
Z Á P I S N I C A 

 

z XXII. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 15. 12. 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 XIX.-XXI. zasadnutia MsZ 

 4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 5.1 Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015  

 6.  Návrh rozpočtových opatrení na zmenu PR m. p. o. Technické služby pre rok 2016 

 6.1 Informácia o  zrealizovaných rozpočtových opatreniach a návrh na schválenie rozpočtového 

opatrenia 

 7.   Návrh VZN č. 9/2016-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a určení výšky 

mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov... 

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

 9.  II. Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na obdobie 2017-2019 

10. II. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2017-2019 a stanovisko HK 

k rozpočtu 

11. Návrh smernice č. 10/2016 –IS Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ Stará Turá. 

12. Návrh termínov zasadnutí MsZ pre rok 2017 

13. Návrh zmeny v komisii pre sociálne veci a bývanie 

14. Návrh zmeny v komisii ZPOZ 

15. Stanovenie termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá pre rok 2017 

16. Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol 

17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2017 

18. 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   

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

Halinárová o 15.00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  7 poslancov. Ospravedlnení boli  

poslanci Ing. Bohdan Görög, Monika Hluchá, Mgr. Soňa Krištofíková, MUDr. Radovan 

Ammer a oneskorený príchod na zasadnutie ohlásili Zuzana Durcová, Lukáš Adámek. 

Primátorka mesta navrhla vzhľadom k počtu poslancov, aby sa bod č. 4 majetkové záležitosti 

prerokoval až po ich príchode, nakoľko k niektorým z predkladaných materiálov tohto bodu je 

potrebné 3/5 hlasovacie kvórum všetkých poslancov. 

Hlasovanie poslancov: za 7 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí JUDr. Patrícia Klačková, Mgr. Júlia Bublavá a Ing. Ján 

Zloch, za overovateľov Ing. Ivan Durec a Ing. Richard Bunčiak 

Hlasovanie poslancov: za 7 

 



3. Vyhodnotenie uznesení z XIX. -XXI. zasadnutia MsZ 

Informáciu k uzneseniu č. 24-XX/2016 týkajúceho sa dobrovoľnej zbierky na charitatívne 

účely, počas trvania Vianočného trhu, podala vedúca sociálneho oddelenia Mgr. Barbušinová. 

Celkový výnos zbierky bol vo výške 1939,17 € a tento bol vložený 12. 12. 2016 do pokladne 

úradu. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 7 

 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje finančné prostriedky v celkovej výške 1.367.127 €, 

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 €. Stav finančných prostriedkov 

mesta je od marca 2016 ustálený. Mesto v októbri zinkasovalo dlho očakávané finančné 

prostriedky z refundovaných výdavkov z investičnej akcie „Verejné osvetlenie II. etapa“ vo 

výške  692 506 €, z ktorých suma 500 tis. € bola okamžite použitá na splatenie preklenovacieho 

úveru.  

Očakávané plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2016 je v súlade so stanovenými cieľmi, bežný 

rozpočet vykazuje predbežne prebytok vo výške 560 525 €, kapitálový 341 409 € a finančné 

operácie schodok vo výške 637 821 €. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 7 

 

 

5.1 Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej 

závierke za rok 2015  

Mesto Stará Turá je povinné v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve každoročne zrealizovať individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú 

účtovnú závierku a vypracovať výročné správy. V súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je tiež povinné svoju ročnú účtovnú závierku dať 

overiť audítorovi. Konsolidovaná účtovná závierka a výročné správy podľa zákona 

o účtovníctve tiež podliehajú povinnosti overenia auditom a táto povinnosť musí byť 

v súlade s vyššie uvedeným zákonom splnená najneskôr do jedného roka od skončenia 

účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Audit vykonala spoločnosť 

NOVOAUDIT, s. r. o. so sídlom v Nových Zámkoch. 

      MsZ vzalo materiál na vedomie.  Hlasovanie poslancov: za 7 

 

 

6. Návrh rozpočtových opatrení na zmenu PR m. p. o. Technické služby pre rok 2016 

MsZ schválilo nasledovné rozpočtové opatrenia: 

1. Zvýšia bežné výdavky na prg.7., 12., 15.           48 500 € 

2. Znížia bežné výdavky na prg.7.                          18 000 € 

3. Znížia kapitálové výdavky na prg.7., 12.            21 500 € 

4. Zníži sa kapitálová dotácia                                  21 500 € 

5. Zvýši sa bežná dotácia                                           9 500 € 

6. Zvýši sa príjem z ÚPSV                                      21 000 €. 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 7 

 

6.1 Informácia o  zrealizovaných rozpočtových opatreniach a návrh na schválenie 

rozpočtového opatrenia 

     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 prerokovalo MsZ  



rozpočtové opatrenia k VI. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2016. Primátorka mesta 

navrhla zaradenie ďalších dvoch opatrení mimo tých, ktoré poslanci obdržali  v materiáli, a to 

opatrenia č. 50 týkajúceho  prerozdelenia prostriedkov MŠ na tovary a služby vo výške 7 500 

€, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky. Ďalšie rozpočtové oparenie č. 51 v celkovej 

sume 29 584 € týkajúce sa navýšenia kapitálových príjmov z dôvodu odpredaja väčšieho počtu 

pozemkov oproti rozpočtu. Na základe prerokovaných skutočností schválilo MsZ rozpočtové 

opatrenia evidované pod číslami 48, 49, 50  a 51, ktorými sa znížia celkové príjmy rozpočtu 

o sumu  856 594 € a znížia celkové výdavky rozpočtu o sumu 1.163.548 €. 

