
Z Á P I S N I C A 

 

z V. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 23. 4. 2015 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 
1. O t v o r e n i e   

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 3.   Vyhodnotenie uznesení z III. zasadnutia  MsZ  
 4.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.   Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6.   Záverečný účet mesta Stará Turá k 31. 12. 2014 a stanovisko HK k záverečnému účtu 

 6.2 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2014 

 6.3 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2014 

 7. Informácia o plnení hospodárskeho plánu Lesotur s. r. o. za rok 2014 vrátane prehľadu pohľadávok 

a  záväzkov 

 8. Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. za rok 2014 vrátane prehľadu 

pohľadávok a záväzkov 

 9. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s za rok 2014 vrátane prehľadu 

pohľadávok a záväzkov 

10. Informácia o plnení hospodárskeho plánu MŠA s. r. o.  za rok 2014 

11. Návrh zmeny rozpočtu mesta pre rok 2015 rozpočtovým opatrením 

12. Návrh zmeny rozpočtu m. p. o. DK Javorina pre rok 2015 rozpočtovým opatrením 

13. Návrh zmeny v štatutárnom orgáne a dozornej rade spoločnosti RVS AQUATUR a. s. 

14. Návrh VZN č. 1/2015-Nar. Štatút mesta Stará Turá 

15. Návrh VZN č.  2/2015-Nar. O poskytovaní dotácií na podporu športu v mesta Stará Turá  

16. Návrh  Zásad hospodárenia mesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

17. Návrh cenníka a trhového poriadku XXIV. roč. Staroturianskeho jarmoku 

18. Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol po III. zasadnutí MsZ 

19. Návrh VZN č.  3/2015-Nar. O podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na 

území mesta Stará Turá 

20. Návrh na odvolanie a menovanie členov Rady školy pri ZŠ 

21. Návrh na odvolanie a menovanie člena Dozornej rady MŠA Stará Turá s. r. o. 

22. 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   

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

Halinárová o 15 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  12 poslancov. 

Primátorka mesta oboznámila poslancov s programom rokovania. Navrhla zaradiť do programu 

rokovania dodatočne bod 4.18 – Žiadosť o vydanie súhlasu s uložením inžinierskych sietí 

a zriadenie vecného bremena pre spoločnosť TEXOPARTNER a. s. Materiál sa týka 

rekonštrukcie železničnej stanice. Ďalej sa zlučuje bod 6.1 do bodu č. 6 Poslanci tento 

jednohlasne schválili.  

 

O 15.10 hod prichádza na rokovanie poslanec MUDr. Ammer. 

 



 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Bohdan Görög, Mgr. Soňa Krištofíková, 

JUDr. Patrícia Kľačková 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Bc. Zuzana Zigová, Ing. Richard Bunčiaka do 

volebnej komisie: Monika Hluchá, Ing. Igor Slezáček, Ing. Ivan Durec. 

Hlasovanie poslancov:  za 13 

 

O slovo požiadal poslancov občan mesta Anton Hornáček, primátorka požiadala poslancov 

o súhlas s udelením slova pre neho, nakoľko prišiel narýchlo od chorej matky a jeho príspevok 

sa týka materiálu, ktorý sa bude prerokovávať v bode č.  19 - Návrh VZN č.  3/2015-Nar. 

O podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará. Poslanci 

udelili súhlas na slovo v časovom rozsahu 5 min. Jeho prednes sa týkal susedských problémov 

s pánom Rodenákom ako i pohostinského zariadenia Kozmos. Vyslovil sa, že pán Rodenák 

umelo vyrába problémy pre Kozmos. Čo sa týka TIPOSU, ktorý je v priestoroch tohto 

zariadenia, je podľa jeho slov bezproblémový, nakoľko sa prevádzkovateľ snaží udržiavať 

poriadok. Poďakoval poslancom za vypočutie. 

 

  
3. Vyhodnotenie uznesení z III. zasadnutia  MsZ 

 Materiál zobrali poslanci na vedomie.  Hlasovanie poslancov:  za 13 

  
 
4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 4.1 Žiadosť spoločnosti ZDRAV-TECH s.r.o. Stará Turá o prenájom pozemku parc. č. 536/11 

– ostatná plocha o výmere 126 m2, parcela registra „C“. Pozemok  sa nachádza na  Ul. Gen. 

M.R. Štefánika pred budovou bývalej predajne odevov súp. č. 101/18. Žiadateľ má na tomto 

pozemku  záujem na vlastné náklady vybudovať odstavnú plôch pre nakladanie a vykladanie 

tovaru a parkovacie plochy, vrátane parkoviska pre telesne postihnutých. Žiadateľ je vlastníkom 

budovy súp. č. 101/18 a bude v nej umiestnené sídlo spoločnosti. 

MsZ schválilo zámer prenájmu pozemku parc. č. 536/11 v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za nasledovných podmienok :  

-možnosť parkovania obyvateľov mimo pracovnú dobu  stanovenú  spol.  ZDRAV-TECH s r.o., 

-pred realizáciou parkoviska predložiť projekt parkoviska vypracovaný odborne                                         

spôsobilou osobou a odsúhlasený Okresným riaditeľstvom PZ, ODI Nové Mesto  n/V. 

Hlasovanie poslancov:  za 13 

 

4.2 Žiadosť pána Branislava Redaja, bytom SNP 265/11, Stará Turá o odkúpenie pozemku 

parcela reg. „C“ parc. č. 4033/2 – ost. plocha o výmere 1199 m2, ktorý sa nachádza v miestnej 

časti Trávniky. Pozemok žiada odkúpiť za účelom výstavby rodinného domu. Ako prílohu 

k žiadosti  prikladá zameranie pozemku aj s naplánovanými inžinierskymi sieťami, ktorých 

zameranie bolo uskutočnené 9.3.2015.  

Ing. Galovičová doplnila, že hovorila s vlastníkom nehnuteľností za ktorými sa 

nachádza,  predmetný pás pozemku s p. Čičmanským a ten  by odkúpil on. Dnes k tej veci podal 

žiadosť.  

Poslanec Ing. Görög sa zaujímal, či bude týmto splnená podmienka mesta. Ing. Galovičová 

odpovedala, že áno, pozemok sa takto odpredá 2 osobám. 

MsZ schválilo zámer odpredaja pozemku parc. č. 4033/2 v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení s podmienkou  najskôr riešiť odpredaj časti 

pozemku parc. č. 4033/2, ktorá sa nachádza za záhradami susedných nehnuteľností s týmito 

vlastníkmi a až potom odpredaj žiadateľovi. 



Hlasovanie poslancov:  za 13 

4.3 Doplnená  žiadosť  pána Jozefa Kudleja, Súš 2594, Stará Turá o prenájom časti ( cca 200 

m2 ) z pozemku parc. č. 4033/2 – ostatná plocha o výmere 1199 m2, ktorý sa nachádza v miestnej 

časti Trávniky. Na predmetnom pozemku má  žiadateľ záujem počas výstavby rodinného domu 

zriadiť si zariadenie staveniska. Pozemok žiada do prenájmu na dobu cca 2 roky. 

