
Z Á P I S N I C A 

 

z III. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 26. 2. 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 II. zasadnutia  MsZ  
 4.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.   Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6.   Návrh rozpočtového opatrenia 

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

 8.   Aktualizácia pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31. 12. 2014 

 9.   Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2014 

10.  Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2014 

11.  Stanovenie úloh primátorke mesta pre rok 2015 

12.  Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2014 

13.  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2014 

14.  Správa z vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou mesta 

  15.  Vyhodnotenie plnenia úloh hlavnej kontrolórky mesta za 2.polrok 2014 a návrh úloh pre  

rok 2015 

16.  Návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta 

17.  Návrh zmluvy s MŠA s. r. o.  na prevádzkovanie športového areálu  

18.  Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalého primátora  

19.  Návrh na vymenovanie výberovej komisie pre výberové konanie na dodávateľa pre 

zákazku  pre Technické služby 

20.  Návrh na odkúpenie akcií Prima banky 

21.  Návrh na spolufinancovanie záujmového vzdelávania detí v CVČ mimo územnej 

pôsobnosti 

22.  Návrh na udelenie čestného občianstva 

23.  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   

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

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

poslanec: MUDr. Radovan Ammer.  

Primátorka mesta oboznámila poslancov s programom rokovania pričom navrhla stiahnuť 

z rokovania materiál k bodu č. 7. Návrh VZN č. 1/2015-Nar. Štatút mesta Stará Turá, ktorý 

bude predložený na budúce zasadnutie MsZ.  

Poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

 



2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a overovateľov 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Bohdan Görög, Mgr. Soňa Krištofíková, 

JUDr.  Patrícia Klačková.  Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Bc. Zuzana Zigová, 

Ing. Richard Bunčiak. 

MsZ návrh schválilo. 

Hlasovanie poslancov:  za 12 

 

 

3. Vyhodnotenie uznesení z II. zasadnutia  MsZ  
MsZ vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov:  za 12 

 
4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1 Návrh na prenájom časti pozemku pre spoločnosť  DAVL s.r.o. Poriadie. Jedná sa 

o prenájom časti  pozemku parc. č. 45/95 o výmere cca 60 m2. Spoločnosť má zámer na tomto 

pozemku vybudovať oddychovú a zábavnú zónu pre deti pri svojom objekte Fitness a relax 

centrum na Ul. Hurbanovej.  

Zámer prenájmu pozemku bol zverejnený od 31.10.2014 v súlade s uznesením MsZ č. 12 – 

XXXXI/2014. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.   

MsZ návrh schválilo za cenu 100,- €/rok  a na dobu neurčitú.  

Hlasovanie poslancov:  za 12 

 

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

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

v miestnej časti Trávniky.  Pozemok žiada odkúpiť za účelom výstavby rodinného domu.  

Žiadateľ bol prítomný na zasadnutí a požiadal  mestské zastupiteľstvo o slovo, ktoré mu bolo 

udelené. Informoval, že na tom pozemku prišlo k nedorozumeniu, pretože pozemok, ktorý chce 

kupovať je mimo cesty, kde je naprojektovaná kanalizácia. V súčasnosti je stav taký, že 

pozemok má 1199  m2  , v prípade, že by mu mesto schválilo predaj, nevidí problém v zriadení 

vecného bremena v prípade potreby výstavby nejakej kanalizácie. Zároveň navrhol, že má 

pripravený súčasný stav a stav, ktorý by navrhoval a bol by rád keby na to poslanci brali ohľad. 

Primátorka mesta oznámila, že daná záležitosť sa prerokuje na budúcom zasadnutí. Materiál 

bude opätovne prerokovaný v komisiách, pričom sa bude musieť opätovne vziať aj projekt 

Kanalizácia a vodovod  Trávniky a následne prerokovať  na budúcom zasadnutí. Počas 

zasadnutia zlyhala premietacia technika /notebook prestal komunikovať/. Primátorka mesta sa 

pýtala žiadateľa prečo má záujem kúpiť práve udaný pozemok. Ten následne odpovedal, že to 

jedno parcelné číslo a má predjednané s majiteľkou  v strede pozemku, že ak by mu mesto 

odpredalo pozemok, tak by s ňou urobil posun pozemkov. V ÚPM je ten priestor vyhradený na 

výstavbu domov. 

Mení sa výroková časť uznesenia v bode b) nasledovne: 

 b)  u k l a d á   

                 MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť pánovi Branislavovi Redajovi s tým, že 

k novému návrhu, ktorý ústne predniesol na zasadnutí MsZ je potrebné opätovne 

predložiť žiadosť s uvedením nových skutočností k prerokovaniu v komisii 

výstavby,ÚPaD a následne MsZ. 

 

 

                                                                                             Z : Majetkové odd. 

                                                                                             T :  16. 3. 2015        

MsZ odpredaj pozemku neschválilo. 



Hlasovanie poslancov:  za 12 

 

4.3 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 310 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.  

MsZ schválilo zámer odpredaja časti pozemkov. 

Hlasovanie poslancov:  za 12 

 

4.4 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 o celkovej výmere 989 

m2. Pozemok žiadajú odkúpiť za účelom vybudovania parkoviska pre zákazníkov pekárne na 

ul. Mýtnej.  

Primátorka mesta informovala, že tento problém sa tiahne nejakých sedem rokov.  Komisia 

výstavby odpredaj neodporúča, odporúča prenájom z dôvodu, že na danom pozemku mesto 

uvažuje s vybudovaním odbočovacieho pása pre autobusy v prípade premiestnenia autobusovej 

zastávky. 