            Ďalej vzalo MsZ na vedomie prehľad rozpočtových opatrení k VI. zmene rozpočtu mesta Stará 

Turá na rok 2016, evidovaných pod číslami 47, vťahujúcich sa k účelovým dotáciám 

a rozpočtových opatrení evidovaných pod číslami 43, 44, 45 a 46 schválených primátorkou 

mesta, ktorými sa zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu 70.370 € a zároveň sa  zvýšia celkové 

výdavky rozpočtu o sumu 83.627 €. 

Primátorka mesta požiadala spracovateľov rozpočtu, aby mu venovali pri jeho navrhovaní 

väčšiu pozornosť, aby sa poslanci nemuseli zasa od septembra zaoberať takýmito rozpočtovými 

opatreniami. 

Hlasovanie poslancov: za 7 

 

 

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

2019 

S materiálom oboznámila poslancov riaditeľka DK Javorina Eva Adámková. Predložený návrh 

P)R na rok 2017 s výhľadom na rok y 2018-2019 odzrkadľuje potreby a možnosti DK Javorina. 

V príjmovej časti sú rozpočtované nižšie príjmy z vlastnej činnosti-prenájmu nebytových 

priestorov, znížil sa počet predajných akcií. V podprograme 11.1 Kultúrne podujatia je 

uvažované= s navýšením príjmov. Výdavková časť rozpočtu je navrhovaná vo výške 272 385 

€, z čoho 244 385 € je rozpočtované= na bežné výdavky a 28 tis. € na kapitálové. Bežný transfer 

mesta je oproti roku 2016 zvýšený o 25 165 €, z toho: 

Na prvku 112.1 o 14 395 €, čo je mzda a odvody pracovníčky, ktorá sa vrátila po MD na miesto 

kultúrneho manažéra a na prvku 112.3- Mestské múzeum o 10 770 €  /depozit/ a 3 % navýšenie 

miezd všetkých pracovníkov.  V kapitálovej časti rozpočtu je návrh 18 tis. € na prvok 11.2.4 

KD Papraď zateplenie strechy a 10 tis. € na podprogram 11.4 Stredisko cezhraničnej 

spolupráce, kde je plánované presťahovanie Info kancelárie z OD Billa. Hlavná kontrolórka 

požiadala vniesť do uznesenia aj schválenie nákladov a výnosov pre rok 2017 nakoľko 

v predloženom návrhu absentuje. 

MsZ schválilo II. návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2017 a II. návrh rozpočtu nákladov 

a výnosov na rok 2017, zároveň vzalo na vedomie II. návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na 

roky 2018-2019 a II. návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2018-2019. 

Hlasovanie poslancov: za 7 

 

 

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

2017-2019 

Informáciu k materiálu podala riaditeľka Ing. Jana Vráblová. 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). kapitálové investície a to na programe 7. ide o rekonštrukcie miestnych 

komunikácií a spevnených plôch a na programe 12. je zaradená rekonštrukcia priestorov na 



Dome smútku a tiež realizáciu detského ihriska a realizácia  parkových a terénnych úprav 

v priestore pred Mestským úradom.  

V bežných výdavkoch sú na rok 2017 navýšené: mzdy (ide o plošné navýšenie miezd na 

každom programe o 5% okrem programu Administratíva – 3%). 

MsZ schválilo II. návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2017 a II. návrh rozpočtu nákladov 

a výnosov na rok 2017, zároveň vzalo na vedomie II. návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na 

roky 2018-2019 a II. návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2018-2019. 

Hlasovanie poslancov: za 7 

 

O 15.44 hod prichádza na zasadnutie poslankyňa Zuzana Durcová. 

 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1 Žiadosť pani Sumejje Hasipi, nám. Dr. A. Schweitzera 195/3, Stará Turá o prenájom časti  

pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 582/2 – zast. plocha o celkovej výmere 909 m2, ktorý sa 

nachádza  pred predajňou zmrzliny v obchodnom dome na ul. SNP 111. V súčasnej dobe má 

predmetnú časť ( 20 m2 )  pozemku prenajatú pán Šen Hasipi. Žiadateľka má záujem o väčšiu 

časť pozemku, až po roh budovy OD, nakoľko priestor medzi súčasnou terasou a chodníkom 

pred OD je neudržiavaný. Prenájom žiada od 1.1.2017. 

MsZ schválilo prenájom pozemku od 1.1.2017 za cenu 5,- €/m2/rok. Prenájom sa schvaľuje 

len v pôvodnom rozsahu ako mal predchádzajúci nájomca p. Šen Hasipi z dôvodu, že v časti 

o ktorú žiada rozšírenie sa nachádza vodovodný hydrant. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.2 Žiadosť Mgr. Radovana Biesika,  Papraď 1594, Stará  Turá a Evy Fajnorovej, bytom Pirte 

696/5, 907 01 Myjava o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela registra „C“, parc.č. 

