
Z Á P I S N I C A

zo XVIII.  zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 21. 6. 2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

P R O G R A M :

 1.    Otvorenie, schválenie programu rokovania
 2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3.    Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na XV. - XVII. zasadnutí MsZ
 4.    Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
 5.    Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 
 5.1 Návrh rozpočtového opatrenia  na zaradenie nového prvku: „Parkovisko pri rímsko-

katolíckom    kostole“
 5.2  Návrh rozpočtového opatrenia - finančný príspevok na sociálne služby neverejnému 

poskytovateľovi                                             
 5.3  Návrh rozpočtového opatrenia   -  finančný príspevok na sociálne služby zariadeniu 

opatrovateľskej   služby                                             
 5.4   Návrh rozpočtového opatrenia - zvýšenie výdavkov na kluby dôchodcov v meste                                                   
 5.5  Návrh rozpočtového opatrenia - zvýšenie výdavkov pre zriadenie dvoch nových tried MŠ 
 5.6   Návrh rozpočtového opatrenia - poníženie výdavkov a príjmov, z dôvodu neschválenia 

projektu  „Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia Mesto Stará Turá a Svah ROCHUS 
o.p.s

 5.7   Návrh rozpočtového opatrenia - zvýšenie výdavkov na kultúrne podujatia organizované 
mestom Stará Turá

 5.8   Návrh rozpočtového opatrenia – o členských príspevkoch
 5.9   Návrh rozpočtového opatrenia - MIS
 6.    Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Stará Turá
 6.1  Návrh I. zmeny rozpočtu m.p.o. DK JAVORINA Stará Turá
 6.2  Návrh I. zmeny rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá
 7.    Správa z vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou mesta 
 8.    Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2012
 9.    Určenie platu primátora mesta
10. Návrh VZN č. 3/2012-Nar. O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov 

a plagátov k vykonaniu  referenda
   11.  Návrh VZN č. 5/2012-Nar. O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Stará Turá
   12. Návrh VZN č. 6 /2012-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

a o výške príspevku  zákonného zástupcu
13.   Návrh VZN č.8/2012 - Nar. o podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu a  

služieb na   území  mesta Stará Turá
14.  Návrh VZN č. 11/2012-Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 

trh.miestach
15. Návrh VZN č. 12/2012-Nar. O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

a mimoriadnej sociálnej dávky občana mesta Stará Turá
16.   Návrh VZN č. 13/2012-Nar. O obecných bytoch
17.   Návrh VZN č. 14/2012-Nar. O symboloch  mesta Stará Turá a ich používaní
18.   Návrh VZN č. 15/2012-Nar. Povodňový plán záchranných prác mesta ...
19.   Návrh na zrušenie VZN č. 7/1991- Nar. Sadzobník pokút



20.   Návrh na zrušenie VZN č. 5/1991 – Nar. o verejných kultúrnych podujatiach a VZN č. 
10/1992 - Nar. O verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach

21.  Návrh na zrušenie VZN č. 6/1991-Nar. Štatút rekreačnej oblasti Dubník a VZN č. 
9/2004- Nar.  O vyhradení miest pre nefajčiarov v pohostinských zriadeniach

22.   Informácia o aktualizovaných všeobecne záväzných nariadeniach mesta 
  23.   Komunitný plán sociálnych služieb

24.   Návrh na odsúhlasenie žiadosti pre vstup do Slovenského centra obstarávateľov
25.   Návrh na menovanie riaditeľov škôl 
26.  Návrh na menovanie výberovej komisie pre výber zhotoviteľa podprahovej zákazky: 

„Detské ihrisko  pri BD č.263 a 264“
27.   Informácia o ÚPM Stará Turá
28    Informácia o plnení opatrení vyplývajúcich z kontroly NKU
29.   Návrhy a otázky poslancov 

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

1. Otvorenie
     XVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v KD Papraď, otvoril 
primátor mesta Ing. Ján Kišš o 15 hod.
Oboznámil poslancov s navrhnutým programom rokovania. Do programu rokovania navrhol 
doplniť štyri body, a to:
5.10  Návrh rozpočtového opatrenia – Revitalizácia CMZ
5.11  Návrh rozpočtového opatrenia – transfer DK Javorina
28a  Návrh zásad nájmu DK Javorina
28b  Návrh na zrušenie VZN č. 10/2012-Nar.
Ing. Nerád navrhol stiahnuť bol č. 28a z programu rokovania z dôvodu, že bol poslancom 
doručený oneskorene, vzhľadom na závažnosť tejto problematiky je nevyhnutný čas na jeho 
dôkladné preštudovanie a nebol prorokovaný ani v komisii pre financie, rozpočet a majetok 
mesta.
Primátor stiahol materiál k bodu č. 28a  z rokovania. Navrhol prerokovať ako prvé body č. 13, 
14 a 18 z dôvodu, že Ing. Petrovičová pre pracovné povinnosti bude musieť skôr odísť zo
zasadnutia.
Hlasovanie poslancov: za 11