Poslankyňa Mgr. Bublavá mala dotaz, či je možné zladenie oboch potrieb - parkovacích miest 

pre autobusový záliv a odstavných plôch pre pána Matejku. Vedúca oddelenia výstavby Ing. 

Mináriková sa vyjadrila, že pozemok je ako rezerva a autobusový záliv je vyšší záujem ako 

záujem stavebníka. 

MsZ odpredaj časti pozemku neschválilo, schválilo len zámer prenájmu časti pozemku. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

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

bremena  na pozemku parc. č. 458/1 na Ul. Hlubockého z dôvodu realizácie stavby „Preložka 

trafostanice TS 0058-015 Stará Turá, Hlubockého“. Uznesením č. 10 - XXV/2013 zo dňa 

21.2.2013 bolo schválené  zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch parc. č. 583/1 

a parc. č. 453/1.  Dňa 15.5.2013 bola uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena č. 13/156/122200017-ZoVP/ZBZ-VB a za zriadenie vecného bremena bola uhradená 

jednorázová odplata vo výške 320,- €. 

MsZ schválilo zriadenie vecného bremena. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

4.6 Žiadosť pána Michala Roháčka, bytom Topolecká 2115, Stará Turá o zníženie kúpnej ceny 

za pozemky, ktorých odpredaj bol schválený uznesením č. 14 - XXXXI/2014 za cenu 30,- €/m2. 

Žiadateľ považuje schválenú cenu za vysokú a navrhuje cenu 10,- €/m2 z dôvodu,  že 

odpredávané pozemky sú zarastené, neudržované a navyše umiestnené vo svahu. Jedná sa 

o pozemky parc. č. 81/4 – zast. plocha o výmere 47 m2 a parc. č. 81/3 – zast. plocha o výmere 

16 m2.  

MsZ schválilo zníženie kúpnej ceny na cenu 10,- €/m2 . 

Hlasovanie poslancov: za 11, zdržal sa: 1/Mgr. Krištofíková/ 

 

4.7 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.  

MsZ schválilo zámer odpredaja spoluvlastníckeho podielu z pozemku. 

Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 2 /Mgr. Krištofíková, Ing. Bunčiak/ 

 

4.8 Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb m.p.o. Stará Turá. Jedná 

sa o nasledovný majetok : merač rýchlosti RADAR IPR11 + konzola v obstarávacej cene 2 

500,- €, multifunkčný priestor za DK Topolecká v obstarávacej cene 40 167,50 €, osvetlenie 

prechodu pre chodcov na Ul. Družstevnej v obstarávacej cene 5 280,- €, osvetlenie prechodu 

pre chodcov na Ul. Štúrovej v obstarávacej cene 5 092,34 €, osvetlenie prechodu pre chodcov 

na Ul. Hurbanovej pri ZŠ v obstarávacej cene 3 764,30 €, mestský informačný systém –

realizácia v obstarávacej cene 2 603,75 € a pamätník Ing. Miroslava Neráda /autorské dielo 

akad.sochára Milana Marciňa/ v obstarávacej cene 8 600,- €.  

Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy 

a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný do správy 

Technických služieb. 

MsZ návrh schválilo.  

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

4.9 Zverenie majetku mesta do správy Základnej školy Stará Turá. Jedná sa o nasledovný 

majetok : stavba  „Objekt  NTL plynovod“  v obstarávacej cene 11 862,78 €, pozemok parc. č. 

1589/29 – zastavaná  plocha o výmere 4 136 m2  v  obstarávacej cene 20 680,-  € a pozemok 

parc. č. 1589/109 – zastavaná plocha o výmere 4 148 m2 v obstarávacej cene 20 740,- €. 

Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy 

a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný do správy Základnej 

školy. 

MsZ návrh schválilo.  

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

4.10 Návrh na zverenie majetku mesta do správy Materskej školy Stará Turá. Jedná sa 

o nasledovný majetok : Plynová kotolňa č. 1 – technológia pre MŠ Ul. Komenského Stará Turá 

v obstarávacej cene 28 590,93 €. 

Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy 

a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný do správy 

Technických služieb. 

MsZ návrh schválilo.  

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

4.11 Návrh na zverenie majetku mesta do správy Domu kultúry Javorina m.p.o. Stará Turá. 

Jedná sa o nasledovný majetok : pozemok parc. č. 16 853/1 – zastavaná plocha o výmere 740 

m2 v obstarávacej cene 3 700,- € a pozemok parc. č. 16853/2 – zastavaná plocha o výmere 105 

m2 v obstarávacej cene 525,- €. 

Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy 

a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný do správy Domu 

kultúry Javorina. 

MsZ návrh schválilo.  

Hlasovanie poslancov: za 12 



 

4.12 Žiadosť pani Jarmily Valentovej, Sadová 3002/5, Stará Turá o zriadenie vecného bremena 

na pozemku parc. č. 1761/200 za účelom možnosti vstupu na pozemok parc. č. 1761/103, ktorý 

je vo vlastníctve žiadateľky. 

MsZ žiadosť schválilo. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

4.13 Žiadosť pána  Jozefa Kudleja, Súš 2594, Stará Turá o prenájom časti ( cca 200 m2 ) z 

pozemku parc. č. 4033/2 – ost. plocha o výmere 1199 m2, ktorý sa nachádza v miestnej časti 

Trávniky.  Pozemok žiada do prenájmu na dobu 5 rokov za účelom vybudovania záhradky. 