16845/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 14245 m2 a parcela registra „C“, parc. 

č. 16848/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 537 m2 , z dôvodu uloženia 

inžinierskych sietí k novostavbe rodinného domu na pozemku parcela registra „C“, parc. č. 

16904/4. 

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena na pozemkoch. Vecné bremeno bude spočívať 

v práve uloženia inžinierskych sietí k novostavbe rodinné domu na pozemku parc. č. 16904/4.   

Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje s podmienku, že realizácia rozkopávky bude formou 

podtláčania. 

 Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.3 Žiadosť pani JUDr. Oľgy Baranovej, Sadová 3022/2, Stará Turá o odkúpenie časti  502 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. Žiadeľka si je vedomá v prípade 

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

Zámer odpredaja časti z pozemku bol zverejnený od 4.11.2016 v súlade s uznesením MsZ č. 5 

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

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok  parc.  č. 1761/230 – ostatná plocha 

o výmere 502 m2. Pozemok bude evidovaný ako parcela registra  „C“. 

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

znení odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1761/230  – ostatná o výmere  502 m2, ktorý  

je  zapísaný na  LV  č. 1  v  podiele  1/1  na mesto Stará Turá.  Kúpna  cena   za  odpredávaný  

pozemok je stanovená vo výške 6 ,- €/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 

 

4.4 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. 1066, 

parc. č. 1067, parc. č. 1068, parc. č. 1069, parc. č. 1070, parc. č. 1071, parc. č. 1072, parc. č. 

1073, parc. č. 1074, parc. č. 1075, parc. č. 1076, parc. č. 1077, parc. č. 1078, parc. č. 1079, parc. 

č. 1080, parc. č. 1081 a  parc. č. 1082 (Dibrovova ul.).  

MsZ schválilo doplnenie pozemkov parc. č. 1066, parc. č. 1067, parc. č. 1068, parc. č. 1069, 

parc. č. 1070, parc. č. 1071, parc. č. 1072, parc. č. 1073, parc. č. 1074, parc. č. 1075, parc. č. 

1076, parc. č. 1077, parc. č. 1078, parc. č. 1079, parc. č. 1080, parc. č. 1081 a  parc. č. 1082 

(Dibrovova ul.) do nájmu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

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

sa o nasledovný majetok : Traktobager JCB 3CX  EČ: NMZ 141 v obstarávacej cene  57 600,- 

€, Detské ihrisko Trávniky v obstarávacej cene 6 904,44 €, a projektovú dokumentáciu Terénne 

a parkové úpravy priestoru vymedzeného ul. Mierovou ul. SNP za potokom a BD č. 5 

v obstarávacej cene 3 793,- € a Úprava plochy pred kultúrnym domom Stará Turá 

v obstarávacej cene 980,- €. 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 m.p.o. Stará Turá : 

- Traktobager JCB 3CX EČ: NMZ 141 v obstarávacej cene  57 600,- € 

- Detské ihrisko Trávniky v obstarávacej cene 6 904,44 € 

- Terénne a parkové úpravy priestoru vymedzeného ul. Mierovou ul. SNP za potokom   

   a BD č. 5 v obstarávacej cene 3 793,- € - projektová dokumentácia 

- Úprava plochy pred kultúrnym domom Stará Turá v obstarávacej cene 980,- € -     

   projektová dokumentácia. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.6 Návrh na zmenu termínu ukončenia nájomného pomeru v zmluve o nájme pozemku č. 

73/maj/2015, ktorá je uzatvorená medzi mestom Stará Turá a spoločnosťou STINEX s.r.o. 

Nové Mesto nad Váhom. Zmenu termínu je potrebné predĺžiť  do doby poskytnutia dotácie 

z MDVaRR SR a schválenia úveru zo ŠFRB.  

Ing. Galovičová informovala, že byty sú plne obsadené, výber realizovala Komisia sociálnych 

vecí a pán Ferianec.  

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.7 Investičný zámer na odkúpenie 15 b.j. v bytovom  dome  na Ul. Hlubockého súp. č. 306/27 

postavenom na pozemku parc. č. 441/2 a schválenie záväzkov potrebných na čerpanie úveru zo 

ŠFRB a dotácie z MDVRR SR. 

MsZ schválilo : 

1. kúpu nájomných bytov do vlastníctva mesta Stará Turá na základe Kúpnej zmluvy č. 

55/maj/2016 za cenu vo výške 670 417,65 €. 

2. investičný zámer  mesta  zrealizovať  kúpu  nájomných bytov v stavbe „Bytový dom – Stará 

Turá“ ( SO 01 bytový dom 15 b. j. ). Bytový dom sa nachádza v kat. území Stará Turá na 



pozemku parc. č. 441/2 a bol postavený podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. 

Kroupovou a spol., Pod Brezinou 35, Trenčín, schválenej v stavebnom konaní č. 2028/2015-

TS1/A10-Med. Bytový dom má 15 bytových jednotiek  ( z toho 12 dvojizbových b. j. a 3 

trojizbové b. j. ),  4. nadzemné podlažia bez výťahu, je nepodpivničený. Predmetný bytový dom 

je zapísaný na LV č. 10290.   