MsZ žiadosť neschválilo. Hlasovanie poslancov:  za 13 

 

4.4 Žiadosť  spoločnosti GEMINI s.r.o. Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku 

parc. č. 1061/1 z dôvodu uloženia kanalizačnej prípojky a presahu rímsy. 

Ing. Galovičová informovala, že dnes bola preveriť situáciu aj s poslancom Ing. Bunčiakom. 

Pozemok bol premeraný, nezasahuje pod škrupinové garáže, a to i napriek tomu, že sú tam 3  

škrupinové garáže naviac oproti mape, kde nie sú zakreslené. Vecné bremeno sa môže zriadiť. 

Ing. Bunčiak podrobne vysvetlil situáciu na nákrese. Skonštatoval, že stavebník bude mať 

presah strešného plášťa cca 50 cm na našom pozemku.  

Primátorka ešte zdôraznila, že ešte v roku 2013 mu mesto vydalo záväzné stanovisko k výstavbe 

skladu a garáží. Stavebník všetko realizuje na svojom pozemku, vstup do skladu bude mať cez 

Arkádiu, z boku bude mať len požiarny východ. Doporučila preto schválenie vecného bremena. 

Ing. Bunčiak ozrejmil, že v roku 2013 dostal žiadateľ podmienku, že bude potrebné 

preskúmanie, či nepríde k zníženiu počtu parkovacích miest . 

Mení sa výroková časť uznesenia: 

a) s c h v a ľ u j e   

 

 

a) u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po realizácii a predložení     

geometrického plánu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. 

 

                                                                                     Z: Majetkové odd. 

                                                                                     T: bezodkladne po splnení podmienky      

  Hlasovanie poslancov:  za 13 

 

4.5 Žiadosť pána Branislava Koštiala, bytom Papraď 1660, Stará Turá o odkúpenie pozemku 

parcela reg. „C“ parc. č. 17037 – zast. plocha o výmere 162 m2, ktorý sa nachádza v miestnej 

časti Papraď. Na predmetnom pozemku sa nachádza prístupová cesta k rodinnému domu, ktorý 

je vo vlastníctve žiadateľa. Cesta je v zlom stave a žiadateľ sa nemá ako dostať k domu. Zároveň  

súhlasí, že pri odpredaji predmetného pozemku zriadi vecné bremeno pre pána Matušíka, 

vlastníka susedného domu, ktorý potrebuje manipulačný priestor v prípade rekonštrukcie 

rodinného domu. 

     MsZ schválilo zámer odpredaja pozemku parc. č. 17037 v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení pre pána Branislava Koštiala a pána Dušana 

Matušíka a manž. Anny a to tak, že geometrickým plánom bude odčlenený pozemok v šírke 1,5 

m po celej dĺžke rodinného domu pána Matušíka a manželky. 

Hlasovanie poslancov:  za 13 

 

4.6 Žiadosť spoločnosti  Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava  o zriadenie vecného 

bremena  na pozemkoch parc. č. 164/1 a 164/4 a 164/5 na Športovej ul. z dôvodu realizácie 

stavby „TN Stará Turá, Športová, VNK,TS,NNK“.  

MsZ žiadosť schválilo s nasledovnými podmienkami: 



-upraviť trasovanie tak, aby trasa pokračovala priamo kolmo na cestu  parc. č. 164/1    až na 

druhú stranu cesty a odtiaľ šikmo vľavo cez pozemky parc. č. 172/2, parc. č. 172/16 k objektu 

na pozemku parc. č. 177, 

-za zriadenie vecného bremena žiadať jednorazovú odplatu vo výške 20 € za každý meter siete, 

50 € za každý pozemok pod skrinku, prípadne 1000 € za stavebný objekt. Upresnenie bude 

podľa predloženej PD. 

-rozkopávku spevnených plôch a komunikácií dať do pôvodného stavu, 

-porealizačné zameranie a projekt skutočného vyhotovenia predložiť na MsÚ Stará Turá, odd. 

výstavby, ÚP a ŽP v digitálnom formáte (použiť jeden z formátov: DGN,DXF,DWG). 

Pozemky  parcely reg. „C“ parc. č. 164/1,  parc. č. 164/4 a parc. č. 164/5 sú zapísané na LV č. 

1. Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, 

Bratislava. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia elektrického vedenia. 

Hlasovanie poslancov:  za 13 

 

4.7 Žiadosť pani Kataríny Iris Hanzelovej, bytom Pod Brezinou 63, Trenčín o odkúpenie 

spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 z pozemku parc. č. 2065/9 – ost. plocha o celkovej 

výmera 403 m2. Pozemok parc. č. 2065/9 sa nachádza v k.ú. Trenčín. Pozemok žiada odkúpiť 

z dôvodu, že pozemok priamo susedí z pozemkami vo vlastníctve žiadateľky. Za odpredaj 

spoluvlastníckeho podielu z pozemku ponúka kúpnu cenu 245,- €. Žiadateľka zároveň 

oznamuje, že vstúpila do rokovania o odkúpenie aj ostatných spoluvlastníckych podielov z ich 

vlastníkmi.  

MsZ žiadosť neschválilo. Hlasovanie poslancov:  za 13 

 

4.8  Návrh na doplnenie uznesenia č. 15-III/2015 zo dňa 26.2.2015, ktorým bolo schválené 

zriadenie vecného bremena  pre pani Jarmilu Valentovú, Sadová 3002/5, Stará Turá za účelom 

možnosti vstupu na pozemok parc. č. 1761/200. Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná 

o pozemok parc. č. 1761/217 – ost. plocha o výmere 9 m2. Pozemok bude evidovaný ako parcela 

registra  „C“. 

MsZ žiadosť schválilo. Hlasovanie poslancov:  za 13 

 

4.9 Ponuka spoločnosti STINEX s. r. o. Nové Mesto nad Váhom na výstavbu bytového domu 

s 15 bytmi pre následné odkúpenie do vlastníctva mesta s využitím prostriedkov zo ŠFRB 

a dotácie MVDRR SR. 

Prednosta úradu Ing. Volár informoval, že zástupca spoločnosti pán Ferianec reagoval na 

požiadavky Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu /KVUPaD/ a predložil 

výkresovú dokumentáciu – pôdorys, pohľady variantu B na 15 bytových jednotiek miesto 

pôvodného variantu na19 b. j. tak aby priemerná plocha bytu bola do 50 m2 , aby sa splnila 

požiadavka maximálnej dotácie od MVDRR SR. Tento variant je navrhnutý na inom pozemku. 

Zmena sa bude riešiť dodatkom k zmluve o budúcej zmluve, ktorý bude predložený na júnovom 

zasadnutí  MsZ.  

Poslankyňu Mgr. Bublavú zaujímalo, či sa počíta aj s parkovacou zónou pre autá. Ing. Volár 

informoval, že je tu naprojektovaných 12 parkovacích miest, zvyšok miest k parkovaniu bude 

pri bytovom dome č 266. 

