
Z Á P I S N I C A 

 

z XXX. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 21. 8. 2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

 2. Voľba návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice  

 3.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 4. Návrh na podanie žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt „Zníženie 

energetickej náročnosti objektu MŠ-alokované pracovisko Hurbanova 153,Stará Turá“ 

 5.  Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu  

a obnovu hasičských zbrojníc v Starej Turej, Topoleckej, Drgoňovej Doline a Papradi  

 6.  Návrh zmien v komisiách MsZ 

 7.  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   

     XXX. mimoriadne 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, JUDr. Patrícia Klačková, Lukáš Adámek, Ing. Bohdan Görög, 

Mgr. Júlia Bublavá. Primátorka mesta oboznámila prítomných s programom rokovania. 

Hlasovanie poslancov za navrhnutý program: za 7 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí PharmDr. Leopold Barszcz, Ing. Igor Slezáček, Ing. Ján 

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

Hlasovanie poslancov: za 7 

 

3. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

3.1 Žiadosť spoločnosti PreVaK, s. r. o. Bratislava o zriadenie vecného bremena na pozemkoch 

parc. č. 4006/4 a parc. č. 4025/24. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia vodovodného 

potrubia.     

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schválilo zriadenie vecného bremena na pozemkoch 

parcele reg. „C“ parc. č. 4006/4 – zast. plocha o celkovej výmere 459 m2 a parc. č. 4025/24 – 

zast. plocha o výmere 557 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto 

Stará Turá v celosti. 

Hlasovanie poslancov: za 7 

 

O 13.20 hod prichádza na rokovanie poslanec Ing. Durec. 

 

3.2 Žiadosť spoločnosti PreVaK, s. r. o. Bratislava o prevod práv a povinností vyplývajúcich 

z rozhodnutia Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom o umiestnení stavby č. H - 

H/2002/01712 - FV1/V10 - HM2 zo dňa 10. 6. 2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa  



16. 7. 2002, z Mesta Stará Turá na spoločnosť PreVaK, s. r. o. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schválilo prevod práv a povinností vyplývajúcich z 

rozhodnutia Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom o umiestnení stavby č. H - 

H/2002/01712 - FV1/V10 - HM2 „Vodovod Stará Turá-Trávniky“ zo dňa 10. 6. 2002,  ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 7. 2002, z Mesta Stará Turá na  spoločnosť PreVaK, s. r. o., 

Púchovská č. 8, Bratislava, IČO 35 915 749 za cenu 1,- €.   

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

3.3 Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh  na doplnenie uznesenia č. 10 - XXII/2016 zo 

dňa 15. 12. 2016 k zriadeniu záložného  práva k bytovému domu na Ul. Hlubockého súp. č. 

306/27. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schválilo zriadenie záložného práva na stavbu bytový dom, 

ktorá sa nachádza v k. ú. Stará Turá na parcele registra „C“, parc. č. 441/2 – zastavaná plocha 

o celkovej výmere 286 m2, súp. č. 306, zapísanej na LV č. 10290 pod radovým číslom B1 

v podiele 1/1, vrátane bytov č. l až 15 a príslušných spoluvlastníckych podielov na spoločných 

častiach a spoločných  zariadeniach domu,  v prospech ŠFRB na zabezpečenie pohľadávky 

záložného veriteľa v sume 402 250,- € predstavujúcej výšku poskytnutého úveru. Záložné 

právo sa schvaľuje aj  na pozemok parc. č. 441/2, ktorý je vedený na LV č. l  ako parcela registra 

„C“, zastavaná plocha o výmere 279 m2, pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

4. Návrh na podanie žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt „Zníženie 

energetickej náročnosti objektu MŠ-alokované pracovisko Hurbanova 153, Stará Turá“ 

Na základe Výzvy na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu „Zníženie 

energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované 

pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá“ zo dňa 8. 8. 2017, bolo potrebné vykonať zmenu 

Uznesenia č. 8-XXV/2017 zo dňa 28. 3. 2017. kde  nebola uvedená konkrétna výška celkového 

spolufinancovania zo strany žiadateľa, ktorá predstavuje čiastku 32 890,41 € a výška celkových 

oprávnených výdavkov na projekt, ktorá predstavuje čiastku 657 808,12 €, zároveň bola 

doplnená výška neoprávnených výdavkov za projekt vo výške 12 566,- €.  

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schválilo nový návrh uznesenia, pričom zrušilo uznesenie č. 

8-XXV/2017. 

Hlasovanie poslancov: za 8 

 

O 13.35 hod prišla na rokovanie poslankyňa Durcová. 

 

5.Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na 

rekonštrukciu  a obnovu hasičských zbrojníc v Starej Turej, Topoleckej, Drgoňovej 

Doline a Papradi  

Žiadosti sú podávané na základe výzvy  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky   číslo 

VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Účelom výzvy je 

podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie 

a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc 

a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Informáciu podal poslancom prednosta 

úradu Ing. Volár.  



Pre každý projekt je možné požiadať o dotáciu do 30 000 € so spolufinancovaním vo 

výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných 

prostriedkov. 