3. spôsob financovania kúpy bytového domu:  

- úver zo ŠFRB vo výške  60 % z obstarávacej ceny 

- dotácia z MDVRR vo výške 40% z obstarávacej ceny 

- vlastné zdroje vo výške 7,65 € 

Mestské zastupiteľstvo súhlasí s predložením žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie 

nájomných bytov podľa zákona č. 150/2013 Z. z. zo ŠFRB v znení zákona č. 276/2015 Z. z. 

a predložením žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 

443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 

predpisov z MDVRR SR.  

Mestské zastupiteľstvo čestne prehlasuje, že v prípade poskytnutia dotácie z MDVRR SR, túto 

skutočnosť oznámi ŠFRB aj s výškou poskytnutej dotácie. 

4. nájomný charakter bytov v bytovom dome na Ul. Hlubockého súp. č. 306/27 po dobu 40 

rokov. 

5. záväzok, že po nadobudnutí vlastníckeho práva k bytovému domu na Ul. Hlubockého súp. 

č. 306/27 a výmaze záložného práva, ktoré bolo zriadené na zabezpečenie úveru predávajúceho, 

zriadi mesto Stará Turá záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z. 

z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. v prospech ŠFRB na 

predmetnom bytovom dome a zriadi záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov 

obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 

bývaní v znení neskorších predpisov v prospech MDVRR SR. 

6. záväzok pri prenájme bytov dodržať § 22 zák. č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.   

7. zapracovanie splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu mesta Stará Turá počas trvania 

zmluvného vzťahu so ŠFRB. 

Zároveň uložilo predložiť žiadosť o úver zo ŠFRB a o dotáciu MDVRR SR s príslušnými 

dokladmi. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

V tejto súvislosti MsZ schválilo zabezpečenie úveru záložným právom v prospech ŠFRB na 

nehnuteľnosti :  

-  budova Slobodárne súp. č. 373 postavená na pozemku parc. č. 604, pozemok parc. č. 604 – 

zast. plocha o výmere 680 m2,  

- budova súp. č. 260 postavená na pozemku parc. č. 542/5, pozemok parc. č. 542/5 – zast. plocha 

o výmere 877 m2.  

Cena uvedených nehnuteľností je na základe znaleckých posudkov č. 49/2016 a 50/2016 

vypracovaných Ing. Evou Gregušovou, znalcom z odboru stavebníctvo nasledovná: 

a) znal.posudok č.49/2016 – Dom služieb s pozemkom parc.č. 604 je 696 tis. € 

b) znal. posudok 50/2016 – Slobodáreň s pozemkom parc.č. 542/5 je 427 tis. €. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.8  Žiadosť pána Mareka Žákoviča, Hlubockého 3/308, Stará  Turá o odkúpenie časti 

z pozemku parc. č. 440/2, ktorý sa nachádza na ul. Hlubockého za rodinným domom vo 

vlastníctve žiadatela.  Zároveň bola prerokovaná žiadosť od pána Ing. Martina Šviglera, bytom 

Hlubockého 311/9, Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku parc. č. 440/2 vo výmere cca 300-

400 m2. Žiadateľ má záujem o časť pozemku, ktorá susedí s pozemkom v jeho vlastníctve. 



     MsZ schválilo zámer odpredaja časti pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 440/2 – záhrady 

o celkovej výmere 2043 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 žiadateľov. 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 

 

 

4.9 Žiadosť spoločnosti AQUATUR a.s. Stará Turá o vydanie nasledovných súhlasov - súhlas 

k realizácii projektu „Rekonštrukcia odľahčovacích komôr Stará Turá“, súhlas vlastníka 

pozemku mesta Stará Turá parc. č. 312/4 a parc. č. 1825/83 na realizáciu projektu 

„Rekonštrukcia odľahčovacích komôr Stará Turá“. Súčasne predkladá žiadosť o zriadenie 

vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, uloženia, pripojenia, údržby, opravy 

odľahčovacej komory OK V3B na parc. č. 312/4 a žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 

1825/83 – orná pôda o výmere 354 m2, nakoľko na predmetnom pozemku je situovaný 

rozdeľovací objekt ČOV a odľahčovacia komora OK V1A. Kúpnu cenu za predmetný pozemok 

navrhujú 354,- €. 

MsZ schválilo: 

- súhlas k realizácii projektu „Rekonštrukcia odľahčovacích komôr Stará Turá“, 

- súhlas vlastníka pozemkov parc. č. 312/4 a parc. č. 1825/83 na realizáciu projektu     

„Rekonštrukcia odľahčovacích komôr Stará Turá“, 

- zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela reg. „C“ parc. č. 312/4 – zast. plocha 

o celkovej výmere 8229 m2, ktorý je zapísaný pod radovým číslo B1 na LV č. 1 na mesto Stará 

Turá v podiele 1/1. Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre spoločnosť Regionálna 

vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá, IČO: 36 340 456. Vecné bremeno bude 

spočívať v práve  vstupu na pozemok,  uloženia, pripojenia, údržby, opravy Odľahčovacej 

komory OK V3B,   

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

odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1825/83  – orná pôda o výmere  354 m2,   

ktorý  je  zapísaný na  LV  č. 1  v  podiele  1/1  na mesto Stará Turá. Na predmetnom  

pozemku je situovaný rozdeľovací objekt ČOV a odľahčovacia komora OK V1A.  

