
Z Á P I S N I C A 

 

z  ustanovujúceho zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 15. 12. 2014  

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Úvodné náležitosti: 

     a) Otvorenie zasadnutia  

     b) Určenie mandátovej komisie a jej výzva na predloženie čestného vyhlásenia poslancov 

o tom, že  nevykonávajú funkcie nezlúčiteľné s funkciou poslanca, volebnej, návrhovej 

komisie a overovateľov zápisnice 

     c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a odovzdanie osvedčení 

o zvolení  novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského 

zastupiteľstva 

     d) Zloženie sľubu novozvolenej primátorky, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou primátorkou 

     e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného  mestského zastupiteľstva 

     f) Príhovor primátorky mesta 

2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3.  Prehlásenie o mlčanlivosti poslancov MsZ v súvislosti s ochranou osobných údajov 

v zmysle  zák.č.122/2013 Z. z. 

4.  Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia MsZ 

5.  Zriadenie komisií, voľba predsedov a členov 

5a Schválenie sobášiacich 

6.  Určenie platu primátorky mesta 

7.  Návrh termínov zasadnutí MsZ pre rok 2015 

8a  Návrh rozpočtového opatrenia a V. zmena rozpočtu na rok 2014 

8b  Programový rozpočet mesta Stará Turá 2015-2017 vrátane stanoviska HK 

9.   Program rozvoja bývania mesta Stará Turá 2014-2020 

10. Návrhy a otázky poslancov 

 

 

K  p r i e b e h u   r o k o v a n i a : 

1. Úvodné náležitosti: 

     a) Otvorenie zasadnutia  

     Ustanovujúce zasadnutie otvoril po odznení štátnej hymny primátor mesta Ing. Ján Kišš. 

Privítal poslancov a ostatných prítomných. Vyslovil poďakovanie za prácu poslancom 

v uplynulom volebnom období ako i riaditeľom spoločností mesta, mestských príspevkových 

organizácií a škôl. 

 

 

     b) Určenie mandátovej komisie a jej výzva na predloženie čestného vyhlásenia 

poslancov o tom, že  nevykonávajú funkcie nezlúčiteľné s funkciou poslanca, 

volebnej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Primátor mesta predložil návrh na menovanie mandátovej komisie v zložení Monika Hluchá, 

Lukáš Adámek, Ing. Bohdan Görög. 

Hlasovanie poslancov: za 12, zdržal sa: 1 /Ing. Görög/  



Mandátová komisia vyzvala poslancov na predloženie čestného vyhlásenia poslancov o tom, 

že nevykonávajú funkcie nezlúčiteľné s funkciou poslanca. 

Primátor mesta ďalej informoval o funkciách volebnej a  návrhovej komisie ako 

i overovateľov zápisnice, ktoré budú ďalej schvaľované po schválení programu. 

 

     Po preskúmaní vyhlásení poslancov mandátová komisia oznámila nasledovné: 

Primátorka mesta Ing. Anna Halinárová sa dňa 27. 11. 2014 vzdala mandátu poslanca mesta. 

Na jej miesto bola povolaná ako poslankyňa v zmysle zápisnice mestskej volebnej komisie 

o výsledku volieb do mestského zastupiteľstva a primátora mesta, konaných 15. 11. 2014, prvá 

náhradníčka v poradí podľa počtu získaných hlasov JUDr. Patrícia Klačková. Preskúmaním 

čestných vyhlásení boli splnené všetky zákonom dané podmienky pre zloženie sľubu 

primátorky mesta a poslancov. 

 

     c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a odovzdanie osvedčení 

o zvolení  novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského 

zastupiteľstva 

     S výsledkami volieb do samosprávy obcí, ktoré sa konali 15. 11. 2014 oboznámila 

predsedníčka mestskej volebnej komisie Mgr. Iveta Gavačová. Za primátorku mesta bola 

zvolená Ing. Anna Halinárová, ktorá kandidovala za stranu SMER-SD. Ďalej odovzdala 

osvedčenia o zvolení novozolenej primátorke a poslancom. 

MsZ vzalo výsledky volieb na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 13 

 

     d) Zloženie sľubu novozvolenej primátorky, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom 

     V tomto bode sa uskutočnil akt zloženia sľubu novozvolenej primátorky mesta Ing. Anny 

Halinárovej primátorovi mesta Ing. Jánovi Kiššovi.  Akt sa uskutočnil prečítaním znenia sľubu 

a jeho potvrdením slovom „sľubujem“, podpísaním sľubu a odovzdaním a prevzatím insígnií 

mesta. Po zložení sľubu Ing. Kišš zaželal novej primátorke a novému zastupiteľstvu veľa 

úspechov pri ich práci v prospech rozvoja mesta. Poďakoval sa za spoluprácu všetkým bývalým 

kolegom a prednostovi úradu  a odovzdal  ďalšie vedenie zasadnutia novej primátorke. 