Primátorka mesta ešte podotkla, že tu treba ešte riešiť aj priestranstvo pre deti, nakoľko je 

predpoklad, že tam budú bývať mladé rodiny s deťmi.  

MsZ ponuku schválilo za nasledovných podmienok: 

-skladbu bytov v bytovom  dome  preriešiť tak, aby priemerná plocha  bytu bola do 50 m2 

v skladbe 1,2 a 3-izbové byty, 

-dopracovanie statickej dopravy, 



-architektonicky upraviť návrh tak,  aby zastrešenie a osadenie navrhovaného BD bolo 

navrhnuté obdobne ako na existujúcom BD 14 b. j. na Ul. Hlubockého. 

O 15.45 hod odišla z rokovacej miestnosti poslankyňa Mgr. Bublavá. 

Hlasovanie poslancov:  za 12 

4.10 Žiadosť spoločnosti MOKI s. r. o. Bratislava o odkúpenie časti z pozemku parcela reg. 

„C“ parc. č. 1050/2 – zast. plocha o výmere 152 m2 a časti pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 

1050/1 – zast. plocha o výmere 144 m2, alebo o zámenu týchto parciel s časťou parcely reg. 

„C“ parc. č. 1053/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. Pozemky sa nachádzajú vo vnútri starého 

pôvodného oplotenia okolo bývalej závodnej jedálne, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. 

Pozemok parc. č. 1053/1 v súčasnosti slúži ako chodník pre verejnosť a je vo vlastníctve 

žiadateľa. 

MsZ schválilo zámer prenájmu časti pozemkov parc. č. 1050/2 a 1050/1  v zmysle § 9a odst. 9 

písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Hlasovanie poslancov:  za 12 

 

4.11 Žiadosť spoločnosti  TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá o zriadenie vecného bremena na  

pozemkoch parc. č. 1044 – zastavaná plocha o výmere 2134 m2, parc. č. 1042/1 – zastavaná 

plocha o výmere 6049 m2 a parc. č. 1051/1  - zastavaná plocha o výmere 2692 m2 z dôvodu 

výstavby novej vodovodnej prípojky  pre objekt  bývalých  DJ  na Ul. Jiráskovej 168/16. 

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena s podmienkou, že sa nezasiahne do zrekonštruovanej 

časti cesty a odporúča sa trasa „A“. 

Hlasovanie poslancov:  za 12 

 

4.12 Žiadosť spoločnosti  AGEMA s. r. o. Stará Turá o prenájom časti pozemku parc. č. 50/3  

na vybudovanie schodíka do novovybudovanej predajne z časti terajšej drogérie.  Do nového 

priestoru majú záujem presťahovať predajňu  klenoty. Jedná sa o schodík o výmere 162cm x 

42 cm.  

MsZ žiadosť neschválilo. Hlasovanie poslancov:  za 11, Zdržal sa: 1 /Ing. Zloch/ 

 

O 15.53 hod sa vrátila do rokovacej miestnosti poslankyňa Mgr. Bublavá. 

 

4.13 Žiadosť  p. Jána Gorčíka a manželky  Gabriely, bytom Stará Turá, Súš č. 2599  o odkúpenie 

časti pozemku parc. č. 4028/1 v miestnej časti Trávniky, ktorá  susedí s pozemkami parc. č. 

4027/15 a 4027/16.  Pozemok  parc. č. 4027/15 je vo vlastníctve žiadateľky pani Gorčíkovej 

a pozemok parc. č. 4027/16 je vo vlastníctve p. Anny Nemcovej, ktorá je matkou pani 

Gorčíkovej. Pozemok parc. číslo 4028/1 je vedený v KN ako parcela registra „C“  - ostatná 

plocha o celkovej výmere 653 m2 a je zapísaný na  LV č. l na mesto v podiele 1/1. 

MsZ schválilo zámer odpredaja časti pozemku parc. č. 4028/1 v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) 

zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  

Hlasovanie poslancov:  za 13 

 

4.14 Žiadosť pána Ing. Jána Kišša a manž., bytom Lúčna 1, Stará Turá o odkúpenie časti  (cca 

95 m2) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1761/210 – ost. plocha celkovej o výmere 256 m2. 

Pozemok žiadajú odkúpiť za účelom vybudovania bezbarierového prístupu k rodinnému domu, 

ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. Zároveň žiadajú o odkúpenie časti (cca 250 m2) z pozemku 

parcela reg. „E“ parc. č. 1762 – orná pôda o celkovej výmere 13078 m2. Pozemok žiadajú 

odkúpiť z dôvodu zarovnania hraníc pozemkov rovnobežne s plotom suseda.  

Zámer odpredaja časti pozemkov bol zverejnený od 3.3.2015  v súlade s uznesením MsZ č. 6 – 

III/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  



MsZ schválilo odpredaj časti ( cca 95 m2 ) z pozemku parc. č. 1761/210 – ost. plocha o celkovej 

výmere 256 m2 , ktorý sa nachádza v k.ú. Stará Turá, zapísaný je na LV č. 1 ako parcela reg. 

„C“ na mesto Stará Turá v celosti. Kúpna cena za odpredávanú časť pozemku je stanovená vo 

výške 13,-€/m2,  

a odpredaj časti ( cca 250 m2 ) z pozemku parc. č. 1762 – orná pôda o celkovej výmere 13078 

m2, ktorý sa nachádza v k.ú. Stará Turá, zapísaný je na LV č. 1 ako parcela reg. „E“ na mesto 

Stará Turá v celosti. Kúpna cena za odpredávanú časť pozemku je stanovená vo výške 10,- 

€/m2.   

Hlasovanie poslancov:  za 13 

 

4.15 Žiadosť  pána Jozefa Matejku a manž. Vilmy, bytom Štúrova 565/19, Stará Turá o 

odkúpenie časti  ( cca 70 m2 ) pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1253 – ost. plocha celkovej 

o výmere 989 m2. Pozemok žiadajú odkúpiť za účelom vybudovania parkoviska pre zákazníkov 

pekárne na ul. Mýtnej. Uznesením MsZ č. 7-III/2015 bol schválený prenájom časti 

predmetného pozemku.  

Zámer prenájmu časti pozemku bol zverejnený od 3.3.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 7 - 

III/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

MsZ schválilo prenájom časti  70 m2 z pozemku parc. č. 1253 v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) 

zák č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v platnom znení za cenu 1,- €/m2/rok  na dobu neurčitú. 

Hlasovanie poslancov:  za 13 

 

4.16 Žiadosť MUDr. Tibora Jankovského a manž. JUDr. Moniky, bytom Horný Šianec 39, 

Trenčín o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 z pozemku parc. č. 2065/11 – 

zast. plocha o celkovej výmera 40 m2. Pozemok parc. č. 2065/11 sa nachádza v k.ú. Trenčín. 