Kúpna  cena   za  odpredávaný  pozemok je stanovená vo výške 354,- €.  

Odpredaj sa schvaľuje pre Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará    

Turá, IČO: 36 340 456. 

Hlasovanie poslancov: za 8, zdržal sa:1 /JUDr.Klačková/ 

 

4.10 Návrh na kúpu 15 b. j. v bytovom dome na ul. Hlubockého súp. č. 306/27 v Starej Turej. 

Kúpna zmluva bude uzatvorená so spoločnosťou STINEX s. r. o. Nové mesto nad Váhom. 

Kúpna cena za predmetný bytový dom s 15 b. j.  je vo výške 670 417,65 €. 

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

znení   odpredaj bytového domu na ul. Hlubockého súp. č. 306/27 v Starej Turej s 15 b.j. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.11 Žiadosť spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a. s. Stará Turá 

o súhlas v zmysle zásad o hospodárení s majetkom mesta spočívajúci v zabezpečení všetkých 

úkonov v súvislosti s výberovým konaním a výberom nového prevádzkovateľa infraštruktúry 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie mesta Stará Turá (ďalej len „Infraštruktúra“), 

vrátane organizácie a vyhodnotenia výberového konania a uzatvorením zmluvy s vybraným 

prevádzkovateľom Infraštruktúry.  



MsZ schvaľuje postup mesta Stará Turá, ako jediného akcionára spoločnosti Regionálna 

vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá, so sídlom SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, IČO 

36 340 456, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 

10375/R ( ďalej len „Spoločnosť“) vykonávajúceho v súlade s § 190 zák. č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti, spočívajúci v zabezpečení 

všetkých úkonov v súvislosti s výberovým konaním a výberom nového prevádzkovateľa 

infraštruktúry verejného vodovodu a verejnej kanalizácie mesta Stará Turá ( ďalej len 

„Infraštruktúra“ ), vrátane organizácie a vyhodnotenia výberového konania, a uzatvorením 

zmluvy s vybraným prevádzkovateľom Infraštruktúry, ktorý bude prevádzkovať 

Infraštruktúru na základe a za podmienok podľa zmluvy, ktorá je prílohou tohto uznesenia ( 

ďalej len „Zmluva“), pričom túto Zmluvu je možné meniť výlučne v prípade pripomienok 

k Zmluve zo strany primátora mesta Stará Turá a  Ministerstva životného prostredia SR ako 

poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. 174/1.2MP/2014 v znení dodatkov s tým, že Zmluvu sú 

oprávnení podpísať štatutárni zástupcovia Spoločnosti výlučne so súhlasom valného 

zhromaždenia Spoločnosti, pričom platí, že všetky úkony akokoľvek súvisiace s výberovým 

konaním a výberom Prevádzkovateľa sú štatutárni zástupcovia Spoločnosti oprávnení vykonať 

výlučne s predchádzajúcim súhlasom primátora mesta Stará Turá ako osoby oprávnenej konať 

za jediného akcionára Spoločnosti. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

4.12 Návrh na zverenie majetku mesta do správy ZUŠ  Stará Turá. Jedná sa o nasledovný 

majetok : osobný automobil  OPEL Zafira, na pôvodnej ŠPZ  BL-072AM v obstarávacej cene 

7 799,- €. 

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 ZUŠ.  

MsZ návrh schválilo, Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

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

a stanovisko HK k rozpočtu 

Informáciu k materiálu podal vedúci ekonomického oddelenia Ing. Holota Celkové príjmy 

a tiež výdavky sú rozpočtované vo výške 7.139.298 €. 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 5.741.394 €. Celkové príjmy 

kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme 784.904 €, Príjem finančných operácií je 

navrhnutý v sume 613.000 € a to z dôvodu čiastočného vykrytia schodku kapitálového rozpočtu 

vo výške 210.250 €, 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 7.139.298 € je rozpočtovaná na bežné výdavky vo 

výške 5.358.937 €, suma 1.731.196 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 49.165 € 

je rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie.  

Ďalšiu informáciu k rozpočtu podal prednosta úradu. Investičné akcie, ktorých realizácia je 

naplánovaná v roku 2017 a ktorých celkový objem je navrhnutý v sume 1.731.196 €, budú 

financované v prevažnej miere z vlastných zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 956.292 € 

a z cudzích zdrojov vo výške 774.904 €. Navrhovaný rozpočet na rok 2017 v bežnom rozpočte 



dosiahne prebytok v sume 382.457 € a v kapitálovom rozpočte schodok v sume 946 292 €. 

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 563.835 €. Navrhujeme, aby schodok v kapitálovom rozpočte bol krytý prebytkom 

z bežného rozpočtu v sume 382.457 € a prebytkom finančných operácií v sume 563.835 €, 

z ktorej suma 210.250 € sú prostriedky z účtu rezervného fondu. V dôsledku použitia 

prostriedkov z rezervného fondu a s prihliadnutím na očakávaný prebytok rozpočtu na konci 

roka 2016, by rezervný fond na konci roka 2017 vykazoval sumu 643.725 €.  

O 15.53 hod prichádza na rokovanie poslanec Lukáš Adámek. 