V rámci tejto výzvy mesto predkladá štyri žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukcie 

a obnovu hasičských zbrojníc na projekty: 

1. „Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej“, Mýtna ul. 

Tu ide o bežné výdavky na opravu a údržbu, kde nie je potrebné stavebné povolenie. Je 

nevyhnutná výmena okien,  výmena a zateplenie garážových brán, oprava strechy a zvodov. 

Cenová ponuka je vypracovaná spoločnosťou UNISTAV VP, s.r.o., Lubina vo výške 31 480 € 

a spoluúčasť mesta vo výške 1 574 €. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schválilo predložený návrh. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

2. „Prístavba požiarnej zbrojnice  Topolecká a Papraď“ 

Projektová dokumentácia pre Topoleckú a Papraď je spracovaná včítane rozpočtu 

stavieb.  U oboch projektov bude potrebné zabezpečiť stavebné povolenie nakoľko ide 

o rekonštrukcie, pôjde o kapitálové výdavky. V oboch prípadoch uvažujeme s rozširovaním 

priestorov a rekonštrukciou strechy z dôvodu úschovy hasičskej techniky a nového riešenia 

systému vykurovania, nakoľko sme požiadali o nákup požiarnych áut IVECO a požiarnych 

vozíkov.  

2.1 Prístavba požiarnej zbrojnice  Topolecká  vychádza cca 40 tis € vrátane DPH. Projekt bude 

mestu dodaný dnes. Pri dotácii 30 tis. € a príspevku mesta cca 7 tis.€ sa predpokladajú práce 

hasičov vo vlastnej réžii cca 8,5 tis. €. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schválilo predložený návrh. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

2.2 „Prístavba požiarnej zbrojnice  Papraď“ 

Tu predstavujú celkové náklady cez 60 tis. €. Požiarny zbor tu bude vykonávať práce vo výške 

cca 30 tis. € vo vlastnej réžii z celkových nákladov. Dotáciou budú vykryté materiálové 

náklady a revízie. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schválilo predložený návrh. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

3 „Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline“ 

Cenová ponuka pre Hasičskú zbrojnicu v Drgoňovej Doline je vypracovaná spoločnosťou 

CENTRUM STRIECH, s.r.o., Myjava  v celkovej výške 29 999,96 € z čoho je spoluúčasť 

1 500 €. Zbrojnica bola vybudovaná v akcii Z a bola oficiálne odovzdaná do užívania v roku 

1964, do dnešnej doby neprešla žiadnou rekonštrukciou, na budove sa robila len nutná údržba. 

Havarijný stav je hlavne u strechy, ktorá vyžaduje rekonštrukciu. Betónová krytina sa postupne 

rozpadá, takže sa zosúva po streche. Strechu treba neustále kontrolovať (nie len napr. po silnom 

vetre alebo daždi) a udržiavať ju v takom stave, aby nezatekala, čím by sa poškodil i krov, čo 

by predražilo celú jej opravu. Ďalším problémom sú okná, ktoré je taktiež nevyhnutné vymeniť 

( majú viac ako 50rokov).Toalety sú v pôdnom stave od vybudovania hasičskej zbrojnice a po 

viac ako 50 rokoch prevádzky je nutná ich rekonštrukcia kvôli ich opotrebeniu, náročnej 

údržbe, čo je  spojené s výmenou rozvodov  vody a s výmenou odpadov na toaletách. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schválilo predložený návrh. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

Na základe neúplných a nepresných informácií ohľadne financovania požiarnych zbrojníc 

Papraď a Topolecká prijalo MsZ nové uznesenie: 



 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 21. 8. 2017  

predbežnú informáciu  o financovaní projektov na hasičské zbrojnice mesta, na základe ktorej 

 

U k l a d á 

MsÚ spracovať informáciu o zabezpečení  finančných prostriedkov nad rámec 30 tis. € pre 

hasičské zbrojnice Papraď a Topolecká podľa spracovanej projektovej dokumentácie. 

 

       T: 25. 8. 2017  

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schválilo predložený návrh. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

4 Návrh zmien v komisiách MsZ 

V súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 15 ods. 2  „Komisie sú zložené 

z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom“ 

 predkladá sa návrh zmien v komisiách MsZ. 

Z dôvodu personálnej zmeny na ekonomickom oddelení  bolo potrebné menovať nového  

tajomníka komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta. Na túto funkciu je navrhnutá 

prednostom úradu Mgr. Soňa Krištofíková. Na základe uznesenia   komisie pre rozvoj 

podnikateľských aktivít zo dňa 19. 6. 2017  sa predkladá návrh na odvolanie Vladimíra Černáka 

z funkcie člena komisie a to v súlade s Čl.3 ods. 2 písm. g) Rokovacieho poriadku komisií 

mestského zastupiteľstva mesta Stará Turá. Zároveň na základe návrhu predsedníčky komisie 

ZPOZ je navrhnutá do tejto komisie nová členka Zuzana Chudíková, ktorej členstvo je taktiež 

potrebné prerokovať v MsZ. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schválilo predložený návrh. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

5 Návrhy a otázky poslancov  

K tomuto bodu neboli podané žiadne návrhy. 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončila primátorka mesta o 14.15 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 