Ing. Bunčiak pripomienkoval, že cesta v skutočnosti a papierovo nesedí, je tam aj stĺp 

elektrického vedenia. 

Mení sa výroková časť uznesenia v bode b) 

b) u k l a d á     

                MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi s tým, že je potrebné opätovne 

predložiť žiadosť s predmetnou projektovou dokumentáciou k prerokovaniu 

v komisii výstavby,ÚPaD a následne MsZ. 

 

                                                                                             Z : Majetkové odd. 

                                                                                             T :   ihneď         

 

MsZ žiadosť neschválilo. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

4.14 Návrh na doplnenie uznesenia č. 8 – XXVI/2013 zo dňa 18.4.2013, ktorým bolo schválené 

zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4092/37 pre pána Radoslava Setnického. Do 

uznesenia sa dopĺňa spoluvlastník nehnuteľnosti a to pani Ivana Knápková, rodená Knápková.  

Zároveň po vyhotovení geometrického plánu skutočného vyhotovenia došlo ku zmene 

parcelných čísel. Podľa nového geom. plánu sa jedná o pozemky parc. č. 4092/69 a  parc. č. 

4092/70.  Uznesením č. 8 - XXVI/2013 bola schválená odplata za zriadenie vecného bremena 

vo výške 1,- /m2/rok.    

MsZ žiadosť schválilo. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

4.15 Žiadosť spoločnosti ROTEX ELEKTRO s.r.o. Stará Turá o zriadenie vecného bremena 

z dôvodu uloženia inžinierskych sietí a možnosti vstupu na pozemok. Vecné bremeno bude 

zriadené na pozemkoch parc. č. 4092/17, parc. č. 4088/2, parc. č. 4088/1, parc. č. 4088/4. 

MsZ žiadosť schválilo. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

4.16 Žiadosť občanov mesta Stará Turá bývajúcich v domoch súp. č. 386 a súp. č. 388 na ul. 

Gen. M. R. Štefánika o obnovu verejných chodníkov okolo domov  súp. č. 386 a súp. č. 388. 

Predmetné chodníky ležia na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 543. Chodníky, ktoré sú vo 

vlastníctve mesta sú v zlom technickom stave a dochádza k prienikom vody k základom domov, 

ktoré sú teraz zrekonštrované. V dôsledku neriešenia tohto stavu môžu byť poškodzované. 

Havarijný stav chodníkov spôsobil poškodenie dažďových zvodov, ktoré boli opravené na 

náklady vlastníkov bytom. Prepad chodníkov predstavuje najmä v zimnom období aj 

bezpečnostné riziko a komplikuje ich údržbu.  

Riaditeľka TS sa vyjadrila, že chápe danú situáciu, ale v súčasnosti nevidí žiadne voľné zdroje 

na realizovanie takejto opravy. TS sa riadia schváleným plánom opráv a údržby chodníkov. 

Primátorka mesta navrhla zmenu výrokovej časti uznesenia v bode b) 

b) u k l a d á     

1. MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľom.  



2. Zaradiť túto požiadavku na opravu v budúcnosti do plánu opráv komunikácií 

a chodníkov Technických služieb. 

 

                                                                                             Z : Majetkové odd. 

                                                                                             T :   ihneď         

 

 

 

MsZ žiadosť neschválilo. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

4.17 Návrh spoločnosti Lesotur s.r.o. na odkúpenie  budovy kancelárie s.č. 2262 od Lesov SR 

v cene 3 464.-€, ležiacej na parcele č.7598/8 reg.C  ktorá je vo vlastníctve Lesotur s.r.o. 

Jedná sa o budovu kancelárie v hospodárskom dvore Lesoturu, v ktorej je Lesotur 15 rokov 

v nájomnom vzťahu. Budova sa nachádza na pozemku  vo vlastníctve Lesotur s.r.o., bola 

opravená z prostriedkov bývalej m.p.o. Lesotur Stará Turá a je dlhodobo využívaná pre účely 

lesov mesta. Lesotur s.r.o. súhlasí s cenou 3 464.- €  stanovenou GR Lesov SR a má záujem 

o odkúpenie budovy za daných podmienok. 

MsZ súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy. 

Hlasovanie poslancov: za 12 

 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

Informáciu predniesol vedúci ekonomického oddelenia Ing. Holota.  Informoval tiež 

poslancov o tom, že mesto časť účtov previedlo z VÚB do SLSP, ktorá má výhodnejšie 

úročenie a poplatky. 

Ing. Zloch mal dotaz či má mesto aj účet na financovanie živelných pohrôm. Ing. Holota 

odpovedal, že nie, na tento účel slúži rezervný fond. 

Primátorka mesta v tejto súvislosti podotkla, že koncom leta musíme pamätať na schválenie 

zimného plánu údržby ciest a komunikácií pre budúci rok, nakoľko nás tento rok akosi zima 

zaskočila, že prišla a bolo veľa kriku pre nič a zbytočných problémov. Treba dôsledne 

plánovať nielen pracovné sily ale aj mechanizmy k tomuto účelu. V minulosti vypomáhalo aj 

PD.  

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

6. Návrh rozpočtového opatrenia 

Mesto Stará Turá pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015 nemalo informáciu o tom, že v roku 

2015 bude vyhlásené referendum a z tohto dôvodu v programe 15.3. nerozpočtovalo žiadne 

finančné prostriedky.  