Primátorka mesta informovala o výzva ENVIROFONDU. Prednosta informoval, že mesto 

riešilo zmenu projektov na MŠ nakoľko sa očakávala výzva z MŽP súvisiaca so zateplením 

verejných budov, mesto malo pripravený projekt na MŠ, ale vzhľadom na  výzvu, kde sa 

očakávali iné kritériá a podmienka splnenia energetickej náročnosti v úrovni A, čo znamená 

vyššie parametre zatepľovania, tak mesto dalo komplexne prepracovať projekt, čo stálo nemalé 

peniaze a nakoniec tá výzva nevyšla. Teraz sme späť v bode, že ENVIROFOND nedal 

podmienky energetických tried. Otázka je či opäť prepracovať ten projekt na nižšiu úroveň 

a žiadať prostriedky cez ENVIROFOND, alebo pôjdeme do toho projektu s vyššou 

energetickou úrovňou, v prípade, že by sme dostalo 200 tis. € museli by sme doplatiť ďalších 

300 tis. €. Otázka je teda či čakať alebo urobiť takéto riešenie. 

Poslanec Ing. Zloch sa vyjadril, že má istú obavu z ENVIROFONDOV, zdá sa mu tam 

problematickejšie prefinancovávanie. Primátorka uviedla, že tieto fondy sme si vyskúšali na 

ČOV aj na verejnom osvetlení, a pokiaľ je všetka projektová dokumentácia, stavebné povolenie   

v poriadku, netreba mať obavu. Ing. Zloch sa priklonil skôr k tej pôvodnej menej energeticky 

náročnej verzii projektu. 

Poslanec Ing. Durec mal dotaz v akom štádiu je povoľovanie vodovodu Topolecká. Primátorka 

mesta povedala, že čo sa týka povoľovania, teraz povoľujú súbežne vodu aj kanalizáciu. Projekt 

na Trávniky, ktorý mesto podalo, ministerstvo vylúčilo. Konateľ spoločnosti PreVAK Mgr. 

Škriečka k tejto veci uviedol, že eurofondy sú viazané na to, že aglomerácia musí mať 

pripojených 85 % obyvateľov a následne vyriešenie ČOV. Vzhľadom k tomu čo žiada EÚ, pre 

mesto máme podmienky splnené. To znamená, že mesto nemá ďalšie možnosti čerpať 

prostriedky z týchto fondov na rozvoj do miestnych častí. Žiadna miestna časť nespĺňa 

podmienky pre čerpanie. 

Projektová manažérka uviedla, že sa vybavovali vlastníckej vzťahy k pozemkom v miestnej 

časti Topolecká. Je tam vydané územné rozhodnutie. 

 

MsZ schválilo rozpočet na rok 2017 vrátane programovej časti v nasledovnej štruktúre: 

Bežné príjmy:                 5 741 394        Bežné výdavky:                       5 358 937 

Kapitálové príjmy:            784 904        Kapitálové výdavky                1 731 196 

Finančné príjmové operácie:     613 000  Finančné výdavkové operácie:         49 165 

--------------------------------------------------    ---------------------------------------------------------- 

Príjmy celkom:                      7 139 298        Výdavky celkom:              7 139 298 

 

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami rozpočtu je 0 €, t. j. rozpočet je 

zostavený ako vyrovnaný.  Zároveň vzalo na vedomie:  

1. Rozpočet na roky 2018 a 2019 vrátane programovej časti. 

                2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2017  s výhľadom 

na roky 2018 a 2019. 

Hlasovanie poslancov: za 9 



 

 

 

 

 

7.Návrh VZN č. 9/2016-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

a určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov... 

     Mesto  ako zriaďovateľ určuje podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/ 2003 a podľa príslušných 

ustanovení školského zákona všeobecne záväzným nariadením výšku mesačného príspevku za 

pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka a dospelej osoby 

na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a centra 

voľného času a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v školskej 

jedálni. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, 

ktoré uhrádza ich zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej 

kategórie stravníkov a finančného pásma určujúceho rozpätie nákladov na nákup potravín na 

jedno jedlo. Školská jedáleň zároveň poskytuje stravovanie cudzím stravníkom. 

K minimálnej zmene príspevku na úhradu nákladov na jedlo v MŠ  (desiata, obed) prišlo z toho 

dôvodu, že finančné pásma nákladov na nákup potravín musia byť v jednom zariadení pre 

všetky vekové kategórie stravníkov rovnaké.  V minulosti neboli stravníci zaradení  

do jedného finančného pásma. 

MsZ schválilo VZN. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

11. Návrh smernice č. 10/2016 –IS Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií 

MsZ Stará Turá. 

      Na základe zák. č. 369/1990 Zb. § 11 ods.4 písm. k) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

zásady odmeňovania poslancov. Predložený návrh Internej smernice č. 10/2016 upravuje 

výšku odmien poslancov a členov komisií MsZ. 

Dôvodom novely zásad je úprava výšky odmien poslancov a členov komisií MsZ ako i určenie 

postupu schválenia a vyplácania mimoriadnej odmeny poslancom.   

Výška odmien poslancov sa nemenila od roku 2007, v roku 2009 sa vykonala iba zmena 

prepočtu kvôli novej mene z SK na Eurá. 