 

     e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného  mestského zastupiteľstva 

     Primátorka mesta prečítala znenie sľubu 13-tich poslancov MsZ Stará Turá. Sľub pozostával 

potvrdením slova „sľubujem“ podaním ruky primátorke mesta a podpísaním sľubu. 

Mandátová komisia  konštatovala, že novozvolená primátorka mesta zložila zákonom 

predpísaný sľub a nevykonáva funkciu nezlúčiteľnú s funkciou primátorky mesta. Poslanci 

mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub a nevykonávajú funkciu 

nezlúčiteľnú s funkciou poslanca. 

Mestské zastupiteľstvo uvedenú správu vzalo na vedomie: 

Hlasovanie poslancov: za 13 

  

     f) Príhovor primátora mesta 

              Novozvolená primátorka predniesla príhovor k poslancom a ostatným prítomným. Vyslovila 

sa, že vďaka dôvere občanov sa môže teraz prihovoriť k prítomným. Je to podľa jej vyjadrenia 

veľká česť, ale o to väčšia zodpovednosť a urobí všetko preto, aby naplnila ich očakávania. Ako 

primátorka bude pracovať poctivo, efektívne a tvorivo. Bola by rada, keby diskusie 

zastupiteľstva boli názorové a nie osočujúce. Aby poslanci postupovali vo vzájomnej úcte, 

s rešpektom jedného k druhému. Poďakovala odchádzajúcemu primátorovi a celému 

predchádzajúcemu zastupiteľstvu za prácu, ktorou prispeli k rozvoju ktoréjkoľvek oblasti  

života nášho mesta. 



Zároveň dala návrh na zloženie komisií:  

a) návrhovej: Mgr. Krištofíková, Ing. Ján Zloch, JUDr. Patrícia Klačková 

Hlasovanie poslancov: za 11, zdržali sa: 2 /Mgr. Krištofíková, Ing. Zloch/ 

    

b) volebnej: Bc. Zuzana Zigová, Ing. Igor Slezáček, Ing. Ivan Durec 

Hlasovanie poslancov: za 12, zdržali sa: 1 /Bc.Zigová/ 

 

c) overovateľov zápisnice: Zuzana Durcová, Ing. Richard Bunčiak    

Hlasovanie poslancov: za 11, zdržali sa: 2 /Durcová, Ing. Bunčiak/ 

 

2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Primátorka oboznámila prítomných s programom ustanovujúceho zasadnutia. Poslanci tento 

jednohlasne schválili.  

 

 

3.  Prehlásenie o mlčanlivosti poslancov MsZ v súvislosti s ochranou osobných údajov 

v zmysle  zák.č.122/2013 Z. z. 

Primátorka mesta vykonala poučenie poslancov v zmysle § 21 ods.2 a 3 zákona č. 122/2013  

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Následne 

prehlásenie o mlčanlivosti poslanci potvrdili svojim podopisom. 

Vyššie uvedné vzalo MsZ na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 13 

 

4.  Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia MsZ 

V zmysle zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov navrhla primátorka mesta 

poslankyňu Mgr. Soňu Krištofíkovú, ktorá bude poverená zvolávaním a vedením zasadnutí 

mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

veta a ods. 6 tretia veta zák. č. 369/1990 Zb.  

MsZ návrh schválilo. 

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

 

 

5.  Zriadenie komisií, voľba predsedov a členov 

Primátorka mesta navrhla vykonať voľbu jednotlivých predsedov aklamačnou voľbou s tým, 

že členovia komisií sa budú schvaľovať na nasledujúcom zasadnutí. Na tomto zasadnutí budú 

schválené len dve ucelené komisie, a to vzhľadom k nutnosti výkonu ich činností, jedná sa 

o komisiu ZPOZ a komisiu pre nezlúčiteľnosť funkcií. 

Tento návrh poslanci jednohlasne schválili. 

Za predsedu komisie pre financie, rozpočet a majetok mesta bol navrhnutý Ing. Bohdan Görög. 

MsZ návrh schválilo. 

Hlasovanie poslancov: za 11, zdržali sa: 2 /Mgr. Krištofíková, Ing. Görög/ 

Za predsedu komisie pre sociálne veci a bývanie bola navrhnutá Mgr. Júlia Bublavá. 

MsZ návrh schválilo 

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

Za predsedu komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport bola navrhnutá Bc. Zuzana Zigová. 

MsZ návrh schválilo 

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

Za predsedu komisie pre rozvoj podnikateľských aktivit bola navrhnutá Monika Hluchá. 

