežné výdavky vo 

výške 5.359.437 €, suma 1.731.283 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 49.165 € 

je rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie. Investičné akcie, ktorých realizácia je 

naplánovaná v roku 2017 a ktorých celkový objem je navrhnutý v sume 1.731.283 €, budú 

financované v prevažnej miere z vlastných zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 965.255 € 

a z cudzích zdrojov vo výške 766.028 €. Navrhovaný rozpočet na rok 2017 v bežnom rozpočte 

dosiahne prebytok v sume 361.957 € a v kapitálovom rozpočte schodok v sume 955.255 €. 

Celkový rozpočet 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 593.298 €. Navrhujeme, aby schodok v kapitálovom rozpočte bol krytý prebytkom 



z bežného rozpočtu v sume 361.957 € a prebytkom finančných operácií v sume 593.298 €, 

z ktorej suma 239.713 € sú prostriedky z účtu rezervného fondu. V dôsledku použitia 

prostriedkov z rezervného fondu, by rezervný fond na konci roka 2017 vykazoval sumu 

363.195 €.  

Vyššie uvedené výsledky navrhovaného rozpočtu na rok 2017 obsahujú aj dodatočný návrh 

primátorky mesta na príspevok základnej škole k obstaraniu školských potrieb pre žiakov 

prvého ročníka v novovytvorenom prvku rozpočtu 9.2.1. vo výške 2.200 €, ktorého začlenenie 

do rozpočtu odporučila finančná komisia. 

 

O 17 hod odchádza z rokovania MUDr. Ammer. 

Ing. Zloch nevie čo to bude za parkovisko na Hurbanovej ulici za 151 tis. € a zdá sa mu tá 

čiastka neprimerane vysoká. Nevidel k nemu žiaden projekt. 

Primátorka reagovala, že bude to riešené formou transferu Technickým službám, jedná sa tu 

o 7 parkovacích miest. 

Ing. Vráblová oznámila, že projekt vyhotovil p. Ševčík. 

Ing. Durec informoval, že dal do nájmu od Lesoturu pre budúci rok o 20 tis.€ menej ,dal túto 

výšku z dôvodu šetrenia porastov, samozrejme, že dá sa ísť aj do pôvodnej výšky ak sa 

opomenie tento dôvod. Upozornil, že je predpoklad zníženia ťažby dreva nasledujúce 4 roky.  

Tá čiastka 80 tis. je vlastne 10 % z objemu očakávaných tržieb.  

Ing. Zloch navrhol ponechať rozpočtovanú výšku nájmu od Lesoturu vo výške 100 tis. €. 

Mgr. Krištofíková upozornila na fakt, že v auguste bolo schválené VZN 7/2016. Myslím si, že 

keď je záväzné, tak je záväzné . V ňom boli navyšované prostriedky pre materskú školu 

a školský klub detí ZŠ. Čiže jedná sa tu o originálne kompetencie. Ako to bude s prenesenými 

to sa dozvieme, nakoľko o nich rozhoduje štát. Zaskočilo navýšenie sumy 126 € na dieťa. 

Súčasný rozpočet prevyšuje túto čiastku o 71 600 €. Toto je enormné navýšenie. V ZUŠ je 

navýšenie 11 500 €, nejaké drobné v CVČ a školskej jedálni. VZN by sa mali dodržiavať ako 

záväzná norma. Teda buď je chyba pri zostavovaní rozpočtu, alebo nám nepostačujú 

prostriedky podľa tejto záväznej normy. A ak je to tak, tak už tu malo byť schválené nové 

s reálnymi sumami. Nič s ničím nesedí. V príjmovej časti je drobná nezrovnalosť v rámci 

originálnych kompetencií, decentralizačná dotácia na školstvo rozdiel viac ako  3 tis.€. Nevie, 

čo tam je zahrnuté. 

Ďalej vzniesla pripomienku k návrhu nákupu osobného auta pre ZUŠ. Podľa jej názoru auto tu 

nie je až také potrebné. Má vedomosť, že to staré je už zošrotované.  Bolo by vhodné predložiť 

jeho využiteľnosť. Popremýšľať či už nie je výhodnejší prenájom auta. Čo sa týka interaktívnej 

tabule, je to povinná výbava. Dá sa táto čiastka získať aj cez projekty. S položkou na čižmy 

súhlasila. 