Pozemok žiadajú odkúpiť z dôvodu, že sa jedná o jediný možný prístup k nehnuteľnostiam v ich 

vlastníctve a sú spoluvlastníkmi predmetného pozemku vo veľkosti 29/33. Za odpredaj 

spoluvlastníckeho pozemku ponúkajú kúpnu cenu 175,- €/m2 a sú ochotní následne zriadiť 

bezodplatne na predmetnom pozemku v prospech mesta Stará Turá vecné bremeno spočívajúce 

v povinnosti spoluvlastníkov pozemku strpieť právo vstupu na pozemok a prechodu cez 

pozemok, príp. akékoľvek iné pre mesto potrebné práva vecnoprávneho alebo 

záväzkovoprávneho charakteru. 

Zámer odpredaja spoluvlastníckeho podielu z pozemku bol zverejnený od 4.3.2015 v súlade 

s uznesením MsZ č. 10 - III/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne 

pripomienky.  

MsZ schválilo odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 z pozemku parc. č. 2065/11 

– zast. plocha o celkovej výmere 40 m2, ktorý sa nachádza v k.ú. Trenčín, zapísaný je na LV č. 

10122 ako parcela reg. „C“ na mesto Stará Turá v podiele 1/33. Kúpna cena je stanovená vo 

výške 175,-€/m2.  

Hlasovanie poslancov:  za 12, zdržal sa: 1 /Mgr.Krištofíková/ 

 

4.17 Návrh na zverenie majetku mesta. Z dôvodu prepracovania  a doplnenia zmluvy  o zverení 

majetku do správy  CVČ v Starej Turej. 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov:  za 13 

 

4.18 Žiadosť spoločnosti  TEXOPARTNER a.s. Bratislava  o vydanie súhlasu s uložením 

inžinierskych sietí a zriadenie vecného bremena  pre stavebníka ŽSR Bratislava na pozemku 

parcela reg. „E“ parc. č. 2369/1 – vodná plocha o výmere 8097 m2,  z dôvodu uloženia 

vodovodnej a plynovej prípojky pre staničnú budovu.  Uzneseniami č. 8-XXXVIII/2014 zo dňa 

19.6.2014 a č. 9-XXXX/2014 zo dňa 18.9.2014 bolo stavebníkovi schválené zriadenie vecného 



bremena na pozemkoch parc. č. 913/1, parc. č. 915 a parc. č. 945/2 a následne bola dňa 

10.2.2015 podpísaná zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 13/maj/2015.   

Ing. Galovičová oboznámila poslancov s problematikou týchto parciel. Pôvodne predmetný 

pozemok vodná plocha bol vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku. Keďže 

stále prebiehajú úpravy v rámci ROEPu v Starej Turej, vodné plochy, t.j. suché korytá, ktoré sú 

dávno účasťou sídlisk a ciest , zo zákona prešli do majetku mesta, a práve toto sa udialo na 

pozemku, keď už mali vyrokovaný súhlas od Slovenského vodohospodárskeho podniku, tak sa 

zapísalo vlastníctvo zo zákona na mesto. Preto sa na rýchlo obrátila spoločnosť na mesto, aby 

neboli brzdení vo výstavbe. 

MsZ schválilo  vydanie súhlasu s uložením inžinierskych sietí  a zriadenie vecného bremena   

Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia vodovodnej a plynovej prípojky pre staničnú 

budovu. Hlasovanie poslancov:  za 13 

 
5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

Informáciu podal Ing. Holota. Mesto obdržalo tento mesiac už aj príjem z podielových daní 262 091€, 

táto nie je zahrnutá v predloženom materiáli, má to vplyv na predkladané rozpočtové opatrenia, ktoré 

teda je možné v plnej miere vykryť. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov:  za 13 

 

 

6. Záverečný účet mesta Stará Turá k 31. 12. 2014 a stanovisko HK k záverečnému účtu 

Ing. Görög oboznámil poslancov so závermi z komisie pre financie a rozpočet mesta. 

Hlavná kontrolórka požiadala poslancov o opravu v jej stanovisku na strane č. 4 časť 1.1 Daňové 

príjmy v 2 odst. sa vypúšťa 2. veta :“ Avšak oproti  skutočnosti roka 2013 bol vyšší výber len 

u poplatku za komunálny odpad.“ 

MsZ vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu. Zároveň schválilo 

I. Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad, 

II. použitie prebytku rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume  

         92 341 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu, 

       III. zostatok finančných operácií v sume 60 478 € na tvorbu rezervného fondu podľa §       15 ods. 

1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

              Hlasovanie poslancov:  za 13 
 

O 16.15 hod odchádzajú z rokovacej miestnosti poslanci Ing. Bunčiak a MUDr. Ammer. 

 

6.2 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2014 

                Informácie k materiálu podala riaditeľka DK Javorina, ktorá informovala, že v uplynulom roku bola 

pomerne dobrá návštevnosť kultúrnych podujatí, bola realizovaná rekonštrukcia bočného schodišťa,  

vymenila sa časť okien, zmodernizovala sa klubovňa, z kapitálových zdrojov sa vykonala rekonštrukcia 

scénického osvetlenia. DK  tento rok   plánuje zakúpenie nového motorového vozidla. Túto požiadavku 

bude predkladať v II. zmene PR. 

                Prednosta ešte upresnil, že prebytok hospodárenia vo výške  12 732 € bude poukázaný do rezervného 

fondu. A o túto čiastku bude pri zmene rozpočtu ponížená dotácia od mesta pre tento rok, a to v zmysle 

ust. § 24 ods. 7 zák. č. 523/2004 Z. z. Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na 

prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný. 

                MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov:  za 11 
 

6.3 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2014 

Informáciu k materiálu podala riaditeľka Technických služieb, ktorá informovala, že vzniknutá strata 

55 929 € bola uhradená z Rezervného fondu v zmysle uznesenia MsZ č. 7-XXXXI/2014. Na RF im 



ešte zostávajú finančné prostriedky vo výške 11 369,13 €, nakoľko skutočná strata bola nižšia ako 

plánovaná.  Tento rok ak to finančná situácia dovolí, plánujú zakúpiť nejakú novú techniku k údržbe 

chodníkov a ciest. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov:  za 11 
 

 

 

7. Informácia o plnení hospodárskeho plánu Lesotur s. r. o. za rok 2014 vrátane prehľadu 

pohľadávok a záväzkov 

Spoločnosť hospodárila so ziskom 9 711 € po zdanení. Celkové výnosy z hospodárskej činnosti boli 

vo výške 846 485 € a náklady 831 107 €. Záväzky po lehote splatnosti k 31. 12. 2014 spoločnosť nemá 

a pohľadávky  po lehote splatnosti vo výške 6 070,60 €, z ktorých zostáva k 23. 3. 15. neuhradená len 

čiastka 2 471,76 €. Spoločnosť by rada zvýšila podiel investícií do lesnej infaštruktúry. 

  MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov:  za 10, zdržal sa: 1 /Ing.Durec/ 
 

 O 16.25 hod sa vracia do rokovacej miestnosti poslanec Ing. Bunčiak. 