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

7. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31. 12. 2014 

Materiál poslancom odprezentoval Ing. Holota, ktorý informoval o stave a spôsobe vymáhania 

pohľadávok mesta. Stav bežných pohľadávok mesta Stará Turá k 31.12.2014 je 156 284,05 €, 

čo je v porovnaní s minulým rokom k dátumu 31.12.2013 mierny pokles o 4 608,93 €. Za 

rizikové pohľadávky mesto Stará Turá považuje daňové pohľadávky z rokov 2002 až 2013, 

ktorých celková suma na dani z nehnuteľností dosiahla sumu 91 749,12 €, z čoho 80 852,39 € 

sú pohľadávky voči spoločnostiam v konkurze a na poplatkoch za tuhý komunálny odpad sumu 

14 194,38 €. 

V roku 2014 začali prejavovať aj prvé výsledky realizovaných exekúcií externými exekučnými 

úradmi a za ich prispenia sa podarilo znížiť značnú časť neuhradených pohľadávok na 



poplatkoch za tuhý komunálny odpad. V roku 2014 mesto Stará Turá začalo realizáciu 

exekučného vymáhania daňových pohľadávok aj vlastnými silami a prostriedkami, výsledky 

tejto činnosti sa však zatiaľ objektívne hodnotiť nedajú. Vymáhanie pohľadávok na poplatkoch 

za tuhý komunálny odpad je administratívne náročný proces, na ktorý mestský úrad vynakladá 

čoraz viac času a financií. Správca dane v súčasnosti spravuje 4 275 daňovníkov na poplatkoch 

za tuhý komunálny odpad, z toho 336 daňových subjektov je zaradených medzi neplatičov a 

ich počet sa rok čo rok zvyšuje. V porovnaní s vymáhaním pohľadávok daňovníkov dane 

z nehnuteľností je vymáhanie pohľadávok za tuhý komunálny odpad podstatne náročnejšie už 

z toho dôvodu, že veľká väčšina daňovníkov sú sociálne prípady, niektorí z neplatičov nemajú 

žiadne vlastné príjmy, nie sú poberateľmi žiadnych sociálnych dávok a prevažná väčšina ani 

nevlastní žiadne nehnuteľnosti. V takýchto prípadoch je akýkoľvek spôsob vymáhania 

pohľadávok včítane exekúcií bez úspechu a zaťažuje iba mestský rozpočet zbytočnými 

výdavkami. 

Stav bežných záväzkov k 31.12.2014 dosiahol sumu 279.276,53 €, čo je k rovnakému 

obdobiu minulého roka nárast o 202 330,27 €. Tento nárast spôsobila najmä dodávateľská 

faktúra od spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. za rekonštrukciu verejného osvetlenia 

v celkovej hodnote 187.779,98 €. Všetky záväzky evidované k 31.12.2014 sú v lehote 

splatnosti a to včítane vyššie uvedenej faktúry za verejné osvetlenie. Mesto Stará Turá si plní 

svoje záväzkové povinnosti vzorne a načas. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 9.   Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2014 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

10.  Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 

2014 

Problém je s vymáhaním pohľadávok od spoločností PLM GROUP s.r.o. a Cvaško Slovakia. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

11.  Stanovenie úloh primátorke mesta pre rok 2015 

Poslanec Ing. Durec sa vyjadril, že s týmto má trochu problém. MsZ a primátor sú 

v rovnocennom postavení, MsZ nemôže ukladať úlohy primátorke. V návrhu na uznesenie by 

sa nemalo uvádzať splnenie úlohy, ale splnenie ukazovateľa. S jeho názorom sa stotožnil aj 

prednosta úradu. 

JUDr. Pribiš sa vyjadril, že už minulé obdobie proti tomuto protestoval bývalý primátor. Mesto 

zaslalo email na vyjadrenie ZMOSu. ZMOS sa vyjadril, že je to správne, pretože keď sa 

niekomu dáva nejaká odmena, musia byť dané aj úlohy. MsZ na takomto základe hodnotí prácu. 

Nemôžu sa úlohy ukladať primátorke ale MsÚ. 

MsZ materiál schválilo. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

12.  Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2014 

Ing. Durec sa vyjadril, že sa mu zdá veľmi nízky výber pokút. Ing. Málek, náčelník MsP 

informoval, že z hľadiska priestupcu sa to zdá veľa a z hľadiska nezainteresovaného sa to zdá 

málo. V prvom rade sa MsP snaží priestupok riešiť pohovorom. Zohľadňuje sa ako sa priestupca 

správa. Ing. Durec pripomienkoval problematické parkovanie na Hurbanovej ulici ako 

i parkovanie na chodníku. Ing. Málek informoval, že touto záležitosťou sa už zaoberali, v meste 

chýba cca 180-200 parkovacích miest a práve tieto vozidlá stoja po chodníkoch. Pokiaľ 

skutočne stojí nevhodne na chodníku, rieši sa to s dotyčnou osobou pohovorom. 



V rámci represívnej činnosti  bolo zistených a následne riešených: 
 

- 108 priestupkov obyčajných (najmä priestupky proti verejnému poriadku, rušenie 

nočného kľudu, proti občianskemu spolunažívaniu, priestupky proti majetku, 

porušovanie VZN a iné). 

- 123 priestupkov v doprave 

Spolu bolo riešených 231 priestupkov, z toho bolo 65 priestupkov prejednaných v blokovom 

konaní.  Za tieto priestupky boli uložené blokové pokuty v celkovej hodnote  660 EUR. 

Celkovo bolo za rok 2014 riešených 3 955 priestupkov, oznámení, závad a spisov. 
 