IS č. 10/2016 zahŕňa v sebe už aj nový odsek  pojednávajúci o nároku na mimoriadnu odmenu 

poslanca. Tento bol doplnený na základe skutočnosti, že poslanec si plní niektoré poslanecké 

povinnosti, ktoré sú mu uložené uzneseniami MsZ i okrem riadnych zasadnutí, t.  j. v čase 

osobného voľna /napr. poslanecké prieskumy, účasť na výberových konaniach.../ 

s prihliadnutím na aktivitu a počet podávaných návrhov na zasadnutiach. 

MsZ schválilo smernicu č. 10/2016-IS. Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

12. Návrh termínov zasadnutí MsZ pre rok 2017 

      V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s čl. IV. ods. 

2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Stará Turá sa predkladá návrh termínov 

zasadnutí MsZ pre rok 2017. MsZ schválilo nasledovné termíny rokovaní so začiatkom 

rokovania o 15 hod: 

            23. 2. 2017 

 27. 4. 2017 

 22. 6. 2017 

 21. 9. 2017 



 26.10.2017 

  14.12.2017. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

13. Návrh zmeny v komisii pre sociálne veci a bývanie 

MsZ vzalo na vedomie abdikáciu člena Komisie pre sociálne veci a bývanie MUDr. 

Radovana Ammera, bytom 8.apríla 47, Stará Turá. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

14. Návrh zmeny v komisii ZPOZ 

MsZ vzalo na vedomie abdikáciu predsedníčky komisie ZPOZ  Mgr. Sone Krištofíkovej, 

bytom Komenského 263/25, Stará Turá a zároveň schválilo  

1.do funkcie predsedníčky komisie ZPOZ Bc. Zuzanu Zigovú, bytom Hurbanova 136/10, Stará 

Turá, 

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

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

15. Stanovenie termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá pre rok 2017 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 11/2012 – Nar. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v § 3 ods. 3 a 5 b) 

ustanovuje povinnosť odsúhlasenia termínov a predajného času počas konania príležitostných 

trhov  mestským zastupiteľstvom. Príležitostné trhy sa termínovo dlhodobo opakujú,  

Komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport predložila požiadavku zo zasadnutia konaného 

dňa 23.11.2016: - zvážiť posunutie termínu konania jarmoku o týždeň vopred a to z 16.-

17.6.2016 na 9.-10.6.2017 a doplniť konanie trhu „Remeslá našich predkov“ s termínom 

konania 11. 8. 2017.     

Poslanec Ing. Durec vzniesol návrh, aby sa Kopaničársky a Remeselný trh zlúčili do jedného 

podujatia.   

Riaditeľka DK Javorina informovala, že na poriadanie Remeselného trhu nemajú finančné 

prostriedky v rozpočte a počítali s grantom na toto podujatie z nadácie.   Keď ich získajú, dajú 

si toto podujatie schváliť MsZ.   Zmenu termínu na Staroturianskeho  jarmoku 9.6. 2016  

navrhovali z dôvodu, že koliduje s konaním folklórnych slávností na Myjave a veľa 

podnikateľov a občanov chodí na toto podujatie.   Primátorka poukázala na veľké množstvo 

nadčasov z dôvodu organizácie  trhov a jarmokov, ktoré si zamestnankyne DK nemajú kedy 

čerpať,  zaostáva práca , ktorá je ich hlavnou náplňou (ekonomické činnosti). Občania chválili 

konanie Vianočného jarmoku. Nie je ale známa  ekonomika týchto podujatí. 

Riaditeľka DK potvrdila, že príprava jarmokov ich stojí veľa úsilia, ale na druhej strane je to aj 

istá reprezentácia mesta. Pokiaľ zastupiteľstvo usúdi, že tých jarmokov je veľa, tak proste 

niektoré vypustia.  

Primátorka dala hlasovať za zmenu skoršieho termínu Staroturianskeho jarmoku –poslanci 

tento jednohlasne schválili. 

MsZ schválilo jednohlasne nasledovné termíny konania príležitostných trhov: 

 Veľkonočný trh                         7. apríl 2017 v čase od 10,00 hod. do 20,00 hod. 

 

 XXVI. Staroturiansky jarmok  9. júna 2017 v čase od 8,00 hod. do 19,00 hod. 

            občerstvenie na tržnici v čase od 8,00 hod. do 24,00 hod. 

          10. júna 2017 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod. 

 

 



      

 

 Festival Divné veci                    23. - 24. jún 2017 v čase od 10,00 hod. do 20,00 hod. 

  

 Kopaničársky jarmek              20. októbra 2017 v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod., 

 

 Vianočný trh                             16. decembra 2017 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod. 

 

 

 

 

 

16. Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol 

MsZ vzalo na vedomie Správu z kontrol ukončených po XX. zasadnutí MsZ. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2017 

MsZ schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2017 nasledovne: 

1. Kontrola výdavkov za nehmotný majetok za rok 2016 -  hardware na MsÚ. 

     

2. Kontrola uplatňovania zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

    verejnej správy, najmä § 28 ods. 2 v príspevkovej organizácii Dom kultúry 

    Javorina Stará Turá. 