Riaditeľka ZUŠ Mgr. Lacová informovala, že  staršie auto, ktoré škola využívala užívali 9 

rokov. Pri prepočítaní nákladov za opravu tohto auta z roku výroby 2000 vyšla čiastka viac ako 

tisíc eur. Auto slúžilo hlavne na podporu akcií mesta a iných organizácií, na dovoz hudobných 

nástrojov, ozvučovacej techniky, rekvizít , výtvarného materiálu, na zabezpečenie dopravy 

pedagógov a detí na súťaže. Tanečníci si objednávajú autobus. ZUŠ mala 100 akcií. Jedna akcia 

nie je len jeden deň, ako napr. nedeľa  Deň matiek. Vo štvrtok sa musí všetko odviesť na 

generálku, v piatok musí byť zabezpečené pre vystúpenie ZŠ a v nedeľu vystúpenie.                 Sú 

školy, kde toto zabezpečenie riešia s mestom napr. Myjava prevoz súboru a rekvizít 

zabezpečuje mesto pri podujatiach mesta. Za vybavenie čiastky na čižmy poďakovala 

poslancovi Ing. Zlochovi, ktorý je členom školskej rady. Klavír a interaktívna tabule je povinné 

vybavenie školy. Štátna inšpekcia bude chodiť kontrolovať dodržiavanie vyhlášky ako sú 

zariadené školy. Podotkla tiež, že ZUŠ je vyňatá z projektov.  

Riaditeľka MŠ Mgr. Hučková komentovala rozpočtované výdavky v rozpočte za toto školské 

zariadenie. Tento rok mali rozpočet pomerne nízky. Na začiatku roku mali v zariadení iný 



počet detí ako v auguste. Potom sa napočítavali výdavky na zákonné navýšenie miezd 

pedagógov   

Mgr. Krištofíková oponovala, že tieto záležitosti mali byť zohľadnené vo VZN, ktoré sa 

schvaľovalo v auguste. V auguste sa vedelo, že od septembra idú hore mzdy o 6 % 

pedagogickým pracovníkom. Preto na to poukazovala, aby bol čas prerokovať to aj v komisii 

finančnej i v komisii školstva. A vieme, že školstvo predstavuje 43 % rozpočtu mesta. Treba 

pracovať s istou časovou rezervou. Poslankyňa zdôraznila, že sa snaží dostať peniaze do škôl, 

ale aby tam bola aj istá miera spravodlivosti. Recipročne však treba kontrolovať aj výdavky na 

čo idú. Vyjadrila sa, že chápe kreditové príplatky, ktoré stoja isté úsilie a peniaze, ale treba byť 

férový a mať v rozpočte poriadok. 

Ing. Durec nadviazal k problematike školstva. V čase, keď ešte Lesotur mal pojazdnú Caravellu 

pomáhal ZUŠ pri doprave súborov, niekedy to bolo bezplatne a niekedy si to škola platila. 

Chcel tým podporiť myšlienku ako si v rámci mesta vozidlá požičiava. Lesotur potrebuje čo sa 

týka Carravely kúpiť nové vozidlo pre rozvoz robotníkov a určite je ochotný ho zapožičať 

s vodičom. 

Primátorka upozornila na svojvoľné zníženie príjmu z nájmu Lesoturu, kde nebola upozornená 

na nijaký dodatok k nájomnej zmluve Dozorná rada ani Valné zhromaždenie spoločnosti. Do 

ďalšieho zasadnutia treba predložiť nový návrh nájomnej zmluvy. 

Mgr. Dolníková zo Školského úradu podotkla, že pri zostavovaní programového rozpočtu pre 

originálne kompetencie si jednotlivé školy predkladajú návrhy aké finančné prostriedky 

potrebujú, časť dľa VZN sa vyberú od rodičov, časť treba dofinancovať z rozpočtu mesta. 

Rozpočtové organizácie si tieto podklady pripravujú samy. VZN sa menilo v auguste na základe 

požiadavky MŠ nakoľko sa menil rozpočet. Pri prenesených kompetenciách sa menili mzdové 

stupnice a pri originálnych nebolo jasné ako to bude. Teraz sa bude robiť nové VZN platné od 

1. 1. 2016. 

Ďalej sa vyslovila, že automobil pre ZUŠ je opodstatnená požiadavka. 

Mgr. Krištofíková upozornila na fakt, že tu sa plošne upravujú mzdy pedagogických 

pracovníkov bez ohľadu na kompetencie. Opakovane však poukázala na fakt, že peniaze ktoré 

poukazujeme na 1 dieťa v školských zariadeniach v rámci VZN, ktoré vraj nepostačuje, 

prekračujú výšku okolitých miest. Navrhla preveriť rozpočet škôl tak, aby sa dal do súladu. 