V dôsledku  vyššie uvedených kriminálno-preventívnych aktivít MsP, kamerovému 

systému, ako i koordinácie obchôdzok s OO PZ došlo hlavne v oblasti vandalských činov 

k výraznému poklesu oproti predchádzajúcim rokom.  

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

13.  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2014 

Podľa § 18f  písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predkladá hlavný 

kontrolór obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti , a to 

do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

14.  Správa z vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou mesta po XXXXI. zasadnutí 

MsZ 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 

  15.  Vyhodnotenie plnenia úloh hlavnej kontrolórky mesta za 2.polrok 2014 a návrh úloh 

pre  rok 2015 

MsZ vzalo na vedomie vyhodnotenie plnenia úlohy pre priznanie odmeny hlavnej kontrolórke 

za rok 2014, ktorá mala termín plnenia do 31. 12. 2014.  

Hlasovanie poslancov: za 12 

MsZ schválilo návrh na priznanie mesačnej odmeny  hlavnej kontrolórke v roku 2015  vo výške 

10 % mesačného platu HK. Hlasovanie poslancov: za 12 

Ďalej boli schválený návrh úloh na rok 2015 pre priznanie mesačnej odmeny hlavnej 

kontrolórke v r. 2016.  Hlasovanie poslancov: za 12  

   

16.  Návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta 

MsZ schválilo  dotáciu na 2. časť sezóny 2014/2015 

Mestský futbalový klub                       3 371,20 € 

Wu-shu centrum Stará Turá                1 525 €  

Mestský kolkársky klub   1 012,20 €  

Mestský basketbalový klub                  5 000 € 

Stolnotenisový klub Stará Turá             649,60  € 

Spolu za kvant. a kvalit. ukazovatele:       11 558,00 €   

 

Nerozdelená časť prostriedkov Wushu centra Stará Turá Mestského basketbalového klubu Stará 

Turá vo výške 2 442,00 € by mala byť na základe rozhodnutia dozornej rady a komisie pre 

školstvo, kultúru, mládež a šport prozdelená medzi kluby a organizácie, venujúce sa vo voľnom 

čase deťom a mládeži podľa VZN č. č. 2/2014 Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Stará Turá. 



Primátorka navrhla túto časť nevyčerpanej dotácie na šport odsúhlasiť pre futbalový klub, 

ktorý bude mať tento rok 70. výročie vzniku a to na základe žiadosti, ktorú dostala od Mgr. 

Krča. Na začiatku roka poslanci už riešili situáciu okolo futbalu, situácia ktorého v našom 

meste nie je dobrá. Primátorka by bola rada, aby sa tento rok futbal potiahol. V rámci 

rozpočtových opatrení, ktoré budeme robiť v apríli by rada splnila sľub futbalistom, ktorým 

navýšime rozpočet o 2442€, ktoré dostanú mimo riadne rozpočtovanej čiastky 5700€ . 

A samozrejme, že túto istú čiastku by sme ponechali k prerozdeleniu podľa rozhodnutia 

komisie na budúcom zasadnutí. Dnes navrhuje schváliť 2442 pre futbal. Na budúcom 

zasadnutí sa vrátime k VZN o dotáciách na podporu športu, nakoľko toto je dosť tvrdé, hlavne 

k tým deťom, ktoré trénujú, venujú sa športu, ale nevyhrávajú. 

Ing. Durec pripomienkoval, že tento materiál má dvojaké ukazovatele, dlho sa rodil, a treba tu 

pristupovať citlivo, aby sa neskĺzlo inam. 

Primátorka namietla, ako sa budú kvalifikovať turisti, ktorí sú vonku, športujú, ale nemajú 

žiadnu súťaž. Mesto je tu pre všetkých športujúcich. Keď sme sa rozhodli podporovať šport, 

tak ho podporujme, možno vzniknú aj nejaké nové kluby.  

Ing. Zloch sa vyslovil za podporu futbalového klubu, podľa jeho slov  by bola škoda nechať 

padnúť futbal. Bolo by vhodné v tejto veci osloviť sponzorov. 

Mgr. Krištofíková sa vyslovila za to, aby sa zo zvyšnej čiastky podporili organizácie, ktoré 

nemali doposiaľ možnosť požiadať napr. hasiči, ktorí sú tiež úspešní v súťažiach.  

Bc. Zigová informovala, že záver z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu je v materiáli 

uvedený a výzva je pripravená tiež, ale najskôr túto výzvu musí schváliť komisia a potom sa 

postúpi do aprílového zasadnutia. 

Hlavná kontrolórka uviedla, že mesto má dve VZN, ktoré sa týkajú dotácií. Jedno VZN je pre 

dotácie športovým klubom a druhé VZN o poskytovaní dotácií je pre dotovanie ostatných napr. 

nadácií, klubov. V rozpočte sú takto individuálne aj sledované. Ak chceme rozdeľovať 

prostriedky novým spôsobom, bude potrebné zmeniť momentálne platné VZN. 

Mgr. Škriečka mal pripomienku k zachovaniu VZN o poskytovaní dotácií športovým klubom, 

podľa jeho vyjadrenia je ideálne nastavené. 

MsZ schválilo predložený návrh. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

17.  Návrh zmluvy s MŠA s. r. o.  na prevádzkovanie športového areálu  

Prevádzkovanie budovy športovej haly, kolkárne, futbalového ihriska a tribúny v športovom 

areáli na štadióne zabezpečuje od r. 2014 vlastník budov, spoločnosť MŠA Stará Turá, s. r. o.  