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Miroslav Nerád, JUDr. Oľga Baranová, Zuzana 
Durcová a za overovateľov zápisnice: Mgr. Soňa Krištofíková, Milan Skovajsa.
Hlasovanie poslancov: za 11

13.   Návrh VZN č.8/2012 - Nar. o podmienkach usmerňovania činností v oblasti 
obchodu a  služieb na   území  mesta Stará Turá

Ing. Nerád informoval, že nesúhlasí s navrhovaným časom prevádzkového času v § 7 pre 
ulicu Kozmonautov, nakoľko sú tu sťažnosti občanov, aj na komisii výstavby bolo asi 10 
ľudí, ktorým sa nepáči ako táto prevádzka funguje. Mala tam prebehnúť aj nejaká kontrola.



Ing. Mináriková potvrdila, že kontrola bola vykonaná, je tam platné stavebné povolenie 
z roku 1995.  
JUDr. Baranová informovala poslancov o záveroch zo zasadnutia komisie pre podnikateľské 
aktivity, ktorá sa zaoberala návrhom tohto VZN. Na komisiu bola doručená žiadosť Moniky 
Hornáčkovej, ktorá navrhovala záverečné  prevádzkové hodiny po – št a ne do 22 hod , 
pia –so do 23 hod. Mesto musí zohľadňovať nielen podmienky pre občanov ale aj podmienky 
pre podnikateľov. Všetci členovia komisie okrem 1 boli za predĺženie otváracích hodín a to 
hlavne z toho dôvodu, že od 22 hod je nočný kľud. Do 22 hod by mesto nemalo  brániť 
podnikateľom vykonávať ich činnosť. Pokiaľ tu dochádza k nejakým stretovým situáciám 
v správaní návštevníkov, tieto treba  riešiť v zmysle zákona o priestupkoch. Mnohí iní majú 
hodiny do 3 ráno, Dubník má neobmedzené, a túto podnikateľku obmedzovať do 21 hod je 
podľa jej názoru diskriminačné. Členovia komisie sa zhodli, že v prípade nejakých sťažností 
sa prevádzkové hodiny opätovne prerokujú.
Mgr. Krišofíková potvrdila, že i ona obdržala sťažnosti od občanov, i keď nie písomne, 
o znepríjemňovaní života v tejto časti mesta. 
Primátor mesta podotkol, že keď sa v rokoch 1994-1995 prevádzka zriaďovala, dali súhlas aj 
susedia tohto zariadenia a dnes sa chodia sťažovať.
K problému sťažovateľov sa vyjadrila aj Monika Hornáčková a p. Druk, ktorí boli prítomní na 
zasadnutí. Vyjadrila sa, že ľudia sa často neoprávnene sťažujú na ňu a na jej prevádzku. Sused 
p. Rodenák je podľa ich vyjadrenia patologický sťažovateľ. Oni by sa mohli tiež na 
poniektorých susedov sťažovať, ale nerobia to. 
Poslanec Ing. Nerád podal pozmeňovací návrh, aby prevádzka bola otvorená od 8 - 21 hod.
Hlasovanie poslancov: za 3 /Ing. Nerád, Ing. Gavač, Mgr. Krištofíková/, proti: 6 / Mlynek, 
Durcová, Skovajsa, JUDr, Baranová, Mgr. Klimáček, MUDr. Sadloňová/, zdržali sa: 2 /Dr. 
Barszcz, Ing. Bunčiak/
 Návrh nebol schválený.
Hlasovanie za predložený návrh VZN: za 6 /Mlynek, Durcová, Skovajsa, JUDr, Baranová, 
Mgr. Klimáček, MUDr. Sadloňová/,  proti: 3  /Ing. Nerád, Ing. Gavač, Mgr. Krištofíková/,
zdržali sa: 2 /Dr. Barszcz, Ing. Bunčiak/
Návrh nebol schválený.   Ani pri jednom hlasovaní nebola 3/5 väčšina prítomných poslancov 
za.

