
Z Á P I S N I C A 

 

z XXVII. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 11. 5. 2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

 2.  Voľba návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice 

 3.  Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 

2017 v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky  na projekt „Výstavba detského 

ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej“ 

 

 4.   Návrh na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu     

       „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným 

postihnutím 2017“ 

 

 5.  Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na projekt „Osvetlenie priechodov pre chodcov mesta Stará Turá“. 

  

 6.  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   

     XXVII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá otvorila primátorka 

mesta Ing. Anna Halinárová o 15.00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  8 poslancov. 

Ospravedlnený bol  poslanec Ing. Bohdan Görög, JUDr. Patrícia Klačková, Lukáš Adámek, 

MUDr. Radovan Ammer, Ing. Ján Zloch Primátorka mesta oboznámila prítomných 

s programom rokovania. 

Hlasovanie poslancov za navrhnutý program: za 8 

 

 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Júlia Bublavá, Monika Hluchá, Mgr. Soňa 

Krištofíková  a za overovateľov Bc. Zuzana Zigová, Ing. Richard Bunčiak. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

 

3. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu 

na rok 2017 v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky  na projekt „Výstavba 

detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej“ 

Bližšie informácie k projektu podala Ing. Robeková. Úrad vlády Slovenskej republiky v 

zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu 

vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyhlásil podľa § 2 ods. 1 písm. f) a  



§ 2 ods. 5 písm. d) a e) výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe. Výzva 

je vypísaná za účelom podpory rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, 

údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi, výstavbu detských 

ihrísk, výmeny umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a nákupu športovej výbavy 

zameraných predovšetkým na deti a mládež. 

V rámci tejto výzvy je podprogram č. 2 - výstavba detských  ihrísk určený o podporu 

projektov zameraných na výstavbu detských ihrísk, ktoré sú určené na rozvoj detskej pohybovej 

aktivity, najmä pre deti predškolského veku. Zámerom je vytvorenie nových, lepších a 

atraktívnejších podmienok pre aktívne využitie voľného času najmä detí predškolského veku, 

ale aj iných vekových kategórií.  

V rámci tohto podprogramu chceme predložiť  projekt „Výstavba detského ihriska 

v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej“, ktorý rieši výstavbu povrchu 

detského ihriska a dodávku a osadenie vybavenia detského ihriska - súboru hracích prvkov. 

Playsystem by mal pozostávať  z 3 prvkov (2-hojdačka + šmýkačka + hniezdo), veľké zetko 

príp.malé zetko s lezeckou stenou alebo lanovou sieťou – podľa plochy a ceny,  2- hrazda 

(prípadne 3- hrazda – podľa plochy a ceny ),vahadlovú hojdačku pre 4 deti, mobiliár – 2 

lavičky, 2 kovové smetné koše.    

Najvyššia výška žiadanej a poskytnutej dotácie pre podprogram č. 2 − výstavba detských ihrísk 

je 13 000 EUR. Spoluúčasť mesta je 5 % z celkových nákladov projektu uvedených v žiadosti, 

čiže 650 €. 

MsZ schválilo predloženie žiadosti o dotáciu. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

 

 4.   Návrh na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu     

       „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným 

postihnutím 2017“ 

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo účelové finančné prostriedky 

vo výške 300 000,- € na kapitálové výdavky na financovanie rozvojových projektov 

zameraných na odstránenie stavebných bariér v základných školách,  v ktorých sa vzdelávajú 

žiaci so zdravotným postihnutím a v špeciálnych školách (okrem špeciálnych materských škôl).  

Oblasťou podpory je zlepšovanie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným 

postihnutím. Podpora je zameraná na zabezpečenie odstránenia stavebných bariér v základných 

školách a v špeciálnych školách okrem špeciálnych materských škôl, v ktorých sa vzdelávajú 

žiaci so zdravotným postihnutím, s cieľom úspešného a efektívneho vzdelávania týchto žiakov. 

V rámci tejto výzvy ide o  projekt „Odstránenie stavebných bariér v Základnej škole na 

Hurbanovej ulici č. 128/25 v Starej Turej“, ktorý rieši osadenie šikmej schodiskovej plošiny 

v priestore schodiska situovaného najbližšie k hlavnému vstupu, ktoré vedie k zborovni  

v základnej škole na Hurbanovej ulici.  

Maximálna výška finančného príspevku MŠVVaŠ SR na jeden rozvojový projekt 

zameraný na odstránenie stavebných bariér je v roku 2017 stanovená na 15 000 €. Spoluúčasť 

mesta je 5 % z celkových nákladov projektu. 
MsZ schválilo predloženie žiadosti o dotáciu. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

 5.  Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky na projekt „Osvetlenie priechodov pre chodcov mesta 

Stará Turá“. 

 Dňa 25. 4. 2017 zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky výzvu  číslo V. 

Prezídia Policajného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej 



kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Účelom výzvy je podpora činností 

súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa §2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z. z. 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov. 

V rámci tejto výzvy sa jedná o projekt „Osvetlenie priechodov pre chodcov mesta Stará Turá“. 

Projekt rieši osvetlenie priechodov na dvoch problémových úsekoch na komunikáciách Ul. 

Gen. M. R. Štefánika a Ul. Hurbanovej. Oba frekventované priechody sa nachádzajú na 

križovatkách s frekventovanou komunikáciou II. triedy č. 581– Ul. Mýtnou a Ul. Husitskou, 

ktorú denne využívajú osobné i nákladné autá nielen z regiónu. Komunikácia II. triedy č. 581 

slúži zároveň ako hlavný dopravný koridor v smere Nové Mesto nad Váhom (diaľnica E75 a 

cesta I. triedy č. 61) – Senica a Česká republika. Cez obe križovatky prechádza v skorých 

ranných hodinách a vo večerných hodinách mnoho chodcov a automobilov, nakoľko tieto ulice 

tvoria hlavné pešie spojovacie komunikácie ústiace na vlakovej a autobusovej  stanici a v areáli 

priemyselného parku, kde je zamestnaná prevažná väčšina produktívnych občanov. Priechod 

na Ul. Hurbanovej je v blízkosti evanjelického kostola a Polikliniky a používajú ho aj ľudia 

starší a chorí, ktorí vzhľadom k blízkosti priechodu s hlavnou cestou sú oveľa viac ohrození. 

Realizáciou projektu by sa zvýšila bezpečnosť nemotorových účastníkov cestnej premávky 

(chodcov, cyklistov, detí a seniorov).  

Celková výška finančných prostriedkov je stanovená rozpočtárom vo výške 16 422,48 € 

a spoluúčasť mesta je 5 % z celkových nákladov projektu uvedených v žiadosti, čiže 821,12 €. 

Okrem toho bude musieť mesto zabezpečiť osadenie zvislého dopravného značenia spolu 

v sume 552 €, nakoľko sa dotácia neposkytuje na zvislé dopravné značenie. 
MsZ schválilo predloženie žiadosti o dotáciu. Hlasovanie poslancov: za 8 

 

 

 

 

 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončila primátorka mesta o 15.35 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

          primátorka mesta                          prednosta úradu 

 

 

Overovatelia: Bc. Zuzana Zigová 

                       Ing. Richard Bunčiak 

 

 

 

Zápis spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 

 