Mesto Stará Turá i v minulom roku prispelo ako spoluvlastník spoločnosti MŠA Stará Turá, s. 

r. o. na prevádzku športových objektov v areáli na štadióne v Starej Turej ako podporu na rozvoj 

športového vyžitia obyvateľov mesta Stará Turá. 

Aj v roku 2015 sú v programovom rozpočte naplánované finančné prostriedky vo forme dotácie 

na prevádzku športového areálu na štadióne. Dotácia bude na základe zmluvy s MŠA, s. r. o.   

použitá výhradne na úhradu nákladov na spotrebované energie (elektrická energia, teplo, teplá 

voda, vodné, stočné a dažďová voda), na úhradu poplatkov za komunálne odpady v budovách 

kolkárne, futbalovej tribúny a ihriska v športovom areáli na štadióne v Starej Turej, ktoré má 

vo vlastníctve MŠA Stará Turá, s. r. o., na úhradu nákladov na spotrebované energie (elektrická 

energia, teplo, teplá voda, vodné, stočné a dažďová voda), na úhradu poplatkov za komunálne 

odpady v budove športovej haly v priestoroch, ktoré slúžia športovým klubom pôsobiacim 

v meste Stará Turá a občanom Starej Turej na športové aktivity a neslúžia na podnikateľskú 

činnosť a v poslednom rade na úhradu opráv a údržbu budov v športovom areáli, ktoré slúžia 

športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá a občanom Starej turej na športové aktivity. 

MsZ schválilo predložený návrh. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

 



18.  Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalého primátora  

Ing. Durec sa vyjadril, že toto nevie ozaj posúdiť ako to bolo. 

Mgr. Krištofíková – dovoľujem si spochybniť tvrdenie bývalého primátora, vedel, že 

kandidovať nebude, takže dovolenku mohol čerpať celý rok.  Pokiaľ by sa pozrelo lepšie na 

jeho prítomnosť na pracovisku, nie vždy nebol prítomný len z pracovných dôvodov. Podľa jej 

názoru to nie je oprávnená žiadosť. Prekáža jej na tom i to, že o preplatenie nepožiadal 

v kalendárnom roku 2014.  

Ing. Zloch sa vyjadril, že súhlasí s Ing. Durcom, treba to brať z istej ľudskej roviny, keby mal 

tú možnosť, tak si tú dovolenku zrejme dočerpá. Nejedná sa tu predsa o ukradnuté peniaze, 

rozpočet s tým počíta.  

Ing. Volár sa vyslovil, že ho prekvapuje hodnotenie spolupráce Mgr. Krištofíkovej za štyri roky. 

Podľa jeho názoru tam vznikli problémy až v poslednom roku. Podobne to bolo aj v prípade 

Mgr. Krištofíkovej. Tiež si mohla čerpať dovolenku, ale si ju nečerpala, ale až ku koncu roka 

po výsledku volieb. Primátor sa dostal do situácie, kedy by tu nezostal štatutárny zástupca 

v prípade jeho čerpania dovolenky. 

MsZ návrh neschválilo. Hlasovanie poslancov: za 5 (JUDr. Klačková, Ing. Görög, Ing.Zloch, 

Durcová, Bc.Zigová) 

Zdržali sa: 5 (Ing. Durec, Hluchá, Adámek, Ing Slezáček, Ing. Bunčiak) 

Proti: 2 (Mgr. Krištofíková, Mgr. Bublavá) 

19.  Návrh na vymenovanie výberovej komisie pre výberové konanie na dodávateľa pre 

zákazku  pre Technické služby 

V súlade s PR mesta a TSST Stará Turá pre rok 2015, TSST zabezpečujú realizáciu výberového 

konania na zákazku „Dodávka pracovnej plošiny na terénnom podvozku“. Na uskutočnenie 

tejto zákazky  boli schválené finančné prostriedky – kapitálové v programe 5. Bezpečnosť, 

právo a poriadok. Podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá menuje mestské 

zastupiteľstvo v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní komisiu pre vyhodnotenie 

súťažných ponúk. Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo VVO č.29/2015 zo dňa 

10.2.2015 pod zn.03377-WYT. Otváranie obálok je predbežne stanovené na 10.3.2015. Bude 

neverejné, nakoľko súťaž bude po obálkovom kole pokračovať elektronickou aukciou.  

Výberová komisia v zložení:                   Ing. B.Görög. (predseda), poslanec MsZ 

                           JUDr.P.Klačková (člen), poslankyňa MsZ                

                Ing. E.Vlado (člen), pracovník MsÚ                  

                           J. Straka (člen), pracovník TSST 

                                                          M.Ozimý (člen), pracovník TSST                                                  

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11, zdržal sa: 1/JUDr.Klačková/ 

 

20.  Návrh na odkúpenie akcií Prima banky 

MsZ návrh neschválilo. Hlasovanie poslancov: za 11, zdržal sa: 1 /Mgr.Krištofíková/ 

 

21.  Návrh na spolufinancovanie záujmového vzdelávania detí v CVČ mimo územnej 

pôsobnosti 

       Mesto Stará Turá sa v minulosti zúčastňovalo na spolufinancovaní záujmového 

vzdelávania detí s trvalým pobytom v Starej Turej, ktoré navštevujú centrá voľného času 

pôsobiacich v iných mestách. Vzhľadom na skutočnosť, že platnosť zmlúv, ktoré mesto za 

týmto účelom v minulosti uzatvorilo, už uplynula, je potrebné v rámci rozvoja týchto aktivít 

mimo územia nášho mesta pouzatvárať zmluvy nové. Výška celkových výdavkov vyčlenených 

na refundáciu transferov pre CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta 



rozpočtovaných na rok 2015 v programe 9 – Vzdelávanie je 500 €. Rovnaká čiastka finančných 

prostriedkov je rozpočtovaná aj v príjmovej časti nášho rozpočtu. 