14. Návrh VZN č. 11/2012-Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb 
na  trh.miestach
     Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a trhový poriadok bolo potrebné upraviť z dôvodu  novely zákona 
č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v znení neskorších predpisov. Toto nariadenie bolo predmetom kontroly Okresnej 
prokuratúry Nové Mesto nad Váhom – JUDr. Melicher a kontrolórky mesta, ktorých 
stanoviská boli v nariadení zapracované.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

18.   Návrh VZN č. 15/2012-Nar. Povodňový plán záchranných prác mesta ...
     Mesto Stará Turá má povinnosť v zmysle ustanovení § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,  vydať VZN, ktorým 
uloží povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej 
osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi (ďalej len „podnikateľský subjekt“), ktorého objekt 
môže byť postihnutý povodňou.



     Pri určení ohrozených právnických osôb a fyzických osôb mesto Stará Turá môže 
vychádzať len z historických skúsenosti ( určuje jeden subjekt – INVEST PLAST s.r.o. 
Papraď ). A po vypracovaní priebežného hodnotenia povodňového rizika a máp správcom 
vodných tokov , mesto Stará Turá prijme dodatok predmetného VZN, v ktorom určí a doplní 
konkrétne podnikateľské subjekty alebo časti mesta, v ktorých budú mať za povinnosť 
vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác všetky podnikateľské subjekty, 
ktoré tu vlastnia objekty. 
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

 3.    Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na XV. - XVII. zasadnutí MsZ
Ing. Nerád sa pýtal na pozmenené znenie vyhodnotenia uznesenia č. 26-XV/2012. Zaujímalo 
ho kedy bude nejaká komisia k PHSR. Ing. Petrovičová informovala, že v priebehu budúceho 
týždňa bude zasadať pracovná skupina, po spracovaní materiálu tento bude predložený 
monitorovaciemu výboru. Prednosta úradu prisľúbil, že sa podklady pre monitorovací výboru 
budú predložené do konca leta, termín bude upresnený.
Ing.Nerád pripomienkoval, že nenašiel na internete kompletné VZN Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta. Prednosta potvrdil tento fakt a informoval, že úplné znenie už je na webe.
Ďalej mal pripomienku k vyhodnoteniu uzneseniu č. 12-XVII/2012, kde je uvedený dátum 
odovzdania menovacích dekrétov 15. 6. 2012, ale on ako člen komisie žiaden neobdržal.
Ing,. Mináriková informovala, že dekréty sú pripravené len čakala na termín vyhodnotenia 
ponúk, kedy ich chcela odovzdať.
MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
4.1 Návrh na zverejnenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj lyžiarskeho vleku.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

4.2  Žiadosť pána Jána Medňanského, bytom Topolecká 2103,  Stará Turá o odkúpenie časti 
pozemku parc.č. 8406. Pozemok parc. č. 8406 je bývalý náhon na už neexistujúci mlyn. 
Pozemok v súčasnosti nie je nikým využívaný a neslúži pôvodnému účelu.
MsZ návrh neschválilo. Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa 1 / Dr.Barszcz/

4.3 Žiadosť pána Mária Malíka, Bošáca 169, 913 07 Bošáca o odkúpenie časti pozemku 
parc.č. 8406. Pozemok parc. č. 8406 je bývalý náhon na už neexistujúci mlyn. Pozemok 
v súčasnosti nie je nikým využívaný a neslúži pôvodnému účelu. Odkúpenie žiada z dôvodu 
tesného susedstva s parcelami vo vlastníctve žiadateľa.  
MsZ návrh neschválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

O 15.40 hod odchádza z rokovacej miestnosti poslanec Ing Bunčiak.

4.4 Žiadosť pána Kvetoslava Mocku a manž. Janky, bytom Hurbanova 609/17, Myjava 
o majetkovoprávne vysporiadanie časti ( cca 20 m2 ) pozemku parc. č. 9875, na ktorom sa 
nachádza asfaltová cesta  v miestnej časti Papraď. Vlastníci pozemku parc. č. 9875 ponúkajú 
riešenie formou darovania pozemku pod asfaltovou cestou.   
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10

4.5 Žiadosť pána Jána Ježu, bytom Súš č. 2482, Stará Turá o majetkovoprávne vysporiadanie 
časti pozemku parc. č. 6492. Pozemok parc. č. 6492 je vo vlastníctve žiadateľa zapísaný na 
LV č. 6340 v podiele ½ a druhá polovica je zapísaná na žiadateľa v pozemkovej knihe. Na 



predmetnom pozemku sa nachádza miestna komunikácia.  Vlastník pozemku po zameraní 
komunikácie pozemok mestu daruje a žiada túto výmeru odpočítať z dane z nehnuteľnosti.   
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10

O 15.50 hod sa vracia do rokovacej miestnosti poslanec Ing Bunčiak.