MsZ návrh schválilo 

Hlasovanie poslancov: za 12, zdržal sa: 1/Hluchá/ 



Za predsedu komisie pre životné prostredie bol navrhnutý Ing. Ivan Durec. 

MsZ návrh schválilo 

Hlasovanie poslancov: za 12, zdržal sa: 1/Ing. Durec/ 

Za predsedu komisie pre výstavbu, ÚP a dopravu bol navrhnutý Ing. Ján Zloch. 

MsZ návrh schválilo 

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

Návrh na obsadenie komisie ZPOZ v zložení: 

Predseda: Mgr. Soňa Krištofíková 

Členovia: Ing. Anna Halinárová 

                 Ing. Igor Slezáček  

                 Ing. Ján Zloch 

                 Bc. Zuzana Zigová 

           JUDr. Patrícia Klačková 

                 Mgr. Ivona Málková 

                 Mgr. Ľubica Klimáčková 

                 Mgr. Lívia Boorová   

      Marta Adamusová   

      Elena Sládková 

      Božena Michalcová   

      Ján Pavlovič 

      RNDr. Jana Podhradská 

      Milada Potfajová   

      Ľubica Gondárová 

      Ing. Eva Tomisová 

                 Jaroslav Peťko 

                 Mgr. Anna Chmurová 

                 Mgr. Katarína Medveďová 

                 Ing, Alexandra Klimeková 

                 Nicole Jašáková 

                 Júlia Hollá 

                 Mgr. Katarína Medňanská 

                 Tatiana Novomestská 

Tajomníčka: Bc. Erika Držková 

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

Návrh na obsadenie komisie pre nezlúčiteľnosť funkcií: 

Predseda: JUDr. Patrícia Klačková 

Členovia: Ing. Igor Slezáček 

                 MUDr. Radovan Ammer 

                 Monika Hluchá         

Tajomník: JUDr. Branislav Pribiš  

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 3/MUDr.Ammer, Hluchá, JUDr. 

Klačková/ 

Primátorka mesta oznámila poslaneckému zboru, že za svoju zástupkyňu si vybrala poslankyňu 

Bc. Zuzanu Zigovú. 

 

5a Schválenie sobášiacich 

MsZ schválilo sobášiacich v zložení: 

-    Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta 

-    Mgr. Soňa Krištofíková, 

 



-    JUDr. Patrícia Klačková, 

-    Ing. Igor Slezáček, 

-    Bc. Zuzana Zigová, 

-    Ing. Ján Zloch.  

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 12, zdržal sa:1 /Ing. Slezáček/ 

 

6.  Určenie platu primátora mesta 

Pri tomto bode poverila vedením zasadnutia primátorka poslankyňu Mgr. Krištofíkovú a odišla 

z rokovacej miestnosti. Poslanec Ing. Zloch navrhol stanoviť primátorke 50%-né navýšenie 

základného platu, nakoľko jej volebný program je široký a náročný a bude mať čo robiť, aby 

ho splnila. Primátorka nie je v skúšobnej dobe, túto funkciu už vykonávala, skúšať ju netreba 

na základom plate. 

Poslankyňa Mgr. Bublavá navrhla najskôr stanoviť úlohy a potom ich percentuálne 

ohodnotenie. 

JUDr. Pribiš informoval, že zo zákona sa raz do roka je povinnosť prerokovať plat primátora. 

V zmysle rokovacieho poriadku sa hlasuje o podaní prvého návrhu.  

Hlasovanie poslancov: za 12, zdržal sa: 1 /Mgr. Bublavá/ MsZ návrh schválilo. 

MsZ schválilo plat primátorke mesta  s platnosťou od 15. 12. 2014 v nasledovnej štruktúre: 

-základný plat v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest vo výške 1.929 €, 

- základný plat zvýšený o :  50 %, t. j. 965,- €, spolu 2.894,- €. 

 

7.  Návrh termínov zasadnutí MsZ pre rok 2015 

Primátorka navrhla vzhľadom k dôležitosti zostavenia kompletných komisií, ktoré budú 

prerokovávať materiály určené k zasadnutiu MsZ, doplniť do návrhu termínov ešte zasadnutie 

15. 1. 2015. 

MsZ schválilo nasledovné termíny zasadnutí MsZ: 

- 15. 1. 2015 

- 26. 2. 2015 

- 23. 4. 2015 

- 18. 6. 2015 

- 17. 9. 2015 

- 29. 10. 2015 

- 3. 12. 2015 

     so začiatkom  rokovania o 15 hodine. 