 

8. Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. za rok 2014 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

Spoločnosť pokračovala v modernizácii bez cudzích zdrojov. Skutočne dosiahnuté  náklady spoločnosti 

boli vo výške 2 171 986 € a výnosy 2 183 833 €, hospodársky výsledok po zdanení 8 872 €. Pohľadávky 

po lehote splatnosti eviduje spoločnosť vo výške 76 069 €. Medzi najväčších dlžníkov patrí NsP Nové 

Mesto nad Váhom, NsP Myjava.  

 MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov:  za 12 
 

O 16.30 hod sa vracia do rokovacej miestnosti poslanec MUDr. Ammer. 

 

9. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s za rok 2014 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

Zástupkyňa primátorky Bc. Zigová vyslovila nespokojnosť so stroho spracovanou správou 

o hospodárení a.s. Uviedla, že k správe  boli vznesené otázky na zasadnutí komisie pre financie , 

rozpočet a majetok mesta, predseda predstavenstva tam nebol prítomný a nie je prítomný ani teraz. 

Zaujímala sa prečo nie je k správe priložená účtovná závierka za rok 2014.  

Poslanec Ing. Görög sa pripojil k tejto požiadavke, zároveň podotkol, že strata nie je ukazovateľ 

k vyplateniu odmien štatutárnym orgánom. Problematika tu vykazovaných odpisov tiež nie je celkom 

jednoznačná v prípade 100 % dcéry, čo skresľuje hospodársky výsledok spoločnosti. 

Primátorka oznámila, že Ing. Paška sa ospravedlnil, nakoľko je odcestovaný. 

Mgr. Krištofíková informovala o tom, že bolo zorganizované v spolupráci s Mgr. Škriečkom k tejto 

téme stretnutie výlučne pre poslancov. Termín zrejme nevyhovoval všetkým, lebo sa zúčastnil len 

zopár. Správu, ktorá bola predložená pripravila ekonómka. 

Poslanec Ing. Görög požiadal o zaslanie materiálu poslancom, v ktorom bude štruktúra majetku, 

z akých prostriedkov bol nadobudnutý, náklady a príjmy po položkách. 

Mgr. Škriečka sa vyjadril, že vyplácanie odmien funguje už 10 rokov na tomto princípe bez ohľadu na 

výsledok hospodárenia. Rozdiel tam vznikol z toho dôvodu, že  RVS AQUATUR a.s. disponuje 

s veľkým majetkom, ktorý sa začal odpisovať v čase, kedy bol vložený do spoločnosti. Spoločnosť má 

jediný príjem, a to príjem z nájomného. Treba sa pripraviť na to, že vzhľadom na operácie ktoré sa tam 

dejú, bude strata v budúcom roku významne väčšia, pretože sa likviduje časť neodpisovaného majetku. 

Primátorka ešte dodala, že minulý rok mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že bude jeden prevádzkovateľ 

vodovodov a tak vodovod Papraď, ktorý obhospodaroval dovtedy Technotur ako nezaradený vodovod 

prešiel do majetku RVS AQUATUR a.s. a ten ho prenajal PreVAKu, ktorý spravuje mestský vodovod. 

Ale vodovod Papraď je asi 40-ročný. Kedysi budovaný v akcii Z. To bola taká anomália pri 

obhospodarovaní vodovodov. 

Do výrokovej časti uznesenia sa vkladá nový bod b), ktorý znie: 

 

b)u k l a d á 



predstavenstvu Regionálnej vodárenskej spoločnosti AQUATUR a.s. predložiť na 

budúce zasadnutie MsZ 18. 6. 2015 účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: 13 
 

10. Informácia o plnení hospodárskeho plánu MŠA s. r. o.  za rok 2014 

Ing. Görög informoval o záveroch komisie pre financie k tomuto materiálu. Spoločnosť dosiahla 

hospodársky výsledok za rok 2014 stratu vo výške 77 tis. € Spoločník EUR-MED  deklaroval, že 

nepokračuje jeho dlhodobý záujem o vlastníctvo a prevádzku športového areálu .KFRM odporúča 

vyzvať spoločnosť EUR-MED a.s. ako majoritného spoločníka k prezentácii vlastnej predstavy 

o naložení s jej obchodným podielom v MŠA s.r.o. Ako jednu z možností zmiernenia nepriaznivého 

vývoja hospodárenia v tejto spoločnosti navrhuje zvážiť MsZ zvýšenie výdavkov mesta v rozpočte 

v programe Šport, ak to vývoj príjmovej časti rozpočtu v roku 2015 dovolí. 

Mgr. Bublavá mala dotaz aký je podiel mesta v tejto spoločnosti. Zdôraznila, že tento priestor by sa 

mal využívať len na stanovený účel, teda na šport. Mesto by malo hľadať nejakú cestu ako zachovať tú 

úroveň ako bola doteraz. Prednosta  informoval, že v súčasnosti je to 18,06 %, mesto  ako menšinový 

spoločník nemá rozhodovacie práva v tejto spoločnosti. Konateľ požadoval odpustenie dane 

z nehnuteľností, táto sa však odpustiť nedá. 

 

Do výrokovej časti uznesenia sa vkladá nový bod b), ktorý znie: 

b)  u k l a d á  

              MsÚ vyzvať spoločnosť EUR-MED a. s. ako väčšinového spoluvlastníka spoločnosti 

MŠA s.r.o. k prezentácii vlastnej predstavy o naložení s jej obchodným podielom 

v spoločnosti. 

       Z: prednosta úradu 

       T: 7. 5. 2015 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: 13 
 

 

11. Návrh zmeny rozpočtu mesta pre rok 2015 rozpočtovým opatrením 

Mgr. Krištofíková sa vyslovila, že je rada, že sa chce podporiť Deň detí a navrhla, aby sa to realizovalo 

každoročne a pre budúcnosť sa toto podujatie zahrnulo do rozpočtu. Ďalej sa vyjadrila k opatreniu pre 

futbalový klub. Nepriaznivá situácia v tomto klube je už dlhodobo, nemá nič proti podpore športu, ale 

bola by nerada keby sa takéto vydotovávanie  futbalu stalo pravidlom bez ohľadu na ich výsledky. 

Primátorka odpovedala, že Deň detí je plánovaný ako dlhodobejšia perspektíva aj v budúcnosti. Čo sa 

týka futbalu konali sa rokovania s tým, že im ideme pomôcť, ale samozrejme očakávame výsledky. 

Pokiaľ výsledky nebudú, nebudeme za každú cenu hrať futbal v nížšej lige a vydotovávať futbal 

mestom. Situácia nie je v oblasti futbalu zložitá len v našom meste. Je taká i v okolitých mestách. 

Mgr. Bublavá sa pýtala na vlhké byty č. 595 a č. 537. Podotkla, že tieto byty sú dlhodobo vlhké, zrejme 

tam je zlá izolácia. Vnútorné múry sú tam vlhké. Treba zistiť dôvod tej vlhkosti. Zaujímalo ju, čo bude 

kryté v rámci čiastky 25 tis. € a aké opatrenia boli navrhnuté a aké boli vykonané v tejto veci. 