4.6 Žiadosť spoločnosti agaSSe, s.r.o. Na križovatkách 16210/35, 821 04 Bratislava 
o povolenie umiestnenia vjazdu a výjazdu na pozemku parc. č. 66/1 (pôvodný PK pozemok 
parc. č. 1411/1). Predmetné povolenie žiadajú z dôvodu vydania územného rozhodnutia 
k stavbe „Pálenica TURÁK a VNUK“ umiestnenej na pozemkoch parc. č. 192/1, 192/2, 
192/3, 192/4, 17413. 
Mení sa výroková časť uznesenia  v bode a) nasledovne:

a) s c h v a ľ u j e  s podmienkou, že 
žiadateľ pri výstavbe vjazdu uloží do zeme chraničky, ktoré v budúcnosti umožnia
vedenie inžinierskych sietí, prípadne iným spôsobom umožní ich nenákladnú 
realizáciu

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

4.7 Návrh na zrušenie uznesenia č. 14 - XV/2012 zo dňa 19. 4. 2012 z dôvodu, že pán Bachár 
listom zo dňa 16. 5. 2012 odstúpil od zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy medzi spoločnosťou 
STAVOKOMPLET, s.r.o. a mestom Stará Turá. 
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

4.8 Žiadosť pána Hasipi Šena, sídlo firmy Andreja Hlinku 480/56, 972 71 Nováky o prenájom 
časti   20 m2 z pozemku parc. č. 582/2. Na uvedenom pozemku bude položená drevoplastová 
podlaha s posedením. Jednalo by sa o sezónne posedenie každoročne od 1. 5. do 30. 9. 
Ing. Nerád sa vyjadril, že ak bude pozemok riešený a spoplatený ako verejné priestranstvo nie 
je proti.
Mení sa výroková časť uznesnia v bode a), ktorý znie:

a) s c h v a ľ u j e 
ako užívanie verejného priestranstva mesta

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10, proti: 1 /Mgr. Klimáček/

4.9 Žiadosť pána Ing. Ľuboša Chudého, bytom 8. apríla 767/41, Stará Turá   o odkúpenie časti 
( cca 40 m2 ) pozemku parc. č. 542/1, z dôvodu nutnosti dobudovať výťah pre ZŤP 
a imobilných občanov. Zároveň žiada o výpožičku resp. prenájom pozemku pre zriadenie 
dvoch vyhradených parkovacích miest.               
Ing. Galovičová podala informáciu k parkovacím plochám. Na základe tejto informácie dal Ing. Nerád 
doplniť čiastku 111 €/rok/státie. Mení sa výroková časť uznesenia v bode 2 a), ktorý znie:

1. a)  s c h v a ľ u j e  
zámer prenájmu časti (cca 32 m 2) na pozemku parc. č. 542/1 v zmysle § 9a odst. 8 
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v  znení neskorších predpisov s podmienkou, že 
parkovacie miesta pre 3 státia pre verejné použite budú prenajaté bezodplatne a 
vyhradené po dobu neurčitú a priestranstvo pre 2 státia s vyhradením státím počas 
prevádzkových hodín prevádzkarne za odplatu 111 €/rok/státie po dobu neurčitú. 
Po záverečnej dobe budú prístupné verejnosti.

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10, proti: 1 /Mgr. Klimáček/



4.10 Žiadosť pána Ing. Jozefa Bublavého a manž. Mgr. Júlie, rodenej Lednickej, bytom SNP 
261/39, Stará Turá o súhlas s terénnymi úpravami  na pozemku  parc. č. 4089/2 a návrh na 
doriešenie vzťahu  k  pozemku parc. č. 4089/1 v k. ú. Stará Turá pri týchto terénnych 
úpravách. 
Ing,. Nerád navrhol, aby sa táto žiadosť neriešila formou vecného bremena a navrhol riešiť 
tento prípad formou zmluvy. Ing. Mináriková upresnila, aké druhy zmlúv sú akceptovtaľné 
z hľadiska zákona.
Podľa Ing. Gavača by sa mala do uznesnia vniesť požiadavka, že v prípade neuhradenia 
jednorazového nájmu vo výške 1000 € bude povinný uviesť pozemok do pôvodného stavu.
Mení sa výroková časť uznesenia:

a) s c h v a ľ u j e  
zámer uzatvoriť nájomnú  zmluvu na dobu neurčitú na pozemok parc. č. 4089/1 –
zast. plochy o výmere 654 m2 s výpovednou dobou 30 dní v zmysle § 9a,odst. 8 ,
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení

b) u k l a d á    
MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a  zámer prenájmu zverejniť. 