V rámci urýchlenia procesu vzájomného refundovania transferov určených na činnosť 

záujmového vzdelávania ekonomické oddelenie navrhuje mestskému zastupiteľstvu dať súhlas 

primátorke mesta k voľnému uzatváraniu zmlúv umožňujúcich vzájomnú refundáciu transferov 

pre CVČ za podmienky, že výška zrealizovaných transferov neprekročí rozpočtovanú sumu 

500 € uvedenú v rozpočte nášho mesta na rok 2015 v rámci prvku 9.3.3. „Refundácia transferov 

CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta“. 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 12 

 

22.  Návrh na udelenie čestného občianstva 

Návrh na udelenie čestného občianstva doc. Mudr. Petrovi Hnilicovi, CSc. podali  Ing. Gustáv 

Rumánek a Mária Peprníková emailom dňa 15.1.2015.  

Pán Peter Hnilica, významný slovenský endokrinológ sa narodil v Starej Turej 4.4.1935. 

Študoval na gymnáziách v NMnV a v TN. Rok pracoval ako plánovač v podniku PREMA Stará 

Turá. V rokoch 1954-1960 absolvoval štúdium lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity 

Palackého vo Olomouci. Po ukončení štúdia najskôr pracoval ako sekundárny lekár OÚNZ 

v Trenčíne, v rokoch 1965-2001 najskôr 2 roky ako odborný asistent Katedry vnútorného 

lekárstva na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov v Trenčíne, neskôr v Bratislave, a v rokoch 

1992-2001 súčasne aj ako vedúci Subkatedry  endokrinológie, metabolických chorôb a výživy 

Inštitútu pre vzdelávanie v zdravotníctve a vedúci úseku endokrinológie I. internej kliniky 

Dérerovej Nemocnice s poliklinikou. V rokoch 2001-2009 pôsobil ako endokrinológ na 

Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Docent Peter Hnilica je nositeľom Dérerovej 

ceny Slovenskej lekárskej spoločnosti a Zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti. Celý 

svoj profesionálny život zasvätil lekárskej vede, liečeniu a záchrane ľudských životov. Jeho 

pacienti ho poznajú a spomínajú na neho ako lekára vynikajúceho vo svojom odbore a človeka 

mimoriadne ľudského a skromného. Pred 5 rokmi získal titul Významná osobnosť Podjavoriny, 

ktorú udeľujú Mesto Nové Mesto nad Váhom v spolupráci s Klubom podjavorinských rodákov 

v Bratislave, pobočkou klubu v Novom Meste nad Váhom a Občianskym združením Javor 

v Novom Meste nad Váhom. Hoci pán Peter Hnilica žije v Bratislave, rád sa vracia do svojho 

rodného kraja, kde má svojich známych a priateľov. V apríli tohto roku bude mať pán Hnilica 

okrúhlych 80 rokov. Pri tejto príležitosti by malo byť čestné občianstvo udelené. Ocenenie sa 

udeľuje v zmysle VZN č. č. 14/2012- Nar. o symboloch mesta Stará Turá. 

Ing. Zloch sa vyjadril, že niektorí občania sa pýtali na to čo pre mesto urobil. Osobne si myslí, 

že nie je dôležité až tak čo urobil pre mesto, ako to, čo urobil pre občanov tohto mesta. On 

osobne ho dvakrát navštívil z dôvodu liečby a s týmto ocenením plne súhlasí. 

Bc. Zigová informovala, že tento materiál bol prerokovaný na kultúrnej komisii. Podľa jej 

názoru každý človek, ktorý je rodák zo Starej Turej a niečo na Slovensku alebo vo svete 

dokázal, čim zviditeľnil aj naše mesto, by sme sa mali chváliť, že je to náš rodák. Mesto Nové 

Mesto nad Váhom ho cenilo už len z titulu, že tam chodil na gymnázium ocenením Osobnosť 

spod Javoriny. 

Primátorka sa pozastavila nad nízkym lokálpatriotizmom v našom meste. Je určitá skupina ľudí, 

ktorá pomaly nemusí urobiť nič, hlavne ,že sa zviditeľňuje vykrikovaním a rebelovaním, a to 

je osobnosť a toho budeme chváliť a tuto sú ľudia, ktorých pozná temer celá Stará Turá, sú 

známi vo svete pre svoju odbornosť, a tu sa pýtame, čo ten pre mesto  urobil. Myslí si, že by 

sme aj takouto cestou mali naše mesto dostávať do popredia. 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 12 



Primátorka zároveň vyzvala poslancov k účasti na odovzdávaní ocenenia, na ktorom by mali 

byť prítomní mimo zamestnancov mesta. Takže, keď bude termín odovzdávania, dostanú naň 

pozvánky.  

23.  Návrhy a otázky poslancov 

Poslanec Ing. Durec informoval vo veci sťažnosti na ťažbu dreva u Samkov, je tam problém 

s cestou, vychádzajú tam traktory. Ťažba bola zastavená. Chýba tam prepusť pod cestou. 