Ing. Galovičová odpovedala, že na tieto bytové domy je vyčlenených 20 tis. a 5 tis. je na rekonštrukciu 

Klubu dôchodcov. Zatiaľ sa nemohli urobiť žiadne kroky, lebo neboli peniaze v rozpočte, nejaké 

cenové ponuky už mesto má. Teraz po schválení opatrenia sa veci pohnú ďalej.  

Mgr. Krištofíková upozornila, že v rozpočte v programe 9 –Vzdelávanie ,základná škola prenesené 

kompetencie je pôvodné číslo, ktoré sa zadalo pri zostavovaní rozpočtu, keď sa nevedelo aké budú 

reálne peniaze a tie sú už zverejnené na stránke MŠ SR, a bolo by tam vhodné dať teda čiastku, ktorá 

je o 33212 € vyššia. 

Ing. Holota povedal, že mesto už dostalo list s prípisom, ale dohodlo sa s kolegyňou zo školstva, ktoré 

bude mať viacero zmien v rozpočte, že táto zmena sa urobí na zasadnutí MsZ v mesiaci júni. 

 

 O 17.00 hod odišla z rokovacej miestnosti poslankyňa Mgr. Bublavá. 

 

Súpis rozpočtových opatrení 



 

 

     

p.č. Popis rozpočtového opatrenia 
Položka 

rozpočtu 

Suma 

príjem výdavok 

2 
Riešenie priestoru pred DK Javorina - spracovanie 
dokumentácie 

111003 BP 980   

12.4.6. KV   980 

3 Materské centrum žabka 
9.3.4. BV   -3 000 

4.2. BV   3 000 

4 

DK Javorina - zrovnanie rozpočtu MsU s DK 11.1.2.e/ BV   200 

DK Javorina - divadelný festival Divné veci 11.1.2.e/ BV   500 

DK Javorina - mzda správcu múzea 11.2. BV   3 300 

DK Javorina 111003 BP 4 000   

5 Účtovný audit - úprava aktov riadenia 
3.1.k/ BV   -7 200 

15.2.p/ BV   7 200 

6 
Majetkové oddelenie - navýšenie výdavkov na 
údržbu  a poistenie majetku 

3.4.d/ BV   25 000 

15.2.c/ BV   5 000 

111003 BP 30 000   

7 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 
3.1.k/ BV   550 

111003 BP 550   

8 Zvýšenie členských príspevkov MAS 

1.2.3.b/ BV   -3 500 

1.3.2 BV   3 500 

1.3.2 BV   7 110 

111003 BP 7 110   

9 Zosúladenie rozpočtov TSST a MsU 
6.1. BV   16 900 

111003 BP 16 900   

10 Navýšenie výdavkov na tranfery podľa VZN 2/2014 
4.2. BV   250 

111003 BP 250   

11 
Navýšenie transferov pre TSST - oprava miestnych 
komunikácií 

7.3.1. KV   15 000 

111003 BP 15 000   

12 Šport - nasýšenie dotácií pre športové združenia 
10.2.a2 BV   2 187 

111003 BP 2 187   

13 Kultúrno - spoločenské podujatie ku dňu detí 
11.1.2.a/ BV   5 000 

111003 BP 5 000   

  81 977 81 977 

 

 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

O 17.07 odchádza z rokovacej miestnosti poslanec MUDr. Ammer, Ing. Slezáček. 

 

12. Návrh zmeny rozpočtu m. p. o. DK Javorina pre rok 2015 rozpočtovým opatrením 

Zmena rozpočtu o čiastku 4 290€ pozostáva: 

- z požiadavky výmeny bočných okien budovy 160 ,- € 

- festival „Divné veci“ 500,-€ 

- vymaľovanie DK Papraď 330 ,- € 

- zriadenie správcu mestského múzea 3300,- €. 



Krytie bude zabezpečené z mestského transferu v sume 3800,- €, vlastnými príjmami 330,- € 

a transferom zo ŠR vo výške 160,- €. 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

O 17.15 hod sa vracajú do rokovacej miestnosti poslanci MUDr. Ammer, Ing. Slezáček, Mgr. 

Bublavá. 

 

13. Návrh zmeny v štatutárnom orgáne a dozornej rade spoločnosti RVS AQUATUR a. s. 

Volebná komisia sa ujala svojej funkcie, poučila poslancov o spôsobe voľby, rozdala hlasovacie lístky 

k tajnej voľbe orgánov spoločnosti RVS AQUATUR a. s. Predseda volebnej komisie Ing. Durec 

oboznámil prítomných s výsledkami tajnej voľby. Všetkých 13 hlasovacích lístkov bolo odovzdaných. 

Výsledky tajnej voľby : 

A/ za odvolanie predsedu predstavenstva Ing. Deana Pašku za 13 

B/ za voľbu predsedu predstavenstva Ing. Jaromíra Ješku za 12, proti 1 

C/ za návrh na odvolanie členov predstavenstva 

1. Ing. Juraj Gavač  za 13 

2. Mgr. Soňa Krištofíková za 13 

D/ za návrh na voľbu členov predstavenstva  

1. Mgr. Soňa Krištofíková za 7  

2. Ing. Emil Vlado za 12 

E/ za návrh na odvolanie členov dozornej rady  

1. Ing. Richard Bunčiak za 13 

2. Mgr. Ivan Klimáček    za 12 

3. Marek Mlynek             za 12 

F/ za návrh na voľbu  členov  dozornej rady 

1. MUDr. Radovan Ammer   za 13 

2. JUDr. Oľga Baranová        za 12 

3. Monika Hluchá                  za 12   

Následne volebná komisia rozdala hlasovacej lístky k tajnej voľbe do Rady školy pri ZŠ a k odvolaniu 

a voľbe člena Dozornej rady MŠA s.r.o. 

 

20. Návrh na odvolanie a menovanie členov Rady školy pri ZŠ 

Predseda volebnej komisie oboznámil prítomných s výsledkami tajnej voľby. Za odvolanie členov 

Rady školy pri ZŠ s účinnosťou 3.5.2015 boli výsledky nasledovné: 

1. Ing. Bohdan Görög za 13 

2. Ing.  Richard Bunčiak za 13 

3. Mgr. Júlia Bublavá za 13 

4. Ing. Mareka Mikloviča za 13 

Za návrh na voľbu nasledovných členov Rady školy pri ZŠ s účinnosťou od 4. 5. 2015 bolo hlasovanie 

nasledovné: 

1. Ing. Bohdan Görög za 12 

2. Ing. Richard Bunčiak za 13 

3. Mgr. Júlia Bublavá za 13 

4. Mgr. Soňa Dolníková za 12 

 

21. Návrh na odvolanie a menovanie člena Dozornej rady MŠA Stará Turá s. r. o. 

Predseda volebnej komisie oboznámil prítomných s výsledkami tajnej voľby. Za odvolanie člena 

Dozornej rady JUDr. Patrície Klačkovej za 12   a do funkcie člena Dozornej rady bol zvolený Ing. Igor 

Slezáček s počtom hlasov za 12. 