                                                                                                        Z: Majetkové  odd.
                                                                                                        T :  ihneď 
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

4.11 Návrh na vloženie majetku mesta Stará Turá do MŠA s.r.o. Stará Turá. Jedná sa 
o budovu kolkárne súp.č. 504.
Tento materiál stiahol primátor mesta z rokovania.

4.12 Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej medzi 
budúcim povinným z vecného bremena č. 1 Ľubomírom Roháčkom, bytom Papraď 1530, 
Stará Turá a č. 2 Ľubomírom Roháčkom a manž. Darinou, bytom Papraď 1530, Stará Turá 
a budúcim oprávneným z vecného bremena mestom Stará Turá na pozemky parc. č. 1241/2 –
ostatné plochy o výmere 376 m2 a parc. č. 17391/15 – záhrady 50 m2. Vecné bremeno bude 
spočívať v uložení inžinierskych sietí  na pozemkoch parc. č. 1241/2 a 17391/15.
JUDr. Baranová navrhla doplniť do znluvy v Čl. II ods.3 na konci vety  „a práve vstupu na 
uvedené pozemky.“  
Mení sa výroková časť uznesenia v bode a), ktorý znie:

a) s c h v a ľ u j e  s pripomienkou
doplniť do zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  v Čl. II ods.
3 sa na konci vety  dopĺňa „a práve vstupu na uvedené pozemky.“  

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

4.13 Návrh na zámenu pozemku parc. č. 8604/11 – zast. plocha o výmere 94 m2, ktorý je vo 
vlastníctve mesta Stará Turá za pozemok parc. č. 8604/12 – zast. plocha o výmere 152 m2, 
ktorý je vo vlastníctve Bc. Juraja Podhradského, bytom SNP 263/23, Stará Turá. Rozdiel vo 
výmere žiada Bc Juraj Podhradský zaplatiť v zmysle cenovej mapy. Uvedené pozemky sa 
nachádzajú v miestnej časti Topolecká pri bývalom kultúrnom dome a boli vytvorené geom. 
plánom č. 720-79/2012.   



Ing. Nerád informoval, že KFRM odporúča zámena bez doplatku a túto podmienku požaduje 
vniesť do uznesenia.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

4.14 Žiadosť pána Miroslava Mikulca, bytom Papraď 1756, Stará Turá a  Michaely 
Mikulcovej, rodenej Gregorovej, bytom Papraď 1637, Stará Turá  o zriadenie vecného 
bremena na pozemku parc. č. 17234/5 z dôvodu práva prechodu a prejazdu cez uvedený 
pozemok. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o lesný pozemok, na základe stanoviska Lesoturu 
s.r.o. je možné povoliť len dočasný prejazd cez tento pozemok. Okrem toho vo vzdialenosti 
50 m od hranice pozemku existuje ochranné pásmo lesa.
Tento materiál primátor stiahol z rokovania.

4.15 Žiadosť pána Mareka Žákovica, bytom Hlubockého 3/308, Stará Turá o odkúpenie časti 
pozemku parc. č. 440/2. Uvedený pozemok susedí so záhradou vo vlastníctve žiadateľa. 
Pozemok v súčasnosti nikto nevyužíva, je značne znečistený a neudržiavaný. V prípade 
odpredaja časti pozemku má žiadateľ záujem tento pozemok vyčistiť, upraviť a vybudovať na 
ňom kynologický priestor na cvičenie psov. 
Na základe poslaneckého návrhu Ing Neráda sa mení výroková časť uznesenia nasledovne:

a) n e s ú h l a s í  s  o d p r e d a j o m  

b) u k l a d á    
                  MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a ponúknuť mu pozemok do  

dočasného užívania..
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

                                                                                                        Z: Majetkové  odd.
                                                                                                       T : 6. 7. 2012      

4.16 Návrh zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy mestskej  príspevkovej  
organizácii Dom kultúry  Javorina m.p.o. Stará Turá

Mení sa výroková časť uznesenia v bode a), ktorý znie:
a) s c h v a ľ u j e  s pripomienkou

uviesť do zmluvy pozemok parc. č. 623/2 pred hudobným klubom Club 3 a
pozemok 623/8 bezbariérový vstup do DK Javorina

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

4.17 Predkladá návrh na zrušenie VZN č. 6/1999 – Nar. o odpredaji obecných bytov. VZN sa 
ruší z dôvodu, že mesto Stará Turá už nevlastní obecné byty ktoré by sa predávali podľa 
zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.      
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