Problém je trochu aj s občanmi, keď tam Lesotur urobí   na záver nejaké odrážky, keď idú 

motorkou alebo traktorom , rozjazdia to. Druhá vec, keď sme mali komisiu ŽP, rozhodovalo sa 

o tom parčíku, zatiaľ sa to odložilo, tak mám rozumieť tomu tak, že znovu to budeme 

prerokovávať na komisii výstavby a komisii ŽP? Komisia ŽP dala stanovisko, aby sa v tom 

projekte pokračovalo, komisia výstavby má iný názor, aby sa vypracovali určité alternatívy. 

Ing. Zloch  komisia výstavby má opačný názor , nechať to centrum na výstavbu nejakého 

atraktívnejšieho zariadenia. Mesto osloví viacerých investorov, ktorí by mali záujem riešiť toto 

územie tak, aby bola dodržaná polyfunkcia zástavby. 

Primátorka mesta sa vyjadrila, že k pôvodnému zámeru parčíka je len nejaký chabý nákres, 

tento zámer nebol projektovo doriešený.  

Ing. Durec sa vyjadril, že je dôležité baviť sa o tých variantách, komisia ŽP má dôvody prečo 

nesúhlasili, ale treba si k tomu sadnúť. Komisia ŽP vidí tento variant, tak ,že by tam malo byť 

viac zelene, vidia Starú Turú ako určitý cyklistický uzol, kde by bolo určité takéto optikové 

body.  

Ing. Mináriková informovala, že čo sa týka oblasti v CMZ sa komisia výstavby rozhodla, aby 

sa na parkovej úprave nepokračovalo, aby sa toto územie preriešilo s možnosťou výstavby 

v súlade s ÚPM, s tým, že ak bude potrebné skumulovať výstavbu aj nejakú parkovú úpravu, 

nie je proti tomu, ale bude musieť spracovať nejaký ďalší zámer, ďalšia štúdia. Projekt  parkovej 

úpravy Ing. Arch. Masarykovej bol všetkým zaslaný. Čo sa týka mestského úradu, komisia sa 

dohodla na tom, že sa pokračuje v súlade so zmluvou, ktorá bola projektantom podpísaná. Čo 

sa týka priestoru pred DK Javorina komisia odporúča, aby sa v rámci rozpočtových opatrení 

toto doriešilo. 

Ing. Vráblová podotkla, že ak sa chce toto územie zazelenať podľa štúdie, je najvyšší čas. 

Spracovaný je tam výkaz výmer. S tým priestranstvom by sa malo niečo začať robiť, aby nebilo 

občanom do očí. Pre investorov má podľa jej názoru toto mesto aj iné priestory, ktoré sú tiež 

lukratívne. Každé mesto by malo mať nejaký park. 

Primátorka mesta povedala, že zrovna toto miesto si minimálne 10 rokov nevie predstaviť ako 

oddychový park na slnku v lete. My tu máme predsa dosť zelene okolo nás. Ľudia majú značne 

rozdielne názory k tejto téme. To, že sa predčasne odstránili unimobunky bez zabezpečeného 

investora bola chyba. Nevie do akej miery brať do úvahy rozhodnutia, ktoré nejaká komisia 

v minulosti odporučila. Komisia má len odporúčací charakter.  

Teraz jej prichádzajú na stôl nedoriešené záležitosti ohľadne bytovky. Prišiel pán, ktorý postavil 

nájomné byty, bytovka bola postavená na pozemku v rozpore s ÚPM.  Ale to je jedno, komisia 

rozhodla, byty sa postavili. Dodnes nie je bytovka vysporiadaná. Ľudia nevedia do kedy tam 

budú bývať. A nakoniec sa zistí, že sa uzatvorila zmluva o budúcej zmluve, na základe pokynu 

komisie, tak nech si komisia prenesie všetky zodpovednosti na seba a nech si dorieši čo urobila. 

A komisia sa rozhodne, že sa postaví ďalšia bytovka v rozpore s územným plánom? Je normálne 

porušovať územný plán mesta? Ďalej sa spýtala, čo  keď príde ešte na to, že aj tento zámer 

parčíka nie je v súlade s územným plánom? A nie je to riešené ani v uzneseniach MsZ, nie je 

to v zázname komisie a jednoducho je povedané, že komisia rozhodla. 

Ing. Durec navrhoval spojiť sedenie komisie výstavby a komisie ŽP nech sa občania rozhodnú 

ako to centrum chcú mať. 

Prednosta povedal, že toto prichádza do úvahy, až bude spracovaná druhá alternatíva. 



Primátorka vyzvala poslanca Ing. Bunčiaka, aby povedal ako to bolo s tou bytovkou. Ten sa 

vyjadril, že tie čiary v územnom pláne sú len informatívne. Posuny 10-15 m sú tam možné. Ale 

toto upresňuje územný plán zóny, alebo nejaká štúdia. Keď sa hovorilo o bytovej výstavbe, tak 

štúdia mala byť súčasť k zmluve. Konkrétne by to musel vidieť, prípadne výstavba by mohla 

priniesť tie štúdie, ktoré boli predložené aj v rámci petície občanov.  

Primátorka mesta povedala, že to je pre ňu novinka, ale ona si to nemyslí. A posudzovať treba 

jedným metrom všetkých. 

Ing. Mináriková oponovala, že ÚPM je záväzný tak ako bol schválený pre každú fyzickú aj 

právnickú osobu na MsZ v roku 2012. 

 

Po vyčerpaní programu poďakovala primátorka mesta prítomným za účasť a  

o 18,30 hod ukončila zasadnutie.  
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