
Z Á P I S N I C A 

 

zo VI. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 7. 5. 2015 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 1.  Otvorenie, schválenie  programu rokovania 

 2.  Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a overovateľov zápisnice 

 3.  Informácia o vzniknutých pochybnostiach  o správnosti uznesenia č. 32-V/2015 

 4.  Rôzne 

 

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   

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

Halinárová o 15,05 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  10 poslancov. Ospravedlnení boli 

poslanci Lukáš Adámek, Mgr. Soňa Krištofíková, ďalej nebola prítomná Mgr. Júlia Bublavá. 

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

rokovania dodatočne bod č. 4 Rôzne. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Ján Zloch, Ing. Bohdan Görög, 

JUDr. Patrícia Klačková. 

Hlasovanie poslancov: za 9, zdržal sa: 1 /JUDr. Klačková/ 

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

Hlasovanie poslancov: za 8, zdržali sa: 2 / Bc. Zuzana Zigová, Ing. Richard Bunčiak/ 

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

Hlasovanie poslancov: za 8, zdržali sa: 2 / Ing. Igor Slezáček, Ing. Ivan Durec/ 

 

3. Informácia o vzniknutých pochybnostiach o správnosti uznesenia č. 32-V/2015 

Primátorka mesta informovala, že na minulom zasadnutí bolo prijaté uznesenie č. 32-

V/2015, pri ktorom vznikli pochybnosti o jeho správnosti z dôvodu sporného sčítania 

hlasov. Vyzvala preto, predsedu volebnej komisie, Ing. Ivana Durca, aby podal stanovisko 

volebnej komisie poslancom. Ten informoval, že sa stala taká nemilá vec, zhruba po dvoch 

týždňoch vznikli nejaké pochybnosti ohľadne správnosti zápisnice volebnej komisie. 

Jednalo sa o nesúlad medzi hlasovacími lístkami a zápisnicou. Komisia zasadala k tomuto 

u pani primátorky. Nevedela sa však dopárať, kde je na akej strane pochybenie. Hlasovacie 

lístky podľa názoru volebnej komisie nie sú dostatočne chránené, čo by sa malo ošetriť 

v novom rokovacom poriadku. Komisia si trvá na svojom stanovisku. 

Primátorka skonštatovala, že uznesenie jej bolo predložené na základe zápisnice volebnej 

komisie a toto podpísala. Pozastaviť výkon uznesenia je možné do 10 dní v zmysle zák. 



č.369/1990 Zb. §13 ods. 6. Konzultované to bolo s viacerými právnikmi. Dnes to Mgr. 

Klimáčková  konzultovala s prokuratúrou. 

Následne vyzvala Mgr. Klimáčkovú o informáciu. Táto informovala, že predmetný nesúlad 

zistila 4. 5. 2015, kedy vykonala kontrolu zápisnice a hlasovacích lístkov pred archiváciou.  

Zistený nesúlad oznámila primátorke mesta s tým, aby zaujala stanovisko k ďalšiemu 

postupu.  

Informovala poslancov, že aj oni môžu v priebehu dvoch rokov od vykonania tajnej voľby 

na MsZ nahliadnuť nielen do zápisnice ale aj požiadať o nahliadnutie do volebných lístkov. 

Kontrolný dozor vykonáva prokurátor v zmysle § 21 zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre. 

Keďže kompetentná je v tejto veci volebná komisia a tá sa takto vyjadrila  k nesúladu, ona 

ako zapisovateľ nemôže namietať. Mestské zastupiteľstvo ako kolektívny orgán by sa malo 

vyjadriť či sa stotožňuje so stanoviskom volebnej komisie a či potvrdzuje správnosť 

dotknutého uznesenia. 

Poslanec Ing. Zloch ako člen návrhovej komisie doporučil nemeniť a potvrdiť uznesenie. 

Ing. Slezáček sa pripojil k stanovisku Ing. Durca.  

Primátorka mesta skonštatovala, že je to pre všetkých poučenie, že aj pri takýchto 

situáciách môže vzniknúť problém. Vidí problém aj v rokovacom poriadku, ktorý nie je 

celkom v istých veciach jednoznačný a má v tejto oblasti isté nedostatky aj keď sa podľa 

neho od 2013 roku hlasuje. 

Prednosta mal dotaz, že ak sa potvrdí pôvodne uznesenie neodstráni sa vlastne vzniknutý 

nesúlad, čo s tým v prípade kontroly prokurátora. Uznesenie zostane spochybniteľné. 

Primátorka  to sme preverovali, zodpovednosť si nesie volebná komisia. Teraz vlastne nie 

je dôvod o tomto znova hlasovať. Komisia trvá na svojom stanovisku. Zároveň požiadala 

volebnú komisiu, aby toto stanovisko predložili písomne k zápisnici. 

Mgr. Škriečka, ktorý bol prítomný len podotkol, že tu ide o postup jediného akcionára 

ako má postupovať na valnom zhromaždení.  

 

4. Rôzne 

Primátorka mesta požiadala poslancov  v súvislosti s prijímaním nového rokovacieho 

poriadku, aby zasielali návrhy na zmeny.  Navrhla prijať  uznesenie nasledovného znenia: 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 7. 5. 2015 návrh na 

predloženie návrhu nového rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva Stará Turá 

a týmto  

 

u k l a d á 

vypracovať a predložiť nový rokovací poriadok MsZ do 18. 6. 2015. 

        Z: prednosta úradu 

 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Po vyčerpaní programu poďakovala primátorka mesta prítomným za účasť a  

o 15,40 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 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Bc. Zuzana Zigová 

                       Ing. Richard Bunčiak 

 

 

 

Zápis spracovala: 

Mgr. Ľubica Klimáčková 

 

 