4.18 Návrh na zverejnenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku parc. č. 4025/14
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11



4.19 Žiadosť pána Patrika Párovského, bytom Súš č. 2585, Stará Turá o odkúpenie pozemku 
parc.č. 4028/5 – ost. plocha o výmer 109 m2. Pozemok sa nachádza v miestnej časti Trávniky 
vedľa pozemkov vo vlastníctve žiadateľa. 
Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 2.5.2012 do 11.6.2012 v súlade s uznesením 
MsZ č. 10 - XV/2012 zo dňa 19.4.2012.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

4.20  Návrh na doplnenie uznesenia č. 15 - XXXV/2010 zo dňa 23.9.2010, ktorým bolo 
pánovi Marianovi Augustínovi, bytom Mýtna 144/4, Stará Turá a Martine Juhásikovej, 
rodenej Medňanskej, bytom Ul. SNP 3/14, Stará Turá schválené zriadenie vecného bremena 
na pozemkoch parc. č. 4960/4 a 4965 z dôvodu práva prechodu a prejazdu a uloženia prípojky 
NN k novostavbe rodinného domu na parc. č. 4007/2. Doplnenie uznesenia žiadame na 
základe požiadavky Katastrálneho úradu Trenčín, Správa katastra Nové Mesto nad Váhom ku 
vkladu V 783/2012.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

4.21 Informácia o stave majetkovoprávneho vysporiadania lokality pre výstavbu IBV
Ing. Nerád informoval, že v rozpočte sme mali čiastku 120 tis. €  na výkup pozemkov pod 
IBV. Tento zámer neprebieha presne podľa  predpokladov, je to zdĺhavý proces. Bolo by 
vhodné tento zámer modifikovať. Predaj prevádzok na M R. Štefánika realizovať až 
v priebehu budúceho roka. Navrhol zmeniť výrokovú časť uznesenia v bode b) nasledovne:

       u k l a d á  
                  MsÚ Stará Turá  pokračovať v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov tak, 

aby k výkupu mohlo dôjsť v 1. štvrťroku 2013.

                                                                                                        Z : Majetkové  odd.
                      T :  dlhodobo

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

4.22  Žiadosť o predĺženie termínu prípravy pravidiel pre reguláciu hospodárenia s.r.o. 
s majoritnou účasťou mesta do doby ukončenia prokurátorskej kontroly VZN č. 2/2011 - Nar. 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.  
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 
Ing. Nerád informoval o záveroch z KFRM. Komisia hodnotila finančný vývoj ako pozitívny, 
i keď s istotou nie je možné tvrdiť, že príjmy v roku 2012 budú naplnené. Predovšetkým 
pretrváva riziko, že mesto neobdrží všetky platby z Eurofondov.
MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11

 5.1 Návrh rozpočtového opatrenia  na zaradenie nového prvku: „Parkovisko pri 
rímsko-katolíckom    kostole“

Týmto rozpočtovým opatrením sa rieši:
a/ vytvorenie nového prvku v rámci podprogramu:

7.1.2. : Parkoviská



                 - položka: Parkovisko pri rímsko-katolíckom kostole Stará Turá v čiastke 44.000 €

b/ zrušenie prvku: 7.2.1 a podprogramu 7.2.:Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia –
Mesto Stará Turá  a Svah Rochus o.p.s.

c/ zníženie prebytku hospodárenia vyplývajúceho z PR na rok 2012 o čiastku 36.507€
a presunutie týchto finančných prostriedkov do projektu 7.1.2. (v bode a/) .

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

5.2 Návrh rozpočtového opatrenia - finančný príspevok na sociálne služby 
neverejnému poskytovateľovi  

Rozpočtovým opatrením sa vykonáva zmena povolením prekročenia výdavkov pri 
dosiahnutí vyšších príjmov, nasledovne:

- navýšenie príjmovej časti rozpočtu na strane nedaňových príjmov – položka 312 
001 – Decentralizačná dotácia sociálneho zabezpečenia vo výške 51 200 €, 

- prekročenie výdavkovej časti rozpočtu – prvok 13.5.3. Príspevok na sociálne 
služby /poskytnuté neverejnému poskytovateľovi /o sumu 51 200 €.  