V súvislosti s úpravou miesta pred Mestským úradom, ktoré je naplánované sa spýtala, či sa 

nemieni nič robiť s touto budovou. Strecha je taká aká je. Presne tak ako si zaslúžila meštianka 

rekonštrukciu, zaslúži si aj táto stará budova.  

Ing. Görög mal dotaz či sa nedajú využívať aj súkromné osobné autá na služobné účely? 

Primátorka odpovedala, že ani nie, ľudia si málokedy platia havarijné poistky, ktoré sú 

podmienkou takéhoto využitia vozidla. Preto sa od tejto alternatívy upustilo. Vyslovila však aj 

zarmútenie nad tým, že tu tri krát počula výtku, že akcie robí ZUŠ pre mesto.  Kolegovia z iných 

mestských organizácií naopak dajú ponuku škole, aby využila dopravu, že radi to pre ňu urobia. 

Poslanec Ing. Zloch sa vyslovil, že ho teší , že vidí v rozpočte škôl navýšenie miezd.  

MsZ vzalo na vedomie návrh programového rozpočtu s nasledovnými pripomienkami: 

1. Doriešiť nezrovnalosť vo výške nájmu od Lesoturu s.r.o. 

2. Zvolať na úrovni prednostu MsÚ pracovné stretnutie k rozpočtu školstva za 

účasti riaditeľov a ekonómov škôl,  poslancov Mgr. Krištofíkovej, Ing. Göröga, 

Bc. Zigovej, Mgr. Bublavej, školského úradu a vedúceho ekonomického odd. 

MsÚ. 

b) ukladá 
MsÚ pripraviť k nasledujúcemu zastupiteľstvu návrh programového rozpočtu na rok 

2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 so zapracovanými pripomienkami finančnej 

komisie a poslancov MsZ. 



 

     Termín:15. 11. 2016 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

10. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2017 – 2021 

Informáciu podala predsedníčka sociálnej komisie Mgr. Bublavá. Informovala o distribuovaní 

dotazníka k prieskumu sociálnych služieb v meste a okolí. Odozva od občanov však bola veľmi 

nízka. Vedúca sociálneho oddelenia Mgr. Barbušinová k nemu podala bližšiu informáciu. 

Najväčší záujem podľa prieskumu bol o denný stacionár a detské jasle. Upozornila na nové 

prvky v rozpočte v programe č. 13, a to prvok sociálna výdajňa a prvok  príspevok na prepravu 

imobilným občanom. 

Mesto Stará Turá v súlade so zákonom vypracovalo v roku 2012 prvý KPSS, ktorý v tomto 

kalendárnom roku končí. V tejto súvislosti mesto vypracovalo nový komunitný plán sociálnych 

služieb na roky 2017 – 2021. Pri spracovaní komunitného plánu sa vychádza z národných priorít 

rozvoja sociálnych služieb a zohľadňujú miestne špecifiká a potreby svojich obyvateľov 

v  oblasti sociálnych služieb. Zákon neupravuje termín vypracovania komunitného plánu, 

určuje len jeho základné náležitosti a východiská.  

Návrh nového KPSS udáva smerovanie sociálnej politiky na území mesta Stará Turá do roku 

2021 v podobe cieľov a opatrení sumarizovaných v strategickej časti.  

MsZ schválilo tento plán. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

11. Návrh na usporiadanie dobrovoľnej zbierky mestom Stará Turá 

Mesto Stará Turá mimo rozpočtovaných finančných prostriedkov poskytuje sociálnu pomoc 

svojim občanom aj prostredníctvom zdrojov na charitatívnom účte mesta. Dobrovoľná zbierka 

je jedným spôsobov ako získať finančné prostriedky na plnenie úloh obce na úseku sociálnej 

pomoci.   Mgr. Barbušinová informovala, že i tento rok sa bude konať verejná zbierka dňa 

10.12.2016 na námestí Slobody v Starej Turej počas trvania Vianočného trhu získavaním 

dobrovoľných finančných príspevkov od fyzických a právnických osôb. Výnos dobrovoľnej 

zbierky bude použitý na poskytnutie sociálnej pomoci občanom mesta pri postihnutí živelnou 

pohromou, pri náhlom úmrtí rodinného príslušníka v sociálne odkázanej rodine, na preklenutie 

vážnej sociálnej situácie osobám s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj na ich mimoriadne 

zvýšené náklady spojené s liečbou alebo rehabilitáciou, na pomoc jednotlivcom a rodinám 

v sociálnej núdzi, na podporu mimoškolských aktivít pre deti zo sociálne znevýhodnených 

rodín a podporu rozvíjania talentu pre nadané deti zo sociálne znevýhodnených rodín.  