     

3. Kontrola správnosti výsledku hospodárenia a inventarizácie vlastného  

    imania za vybrané roky v Materskej škole Stará Turá. 

 

4. Plnenie úloh vyplývajúcich HK zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých 

    opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej    činnosti. 

     

  

5. Vypracovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu 

    záverečného účtu mesta za rok 2016. 

 

6. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016. 

 

7. Ostatná kontrolná činnosť: 

    - ostatné kontroly podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva 

    - kontroly  opodstatnenosti vyraďovania majetku mesta v spolupráci 

      s príslušnou komisiou  MsÚ. 

 

O 17.00 odišla z rokovacej miestnosti poslankyňa JUDr. Klačková 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

O 17.05 hod sa vrátila do rokovacej miestnosti poslankyňa  JUDr. Klačková. 

 

 

 

 



 

 

 

18. Návrhy a otázky poslancov 

Mgr. Bublavá poďakovala riaditeľke Techoturu a zamestnancom za ústretovosť pri 

zriaďovaní Sociálneho šatníka, tak isto zamestnankyniam majetkového a sociálneho 

oddelenia za odvedenú prácu. Od januára bude tento šatník otvorený. Ak má niekto zachovalé 

oblečenie či potreby do domácnosti, ktoré neupotrebí, je možné ich odovzdať v tomto 

zariadení. 

JUDr. Klačková vzniesla pripomienku prečo sa od detí na Mikuláša vyberalo 1 €. Z jej 

pohľadu sa javí toto ako nevhodné. Na jednej strane sa robí podujatie pre deti a na druhej sa 

od detí vyberajú peniaze. 

Viceprimátorka podporila návrh JUDr. Klačkovej, nakoľko DK je príspevková organizácia 

mesta, dostávajú od mesta príspevok na činnosť aj na takéto aktivity. Takéto podujatia pre deti 

by mali byť zadarmo. Paradox je aj to, že na benefičnom koncerte – na generálke Nadácie Život 

sa vyberali peniaze od žiakov. Toto nikdy nebývalo. Zaujímalo ju ,kto je iniciátorom tejto 

aktivity. V minulosti sa vyberalo dobrovoľné vstupné od rodičov v nedeľu, teraz sa od toho 

ustúpilo. Fľaša na mince tam bola aj tak. Je to prezentácia pre nadáciu Život, tak to je 

nepochopiteľné.  

Riaditeľka DK informovala, že tieto peniaze vyberali školy. Základná škola zaplatila DK 

peniaze za služby zvukára za 1 deň. Kde skončili ostatné peniaze nemá vedomosť. Na margo 

Mikuláša povedala, že vyberali po eure, vyberali to už aj v minulosti. Pre deti bolo divadlo, 

honorár za divadlo bol 500 € plus cukríky pre deti. Vybralo sa cca 250 €, zbytok platil DK. 

Primátorka navrhla, že pri týchto akciách sa musí jednoznačne určiť, ktoré sa budú robiť zdarma 

a ktoré za poplatok. Takéto javy by sa mali nemali opakovať.  

Poslankyňa Durcová vzniesla pripomienku na riaditeľku Technoturu, či by sa v rámci 

rekonštrukcie Polikliniky nemohol urobiť aj chodník okolo parkoviska. Imobilní ľudia majú 

problémy, keď prechádzajú malým preplneným parkoviskom pred Poliklinikou. Riaditeľka 

povedala, že ona nemôže riešiť chodník. Primátorka mesta povedala, že prednostne je tam treba 

riešiť kanalizáciu, treba zmeniť štruktúru parkoviska a treba ho rozšíriť. Mesto momentálne 

nemá finančné zdroje na riešenie parkoviska,  

Poslankyňa Durcová ďalej upozornila na dezolátny stav schodíkov a znehodnotený chodník pri 

bytovke č.595 ,ktorý vedie do parčíku ponad bytovku. Tu je už ohrozená bezpečnosť chodcov, 

ktorí tadiaľ chodia v hojnom počte, Riaditeľka TS Ing. Vráblová potvrdila, že tie schody sú 

skutočne rozbité a žiadali by opravu. 

Viceprimátorka sa pýtala riaditeľky TS či je chodník ktorý sa mal robiť v zákrute okolo 

Gašparíka  ukončený, mal sa tam riešiť prechod. Ing. Vráblová informovala, že je to hotové 

v polovici zákruty. Oproti sú schody z hlavnej cesty. 

Primátorka tlmočila poďakovanie za chodník od pani Třetinovej. 

Riaditeľka DK vzniesla požiadavku, či by sa pri Tescu  nemohli vyčistiť tie kopy špakov. 

Viceprimátorka vyzvala Ing. Galovičovú, aby informovala poslancov o kúpe pozemkov 

u JUDr. Havláta od  Chirana Prema. Táto informovala, že mesto bolo úspešné a pozemky sme 

odkúpili v cene 2,20 €/m2. 

Mgr. Bublavá informovala o tradícii Nadácie Život Urobme si štedrejšie Vianoce, je to 

podujatie pre osamotených seniorov a chudobnejšie rodiny s deťmi. Koledníci ich obdarujú 

kapustnicou ovocím , domácim pečivom, sladkosťami a drobnými darčekmi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Po vyčerpaní programu rokovania ukončila o 17.30 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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