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11

                                       
 5.3  Návrh rozpočtového opatrenia   -  finančný príspevok na sociálne služby 

zariadeniu opatrovateľskej   služby  
Rozpočtovým opatrením sa vykonáva zmena povolením prekročenia výdavkov pri dosiahnutí 
vyšších príjmov, nasledovne:

- navýšením príjmovej časti rozpočtu na strane nedaňových príjmov – položka 312 
001 – Decentralizačná dotácia soc.zabezpeč. vo výške 41 600 €, 

- prekročením výdavkovej časti rozpočtu – prvok 13.2.2. - Centralizovaná  
opatrovateľská služba poskytovaná v zariadení opatrovateľskej služby o sumu 

      41 200 €.  
MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11

                                           
5.4 Návrh rozpočtového opatrenia - zvýšenie výdavkov na kluby dôchodcov v meste
Rozpočtovým opatrením sa vykonáva zmena povolením prekročenia výdavkov pri dosiahnutí 
vyšších príjmov, nasledovne:
presunom čiastky 1000 €

z: prvku 13.5.3  Príspevok na sociálne služby  
na: prvok 13.3.1  Kluby dôchodcov

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11
                                                 
5.5 Návrh rozpočtového opatrenia - zvýšenie výdavkov pre zriadenie dvoch nových 

tried MŠ
Rozpočtovým opatrením sa vykonáva zmena povolením prekročenia výdavkov pri dosiahnutí 
vyšších príjmov, nasledovne:
presunu  čiastky v celkovej sume 35 000 €, a to

presun sumy 15 000 €



z prvku 13. 2. 2  Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS  
na prvok     9. 1. 1  MŠ Hurbanova 142

                       presun sumy 20 000 €
z prvku 13. 5. 3  Príspevok na sociálne služby
na prvok    9. 1. 1  MŠ Hurbanova 142

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

5.6 Návrh rozpočtového opatrenia - poníženie výdavkov a príjmov, z dôvodu 
neschválenia projektu  „Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia Mesto Stará 
Turá a Svah ROCHUS o.p.s

Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Stará Turá na rok 2012 rozpočtovým 
opatrením z dôvodu neschválenia projektu „Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia Mesto 
Stará Turá a Svah ROCHUS o.p.s. a to nasledovne:
     - poníženie kapitálových príjmov-322- granty - o čiastku:260.071€

    - poníženie kapitálových výdavkov prvku 7.2.1.- Revitalizácia CMZ a Parkovisko pri RK  
kostole- o čiastku o 260.071€.

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

5.7 Návrh rozpočtového opatrenia - zvýšenie výdavkov na kultúrne podujatia 
organizované mestom Stará Turá

Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykonáva zmena povolením     
presunu  čiastky 347,00 € nasledovne:

z prvku   7. 2. 1  Revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r. k. kostole  
na prvok 11. 1. 2  Kultúrno-spoločenské podujatia MsÚ
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

5.8 Návrh rozpočtového opatrenia – o členských príspevkoch
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykonáva zmena povolením 
presunu medzi výdavkovými položkami :
- z podpoložky rozpočtu 7.2.1. bežné výdavky (Revitalizácia v CMZ a parkovisko pri r. k. 
kostole,
- na podpoložku 1.3.2. bežné výdavky (Členské príspevky v záujmových združeniach),
v celkovej sume 105 €.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

5.9 Návrh rozpočtového opatrenia – MIS
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykonáva zmena povolením  
prekročenia výdavkov, a to:   

z: prebytku programového rozpočtu mesta na rok 2012  
na: prvok  3.3.1  Mestský informačný systém (riadok IS MIS a MIS EIS)
v celkovej sume 3 490,- €

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

5.10 Návrh rozpočtového opatrenia – Revitalizácia CMZ



Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu 
nasledovne:
znížením kapitálových príjmov v časti 322 – granty a transfery vo výške 118.111 € a zároveň 
znížením kapitálových výdavkov o čiastku 124.327 € v projekte 12.4.2. - Revitalizácie zelene 
v CMZ a znížením bežných výdavkov v projekte 12.4.2. - Revitalizácie zelene v CMZ o sumu 
1.200 €.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

5.11 Návrh rozpočtového opatrenia – transfer DK Javorina
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu 
nasledovne:
znížením prebytku hospodárenia vyplývajúceho z programového rozpočtu na rok 2012 
o čiastku 1.700 € 
a navýšením rozpočtovanej čiastky v podprograme 11.2 „Kultúrna infraštruktúra – transfer 
DK Javorina“.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

 6.    Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Stará Turá
MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11