    Mgr. Klimáčková požiadala poslancov o doplnenie uznesenia v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. 

ods.4 písm. 3 a) a  p), § 7 ods. 1), § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 

ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

o ukladaciu povinnosť vo výrokovej časti uznesenia o podanie informácie poslaneckému zboru 

o priebehu zbierky a jej výnose. Poslankyňa Mgr. Krištofíková  potvrdila, že tento fakt sa 

opomenul a skutočne sa žiada doplniť do uznesenia. MsZ tento návrh schválilo  a výroková 

časť uznesenia sa dopĺňa o bod b) v nasledovnom znení : 

b)u k l a d á 

          MsÚ informovať na nasledujúcom zasadnutí MsZ o priebehu zbierky a jej výnose. 

      T: 15. 12. 2016 

Hlasovanie poslancov: za 9            

 

 

12. Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol 



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

o výsledkoch kontroly. Predmetom kontroly boli: 

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v roku 2015  

pri kontrole č. 14/2015 v  rozpočtovej organizácii  Materská škola Stará Turá. 

2. Kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v roku 2015 

pri kontrole č. 7/2015 v mestskej príspevkovej organizácii Technické služby Stará 

Turá. 

     3.   Kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v roku 2015   

pri kontrole č. 9/2015 v  rozpočtovej organizácii  Materská škola Stará Turá. 

MsZ vzalo na vedomie správu. Hlasovanie poslancov: za 9  

 

13. Návrh VZN č. 8/2016-Nar. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016-Nar. o obecných bytoch 

V súvislosti s kontrolou, ktorú vykonal Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej 

politiky na 14 b.j., Ul. Hlubockého č. 676/1 v Starej Turej bolo zistené, že v záhlaví VZN č. 

1/2016-Nar. O obecných bytoch nie je uvedený zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní a zákon č. 276/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania. 

Kontrola taktiež požadovala doplniť čísla paragrafov zákona č. 443/2010 Z.z., ktoré musia byť 

dodržané pri uzatváraní podnájomných zmlúv. 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 9  

 

O 17.15 hod odišla poslankyňa Mgr. Bublavá z rokovacej miestnosti. 

 

 

14. Návrh smernice č. 8/2016-S Dodatok č. l k smernici č. 4/2015-S Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta Stará Turá 

MsZ prerokovalo a schválilo návrh  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 8/2016 

– S, Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 4/2015 – S,  

v ktorých sa dopĺňa zvýšenie minimálneho limitu pokladne pri mimoriadnych situáciách. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

O 17.25 hod sa vrátia do rokovacej miestnosti poslankyňa Mgr. Bublavá. 

 

 

14.1 Návrh na podanie žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt 

„Rozhlédni se a poznej přihraniční krajinu“ 

Cieľom projektu je zlepšenie technického stavu kultúrnej pamiatky NKP Husitská veža 

a zatraktívnenie jej okolia a zatraktívnenie turistickej ponuky Baťovho kanála v rámci 

prístaviska Rejda v obci Spytihněv. Vedúci partner projektu (žiadateľ projektu), obec 

Spytihněv, v rámci projektu vybuduje vyhliadkovú  terasu spojenú s informačnou náučnou  

trasou zameranou na propagáciu turistickej ponuky okolia Spytihněvy. Projekt by mal prepojiť 

ponuku v rámci obcí Baťovho kanálu. Predpokladané náklady vedúceho partnera projektu 

230 000 €. 