MsZ schválilo návrh. Hlasovanie poslancov: 13 

 

8a  Návrh rozpočtového opatrenia a V. zmena rozpočtu na rok 2014 

MsZ schválilo návrh zmeny rozpočtu, ktorým sa 

Zvýši prebytok bežného rozpočtu o sumu 4 526 €: 

- zvýšením príjmov bežného rozpočtu o sumu 29 484 € 

- zvýšením výdavkov bežného rozpočtu o 24 958 € 

Zníži schodok kapitálového rozpočtu o sumu 16 371 €: 

 - znížením príjmov kapitálového rozpočtu o sumu 179 080 € 

 - znížením výdavkov kapitálového rozpočtu o sumu 195 451 € 

Zníži prebytok finančných operácií o sumu 224 000 €: 

 - znížením príjmov finančných operácií o sumu 224 000 € 

 

Hlasovanie poslancov: 13 



 

8b  Programový rozpočet mesta Stará Turá 2015-2017 vrátane stanoviska HK 

Informáciu k materiálu podal prednosta úradu Ing.Volár. Informoval, že bývalí poslanci MsZ 

schválili na svojom poslednom zasadnutí len číselnú časť rozpočtu bez programovej časti. 

Schválenie rozpočtu mesta je nevyhnutnou náležitosťou žiadosti o grant z EF. Hlavná 

kontrolórka tiež zdôraznila, že pri neschválení rozpočtu do konca roka v zmysle zák. č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, by sa mesto dostalo do 

rozpočtového provizória. MsZ schválilo rozpočet na rok 2015 vrátane programovej časti 

v nasledovnej štruktúre: 

Bežné príjmy:                 4.747.398        Bežné výdavky:                       4.500.668 

Kapitálové príjmy:         1.503.673        Kapitálové výdavky                2.269.733 

Finančné príjmové operácie:     603.381  Finančné výdavkové operácie:         84.051 

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

Príjmy celkom:                      6.854.452        Výdavky celkom:              6.854.452 

 

Ďalej poslanci vzali na vedomie rozpočet na roky 2016 a 2017 vrátane programovej časti ako i 

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2015 s výhľadom 

na roky 2016 a 2017. 

Hlasovanie poslancov: 13 

 

9.   Program rozvoja bývania mesta Stará Turá 2014-2020 

Ing. Volár informoval, že i tento predkladaný materiál súvisí so žiadosťami o poskytnutie 

dotácie zo ŠFRB a MV SR. Na základe pripomienky poslanca Ing. Durca sa mení výroková 

časť uznesenia v bode b) takto: 

b) u k l a d á   

1. Vypustiť v časti A. Analýza súčasnej úrovne bývania znenie ods. 3, tretia veta 

a 1 veta ods. 4. 

2. MsÚ Stará Turá zverejniť Program rozvoja bývania mesta Stará Turá 2015-

2020. 

 

                                                                                         Z: Majetkové odd. 

                                                                                         T : ihneď 

Hlasovanie poslancov: 13 

 

10. Návrhy a otázky poslancov 

Ing. Zloch mal dotaz ako sa bude riešiť otázka bezdomovcov z Domu špecialistova ako to bude 

s otázkou parkovania pri Dome špecialistov. 

Primátorka mesta reagovala na otázku a konštatovala, že k danej problematike sa musí zvolať 

zasadnutie jednotlivých odborných komisií. 

Ing. Görög mal dotaz či mesto núti nejaká zmluva k odkúpeniu bytového domu na Hlubockého 

ul. 

Prednosta informoval, že je to tak, na tento bytový dom je uzavretá zmluva  o budúcej kúpnej 

zmluve medzi mestom a investorom. Investor išiel do akcie na mestskom pozemku a táto 

zmluva bola pre neho určitou istotou. V tomto roku nám ŠFRB neschválil žiadosť pre chybu 

v prepočte metrov štvorcových od projektanta, ktorý započítal do plochy dverné ústupky, čiže 

v novej žiadosti je už táto skutočnosť zohľadnená. Je v záujme mesta, aby tento bytový dom 

prešiel do majetku mesta. 

Riaditeľka ZŠ poďakovala bývalému vedeniu mesta a poslancom za ústretovosť v riešení 

otázok týkajúcich sa školy a vyslovila sa, že pevne verí, že takáto dobrá spolupráca bude 

i s novým vedením a poslancami. 



Primátorka mesta sa tiež vyslovila, že verí, že spolupráca bude rovnako dobrá.  

 

 

     Po vyčerpaní programu poďakovala primátorka  mesta prítomným za účasť a zaželala 

všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov a o 16.45  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: Ing. Richard Bunčiak 

            Zuzana Durcová 

 

 

 

Zápis spracovala: 

Mgr. Ľubica Klimáčková 

 