 

 

14. Návrh VZN č. 1/2015-Nar. Štatút mesta Stará Turá 

Primátorka mesta predniesla  niekoľko pripomienok k materiálu, ktoré je boli  do neho zapracované 

tesne pred zasadnutím. Pripomienky k zapracovaniu boli predložené spracovateľovi materiálu.  

MsZ VZN schválilo. Hlasovanie poslancov za: 13 



O 17.45 hod odišiel z rokovania MUDr. Ammer. 

 

15. Návrh VZN č.  2/2015-Nar. O poskytovaní dotácií na podporu športu v mesta Stará Turá 

Návrh znenia VZN upravuje základné kritériá pre poskytnutie dotácií pre športové kluby 

pôsobiace na území mesta Stará Turá na základe žiadostí o poskytnutie dotácie, základné 

kritériá pre priame dotácie pre športové kluby rozhodnutím primátora mesta a kritériá pre 

športové projekty, ktoré zabezpečujú zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. Vo 

VZN sa tiež zjednodušila forma žiadosti o dotáciu pre jednotlivých žiadateľov – športové kluby 

pôsobiace na území mesta Stará Turá.  

 Poslanec Ing. Durec mal pripomienku, že návrh VZN nenašiel na úradnej tabuli. Mgr.   

Boorová odpovedala, že VZN tam bolo zverejnené, ale 3 dni pred zasadnutím MsZ odtiaľ 

zmizne.  Ďalej sa poslanec vyslovil, že zrejme nie je celkom šťastné riešenie, že vypadli 

kvalitatívne kritériá z VZN. Ak sa vyskytne napr. lukostrelba, alebo niekto kto nemá tú masovú 

časť, kvantitatívne kritériá nespĺňa ale dosahuje výsledky, tak nemá systémovú podporu. 

Primátorka povedala, že už v minulosti mesto podporilo jednotlivca, ktorý sa venoval 

silovému športu ťahanie áut a pod. Mesto nechce nikoho diskriminovať. Žiadosť o dotáciu si 

môžu podať aj takýto jednotlivci. 

Bc. Zigová informovala, že na komisii pre školstvo, kultúru, mládež a šport bola vznesená 

podobná pripomienka a tento problém sa dá riešiť priamou dotáciou na základe rozhodnutia 

primátorky. 

MsZ VZN schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11, zdržal sa: 1 /Ing. Bunčiak/ 

 
  

16. Návrh  Zásad hospodárenia mesta   

Majetkové oddelenie predkladá návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. 

V pôvodom návrhu  zásad malo všetky kompetencie, aj nad rámec zákona, mestské 

zastupiteľstvo, čo sa v praxi ukázalo ako veľmi nevýhodné a hlavne nepružné. Mestské 

zastupiteľstvo sa muselo zvolávať aj mimo stanovené termíny rokovania. Nové zásady 

umožňujú pružnejšie reagovať na mnohé veci, ktoré sa v činnosti mesta vyskytujú. 

Mgr. Bublavá mala dotaz aký je to koncesný majetok. Ing. Galovičová uviedla, že tento druh 

majetku nemáme. Mgr. Škriečka uviedol, že takú zmluvu má PreVAK.  Jedná sa tu o prenájom 

majetku za účelom podnikania. JUDr. Pribiš odpovedal, že koncesný majetok je majetok obce, 

ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na 

uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie služby podľa zákona 

o majetku obcí. Majetok mesta sa vkladá len do správy napr. našim príspevkovým 

organizáciám. Ale právnickým osobám, ako s.r.o. sa vkladá koncesným spôsobom. 

MsZ zásady hospodárenia mesta schválilo. Hlasovanie poslancov: za 12 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

17. Návrh cenníka a trhového poriadku XXI. roč. Staroturianskeho jarmoku 

Poplatky za prenájom predajného miesta pre predajcov na tomto podujatí  nie sú oproti roku 

2014 upravované. Snahou organizátorov je prilákať na jarmok remeslá tým, že im ponúkame 

bezplatné miesto v prípade, že sa zamerajú na predvádzanie výroby a tvorby 

ľudovoumeleckých výrobkov. Pre návštevníkov sa pripravuje zaujímavý kultúrny program 

so sprievodnými podujatiami a tiež rôznymi atrakciami hlavne pre deti. 

 MsZ schválilo cenník vrátane trhového poriadku. Hlasovanie poslancov: za 12 

 
 

18. Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol po III. zasadnutí MsZ 

MsZ vzalo správu z kontrol na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 12 
 



19. Návrh VZN č.  3/2015-Nar. O podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu 

a služieb na území mesta Stará Turá 

Informáciu k materiálu podala Ing. Petrovičová. Občania bývajúci na Ulici kozmonautov sa 

opätovne sťažujú na prevádzkovanie pohostinstva Kozmos, Ulica kozmonautov. Táto situácia 

je monitorovaná a riešená mestskou políciou už niekoľko rokov. Mestské zastupiteľstvo sa 

riešením prevádzkového času zaoberalo dva krát v roku 2012 s tým, že 13.9.2012 prijalo 

uznesenie, ktorým došlo k predĺženiu zatváracích hodín z 21,00 hod. na 22,00 hod. 

s podmienkou dodržiavania prevádzkových hodín a rešpektovaním pravidiel medziľudského 

spolunažívania.  

Riešením tohto problému sa zaoberalo mestské zastupiteľstvo znova 18.9.2014, kedy došlo 

zmenou nariadenia k úprave prevádzkového času od 8,00 do 21,00 hod.   

Na základe podnetu mestskej polície – Oznámením o spáchaní iného správneho deliktu 

prevádzkovateľom TIPBAR s.r.o., Žilina, riešila porušovanie VZN č.8/2012 – Nar. 

O podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá  

Komisia MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít dňa 1.4.2015. Komisia navrhuje upraviť 

prevádzkový čas na Ulici kozmonautov od 8,00 do 19,00 hod. a uložiť pokutu 

prevádzkovateľovi v správnom konaní . 

Komisia sa ďalej zaoberala žiadosťou pána Lukáša Magála – prevádzka Penzión na Mlyne, 

ktorý požiadal o úpravu prevádzkového času na Ulici Podjavorinskej z 6,00 – 22,00 hod. na 

6,00 – 02,00 hod. v dňoch piatok a sobota. Na základe stanoviska mestskej polície – opakovane 

v tomto zariadení dochádza k rušeniu nočného kľudu a sťažnostiam občanov z Hurbanovej 

ulice, pán Magál si svojvoľne stanovil zatváraciu dobu na 23,00 hod. v rozpore s nariadením.  

Preto komisia neodporúča zmenu prevádzkového času na Ulici Podjavorinskej a teda ponechať 

od 6,00 do 22,00 hod.. Ďalej odporučila zahájiť správne konanie voči prevádzkovateľovi zatiaľ 

bez uloženia pokuty. 

Náčelník Mestskej polície uviedol, že občania sa sťažujú na hluk na penzión Mlyn. Problémom 

je tu terasa. Za posledného polroka riešili takých 6 sťažností. Ďalej uviedol, že v zariadení 

KOZMOS je dlhoročný problém rušenie nočného kľudu nakoľko je prevádzka umiestnená 

medzi rodinnými domami. Ľudia sa už majú strach sťažovať. Skrátenie prevádzkových hodín 

to možno vyrieši. V blízkosti sú aj iné pohostinské zariadenia - U papagája, Club3,takže ľudia 

majú kam ísť. 