V rámci mesta Stará Turá, ktoré bude Hlavným cezhraničným partnerom, bude realizovaný 

projekt „Rekonštrukcia NKP Husitská veža“, ktorý sa skladá z SO 01 Stará veža (rekonštrukcia 

NKP) a SO 02 Spevnené plochy a drobné terénne úpravy. Rekonštrukcia pozostáva z vyčistenia 

interiéru, výmena vstupného dreveného schodiska, výmena výplní otvorov- brán a okien, 

výmena vnútorného schodiska, oprava vnútornej časti strechy a výmene poškodených častí 

krovu, inštalovanie oceľových tiahiel zabezpečujúcich statickú bezpečnosť stavby, terénne 

úpravy bezprostredného okolia veže, náznaková rekonštrukcia pôvodného muriva už 



neexistujúceho kostola v úrovni kamennej dlažby, výmena podlahy prízemia husitskej veže 

a sadové úpravy okolia stavby. Cieľom je inštalovať na prízemí pod vežou (ktoré je teraz 

otvorené) obrazovú a písomnú dokumentáciu o minulosti samotnej veže a jej využití počas 

jednotlivých storočí, na 1. poschodí fotografickú dokumentáciu minulosti a prítomnosti mesta 

Stará Turá a na 2. poschodí písomnú a obrazovú dokumentáciu o jednotlivých cirkvách 

pôsobiacich v minulosti i prítomnosti v meste Stará Turá. Predpokladané výdavky na 

rekonštrukciu veže sú 49 639,38 € + výdavky na inštaláciu obrazovej a písomnej dokumentácie 

v max. predpokladanej výške 15 tis. €. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

15.  Návrhy a otázky poslancov 

Ing. Zloch tlmočil pripomienku občanov  k čisteniu potoka. Primátorka mesta informovala, že 

Povodie Váhu sa tomuto nebráni, bránia sa tomu rybári. V takomto stave je to dobré pre 

potkany. Navrhol, že by bolo vhodné zafarbiť zábradlie pri potoku. Ďalej poslanec tlmočil 

požiadavku na parkovisko pri Poliklinike pre pacientov. Mohlo by byť na pozemku pri 

trafostanici a kotolni cca 20 miest. Samozrejme s rešpektovaním ochranného pásma pri kotolni. 

Pýtal sa kedy bola vykonaná deratizácia. Označenie parkoviska čiarami pri dome č. 243-244. 

Ing. Vráblová informovala, že toto je v riešení, občania sa musia dohodnúť na termíne kedy 

uvoľnia parkovisko na tieto práce pre pracovníkov Technických služieb. 

Ing. Petrášová odpovedala, že deratizáciu zabezpečuje Technotur a bola vykonaná 

v septembri. 

JUDr. Klačková mala dotaz k dosluhujúcemu rozhlasu, informovala sa na možnosť zasielania 

sms občanom. 

Prednosta informoval, že úrad preveroval aj túto možnosť. Starší ľudia však veľmi nemajú 

mobily, často nevedia čítať sms, službu by bolo možno sprostredkovať prostredníctvom 

konkrétnej spoločnosti, táto by však bola spoplatňovaná.  

Primátorka mesta je skôr za alternatívu opravy súčasného rozhlasu. Je to doplňujúci 

prostriedok informovanosti občanov. Informácie sú na webovej stránke mesta alebo 

Staroturianskom spravodajcovi. 

Ing. Durec navrhol, že by sa mohlo zaoberať tým, či by si našla možnosť technického riešenia 

zasielania oznamov cez internet, aby sa po tieto informácie dostali aj občania z kopaníc. Dal 

návrh na prediskutovanie nejakých tém v MsZ,  týkajúcich sa Lesoturu. 

Primátorka mesta reagovala, že ak chce riaditeľ Lesoturu oboznamovať poslancov, treba ich 

pozvať na Lesotur. Treba naplánovať stretnutie s poslancami a vedúcimi MsÚ, spojí sa to aj 

s riešením poldrov. 

Ing. Durec – CHKO by chceli urobiť nejakú exkurziu pre poslancov na ovocný sad. Lesotur 

vie poskytnúť dopravné prostriedky na tento výjazd. 

Ing. Zloch mal dotaz ku Komunitnému plánu, ktorý je rozsiahly, ale postráda v ňom 

informáciu o nezamestnanosti.  

Primátorka informovala, že okres NM má nezamestnanosť vo výške 5,2 %, MY 4,6 %. 

Mgr. Bublavá uviedla, že to tam nie je uvedené z dôvodu, že nezamestnanosť nie je 

kompetencia mesta. 

Primátorka namietala, že týmto občanom predsa mesto pomáha. 

Na záver podal informáciu poslanec Ing. Durec o Topoľovej aleji. Riešenie sa presúva na rok 

2018. Dlhoveké dreviny budú nasadené len na jednej strane. Alej dožíva, otázka výrubu ešte 

nie je doriešená. Bola by vhodná oprava terajšej komunikácie. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vyčerpaní programu rokovania ukončila o 18.00 hod primátorka mesta 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 
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