
Z Á P I S N I C A

zo XVI.  zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 14. 5. 2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P R O G R A M :

1. Otvorenie, schválenie rokovacieho programu

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3.  Návrh rozpočtového opatrenia na úhradu súdneho poplatku

 4.  Návrhy a otázky poslancov

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

1. Otvorenie
     XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ing. Ján Kišš o 16 hod.
Oboznámil poslancov s navrhnutým programom rokovania. Poslanci tento jednohlasne 
schválili.

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Miroslav Nerád, JUDr. Oľga Baranová, Janka 
Trúsiková a za overovateľov zápisnice: Mgr. Soňa Krištofíková, Zuzana Durcová.
Hlasovanie poslancov: za 13

3.  Návrh rozpočtového opatrenia na úhradu súdneho poplatku

Ing. Gavač sa vyslovil, že podľa jeho názoru nie sú doklady, ktoré obdržali poslanci úplné 
k objektívnemu posúdeniu nutnosti úhrady súdneho poplatku. Chýba mu v nich žaloba a iné 
relevantné doklady. Podľa neho nie je potrebné tento poplatok zatiaľ uhrádzať, jediné čo by sa 
mohlo stať, že súd zastaví konanie z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku a aj tam je lehota, 
aby sme sa voči tomu odvolali. Nehrozí, že príde exekútor a bude brať pol úradu.
JUDr. Baranová bola názoru, že súdny poplatok za podanie odporu je potrebné zaplatiť.
Úspešnosť v spore je momentálne ťažko posúditeľná. V konečnom dôsledku to bude zlá 
vizitka pre mesto, ak nezaplatí súdny poplatok a súd ho bude musieť vymáhať.
JUDr. Pribiš vysvetlil podrobne vznik a problematiku riešenia  súdneho sporu s COOP 
Jednota a.s., Trenčín ako i to, že mesto obdržalo platobný rozkaz minulý týždeň, pričom je už 
stanovený termín pojednávania, a to na 13. 6. 2012.
Ing. Nerád podotkol, že to nie je len o súdnom poplatku, ale aj o tom, že ten kto spor prehrá, 
bude platiť desiatky tisíc EUR. Mali by sme sa rozhodnúť, či ten súdny spor treba viesť 
a znášať to riziko, že to môžu byť desiatky tisíc EUR. Vyslovil sa za to, aby mesto do toho 
išlo. Zároveň požiadal o doposlanie dokumentov k sporu.
Dopĺňa sa výroková časť uznesenia v bode b) ods. 2, ktorý znie:

2.  Predložiť žalobu, výpovede a ostatnú dokumentáciu k súdnemu sporu s COOP Jednota



     Trenčín.

                                                                                              Z: prednosta MsÚ
                                                                                              T: ihneď
Hlasovanie poslancov: za11, proti: 1 /Ing. Gavač/, zdržal sa: 1 /PharmDr. Barszcz/ 

4.  Návrhy a otázky poslancov

Ing. Nerád mal dotaz v akom stave je vysporiadavanie pozemkov pod korčuliarsky chodník. 
Keďže nie je na rokovaní Ing. Galovičová, žiada podať túto informáciu o riešení na budúcom 
zasadnutí MsZ.
Ing. Gavač mal dotaz v akom štádiu je zmluva s pánom Bacharom na výstavbu byt. domu.
Primátor informoval, že dnes obdržal od neho email, kde ho pán Bachar informoval, že 
zmluvu nepodpíše, nakoľko zanikla možnosť získať úver, ktorý bol časovo limitovaný 
a vzhľadom k neustálemu prepracovávaniu zmluvy o túto možnosť prišiel.
Ing. Nerád podotkol, že skutočnosť je asi taká, že dostal inú akciu na Hrašnom.
Ing. Gavač sa pýtal, či to nehovorí tak trochu o bezzubosti tohto úradu, že obec Hrašné bola 
schopná rýchlejšie s ním uzatvoriť zmluvu ako mesto Stará Turá, ktoré má rozsiahly úrad plní 
špecialistov a v konečnom dôsledku nedokáže spraviť jednu zmluvu s vybraným 
dodávateľom.
Primátor uviedol, že úradníci nie sú na vine. Zmluva sa stále odďaľovala na popud mestského 
zastupiteľstva.
Ing. Gavač tvrdil, že sa mohlo zvolať v tomto prípade mimoriadne zastupiteľstvo, lebo je to 
v záujme všetkých.
Poslanec Mlynek uviedol, že je zbytočné vzájomné obviňovanie. Firma Stavokomplet predsa 
nie je jediná. Navrhol urobiť si nové výberové konanie na ďalšieho dodávateľa.
Ing. Nerád bol tiež toho názoru, že je treba postupovať týmto spôsobom a vypísať, čo 
najrýchlejšie výberové konanie. Požiadal vypísať výberové konanie zodpovednejšie ako bolo 
minule. Zároveň podal návrh na uznesenie.
Prijíma sa nové uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Starej  Turej na svojom XVI. zasadnutí konanom dňa 14. 5. 2012 
prerokovalo poslanecký návrh Ing. Miroslava Neráda na vypísanie  výberového konania na 
nového dodávateľa stavby „výstavba bytového domu s 11 b.j.“, osadeného na pozemkoch p.č.
440/1 a 443/1 v k.ú. Stará Turá.
Mestské zastupiteľstvo návrh

a) s c h v a ľ u j e

b) u k l a d á
komisii výstavby, ÚP a dopravy v spolupráci s komisiou pre financie a rozpočet mesta 
vytýčiť podmienky výberového konania na jej najbližšom zasadnutí.

Z: prednosta MsÚ
T: v texte

Hlasovanie poslancov: za 13



Poslanec Skovajsa pozval všetkých prítomných na výstavu Poľovníckeho spolku pri 
príležitosti jeho 50. výročia, ktorá sa bude konať v DK Javorina 23. 6. 2012.

     Po vyčerpaní programu rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť a  
o 16.45 hod ukončil zasadnutie. 

Ing. Ján  K i š š Ing.  Ján V o l á r                                                     
primátor mesta     prednosta úradu

Overovatelia: Mgr. Soňa Krištofíková        
                       Zuzana Durcová

Zapísala a zápis spracovala:
Mgr. Ľubica Klimáčková