Poslankyňa Mgr. Krištofíková tiež potvrdila, že problematika KOZMOSu sa riešila minulý rok 

niekoľkokrát opakovane. Situácia je tam vyostrená. Doba do 19 hod by to mohla vyriešiť.  

Ing. Zloch sa tiež súhlasne vyjadril k návrhu skrátenia prevádzkového času. Pánovi Rodenákovi 

sa vraj vyhrážajú. Náčelník Msp sa vyjadril, že to robia niektorí stáli štamgasti. 

Primátorka mesta vyzvala Ing. Petrovičovú, aby poslancom prečítala aj podporné stanovisko, 

ktoré mesto dnes obdržalo od p. Očenáška. 

MsZ VZN č. 3/2015 – Nar. schválilo. Hlasovanie poslancov: za 12 
 

 
22. Návrhy a otázky poslancov 

JUDr. Klačková sa zaujímala ako to je s OD TESCO. Primátorka mesta informovala, že nič, 

TESCO tu naďalej funguje. Situácia okolo siete týchto OD sa deje celoslovensky a nové 

informácie nemáme. 

Mgr. Krištofíková upozornila na poškodený červený asfalt oproti TESCU. 

Ing. Mináriková povedala, že toto sa bude určite riešiť. 

Ing. Durec informoval, že teraz sa bude robiť mimoriadna komisia kvôli protipovodňovej 

ochrane , je to iniciatíva pani primátorky, treba prehodnotiť riziká v rámci mesta, je tu 

možnosť výstavby poldrov . 

Ďalej mal otázku na náčelníka MsP či je možné riešiť situáciu pri novej pizzérii, lebo 

dopravná situácia je tam neprehľadná, on sám tam mal temer kolíziu. 



Náčelník odpovedal, že môžu zanechávať vodičom upozornenia, prípadne by sa tu dala žltá 

čiara. Ľudia často parkujú na takých miestach kde by nemali stáť. 

Poslanec Ing. Görög požiadal, či by sa dala nejako obmedziť rýchlosť áut čo chodia na 

čističku teraz pri jej rekonštrukcii. Chodia rýchlo a víria veľmi prach.  

Mgr. Bublavá mala dotaz kedy sa budú maľovať prechody pre chodcov, sú už neviditeľné a je 

tu s tým späté riziko aj vodičov aj chodcov. 

Ing. Vráblová odpovedala, že naše prechody sú pomerne dobre viditeľné, problém je s tými 

štátnymi. Oni niečo robia vlastnými silami s niečo si objednávajú. 

Primátorka mesta prisľúbila, že toto sa preverí. 

Ďalej sa pýtala poslankyňa Mgr. Bublavá, či by bolo možné zverejniť mestskú kroniku na 

webovej stránke mesta. Mgr. Boorová informovala, že novšie kroniky sú v digitálnej podobe, 

stará kronika Dr, Úradníčka je zverejnená. Ďalej poslankyňa tlmočila požiadavku riaditeľky 

školy, že by sa nejako mala riešiť údržba multifunkčného ihriska. Antuka je tam vydratá. Ihrisko 

nevyužíva len škola ale aj rôzne občianske združenia a kluby. 

Ing. Vráblová informovala, že zarastená antuka sa dá naozaj len ručne mechanicky čistiť, 

Technické služby to riešili s vypätím síl, lebo tam museli stiahnuť ľudí, ktorí robia na separácii 

odpadu. Pedagógovia možno majú zviazané ruky, čo sa týka prác detí na pozemku, ale možno 

môžu mať iné práce,  v konečnom dôsledku by takéto práce mohli robiť aj žiaci. Technické 

služby môžu zabezpečiť postrek proti burine, vykonanie urobil školník. Pani riaditeľka by si na 

takéto práce mohla zobrať pracovníkov z ÚPSVaR. TS opravili mantinely, roztrhnuté siete, 

rozpadnutá umelá tráva, čo stálo veľa peňazí. 

Primátorka mesta povedala, že oslovila riaditeľky škôl, že je možnosť uplatniť požiadavku na 

takýchto pracovníkov  z ÚPSVaR, ale túto možnosť nevyužili. Tiež sa vyslovila, že si všimla 

chodník v areáli školy za bránou, je v takom istom stave ako tá antuka. 

Mgr. Krištofíková povedala, že áno dalo by sa to riešiť aj žiakmi, ale bol by k tomu treba 

informovaný súhlas rodiča, že dieťa môže takéto práce vykonávať. 

Ing. Zloch sa pýtal kedy sa bude pokračovať v cyklotrase na Dubník. Ing. Mináriková povedala, 

že ohľadne cyklochodníkov sa začalo jednať asi pred 4 rokmi, išlo o cyklotrasu Stará Turá, 

Kostolné, Vaďovce, Hrašné a Lubina. Kostolné bolo spojené cez chodník až na Starú Turú. To 

čo je spracované v Kostolnom je len určitý úsek cesty, ktorý bol upravený, ostatné išlo po starej 

pozemno-knižnej ceste, to sa opravovať nebude, to bude len značením označené až do Starej 

Turej. V rámci tohto projektu sa spracovala cyklotrasa Topolecká - Podkozince – Lubina. 

Vaďovce odmietli spolupracovať na tejto cyklotrase. 

Ing. Zloch mal dotaz na riaditeľku ZŠ ako to funguje s tým fotením, keď niektoré deti sa nefotia, 

lebo nemajú peniaze. Mgr. Krištofíková odpovedala, že spoločnú fotku triedy si robia všetci 

a kto má záujem môže sa fotiť po skupinkách a takéto  si niektorí nemôžu  dovoliť. 

Poslanec Ing. Görög mal dotaz na problém okien ZŠ, či už je v riešení, či je možnosť nejakej 

dotácie. 

Primátorka informovala, že sa zháňajú peniaze, výzva zatiaľ nie je vypísaná žiadna. Máme 

hotový prepočet na I. etapu, ktorá je najnevyhnutnejšia je to viac ako 100 tis. €. 

Prednosta úradu informoval, že by sa mohol pripraviť projekt na základe výzvy MŽP úspora 

a energetické opatrenia vo verejných budovách, tam patria aj školy. To by sa dotýkalo aj našej 

ZŠ zateplenia včítane okien, tu bude problém stihnúť stavebné povolenie. Máme pripravený 

projekt na MŠ. Mesto dostalo informáciu z MŠ, že nám bola schválená druhá časť dotácie na 

rekonštrukciu telocvične pri ZŠ , takže boli zahájené prípravné jednania, kedy sa táto 

rekonštrukcia spustí. 

 

 

 

 



 

 

 

Po vyčerpaní programu poďakovala primátorka mesta prítomným za účasť a  

o 18,50 hod ukončila zasadnutie.  

 

 

 

 

 

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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