6.1 Návrh I. zmeny rozpočtu m.p.o. DK JAVORINA Stará Turá
Riaditeľka DK sa dotazovala, aký bude postup , keď v predloženom materiáli sú počítané 
príjmy z prenájmu od 1. júla a materiál „Návrh zásad nájmu DK Javorina“ poslanci stiahli 
z rokovania a bude opätovne predložený až v septembri.
Ing. Nerád ozrejmil, že by sa pokračovalo v tých nájomných vzťahoch ako boli pôvodne 
uzavreté. Ak by bola potreba uzavrieť novú zmluvu, schváli ju riaditeľka a  podpíše ju 
primátor mesta.
Ing. Schmidl potvrdil, že Technotur ukončil s nájomcami nájomný vzťah k 30. 6. 2012 a je 
potrebné, aby títo nezostali bez nájomného vzťahu.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

 6.2  Návrh I. zmeny rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

 7.    Správa z vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou mesta 
Ing. Nerád sa vyslovil, že bol nepríjemne prekvapený s uzatvárania zmlúv s externým 
manažmentom a z toho akou formou prebiehal výber manažmentu. Postráda tu 
transparentnosť. Určite by v budúcnosti  takto výber nemal prebiehať.
Primátor vyslovil počudovanie, že sa tento výber uskutočnil bez prerokovania v MsZ. Ale tiež 
podotkol, že spôsob získavania prostriedkov z EF nie je jednoduchý ani ideálny a neprelomí 
ho ani toto mestské zastupiteľstvo.
MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1 /Ing. Nerád/

 8.    Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2012
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11



 9.    Určenie platu primátora mesta
Primátor poveril vedením zasadnutia zástupkyňu primátora a opustil rokovaciu miestnosť.
Ing. Nerád sa vyslovil, že je sklamaný, že vedenie si nezobralo k srdcu odporúčania MsZ.
Prednosta úradu informoval, že vrámci porád prednostu sa snaží mesto riešiť všetky úlohy, 
ktoré vyplývajú z MsZ vždy podľa možností operatívne. K organizačným opatreniam 
primátor mesta nepristúpil, na oddelení výstavby boli personálne pohyby a mesto nechcelo 
vykonať ďalšiu zmenu, ktorá by mohla spôsobiť kolíziu v rozbehnutých projektoch z EF.
Ing. Nerád podotkol, že takto sa stále budú robiť  chyby z minulosti, čo nie je správne, je si 
vedomý, že takéto opatrenia nie sú populárne.
Ing. Gavač navrhol, že keďže dohoda medzi primátorom a poslancami skončila, aby mal 
motiváciu  k znovu získaniu peňazí, ktoré mal doteraz, znížiť mu navýšenie na 20 %.
Ing. Nerád navrhol, aby sa o tomto hlasovalo tajne.
Poslanec Mlynek sa pýtal, čo primátor neurobil, čoho sa dopustil, keď sa mu niečo vytýka, 
treba povedať konkrétne čo. Ale nie riešenie JPP.
Ing. Gavač vytýkal zmluvu s firmou STAVOKOMPET, neochotu oddelenia výstavby riešiť 
seriózne úlohy zadané zastupiteľstvom.
Prednosta povedal, že to nie je takéto jednoduché, nakoľko do toho vstúpilo niekoľko 
faktorov – zdĺhavé odkupovanie pozemku  p. Rozsypalovej. právnik firmy 
STAVOKOMPLET ochorel, mal zdĺhavé liečenie. vypracovanie štúdie, nové stavebné 
riešenie atď.
Hlasovanie poslancov za tajný spôsob hlasovania o určení výšky navýšenia platu primátora:
za 11
Poslanec Ing. Gavač navrhol nasledovných členov volebnej komisie: JUDr. Baranová -
predsedníčka, Ing. Bunčiak, Mgr. Klimáček.
Hlasovanie za návrh členov VK: za 11
Po tajnej voľbe bola 15 min prestávka v rokovaní. 
Po prestávke predsedníčka volebnej komisie oznámila výsledky tajného hlasovania. 
Hlasovanie poslancov: za 7, proti 3, zdržal sa 1
Poslanecký návrh Ing Gavača MsZ schválilo.

10. Návrh VZN č. 3/2012-Nar. O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov 
a plagátov k vykonaniu  referenda

     VZN nahrádza doteraz platné nariadenie 5/2005-Nar. Nariadenie z predchádzajúceho 
nariadenia ponecháva i po vzore miest Nové Mesto n/V a Myjava  jediné plagátovacie plochy  
vyhradené na vylepovanie volebných plagátov a plagátov k vykonaniu referenda  v meste 
Stará Turá, ktorými  budú iba plochy na nadokrytí potoka „Tŕstie“ – (Topoleckého potoka) 
oproti Domu služieb na ulici  SNP a verejné plagátovacie plochy v miestnych častiach mesta. 
Nariadenie sa vzťahuje iba na plagátovacie plochy umiestnené na verejných priestranstvách.  
MsZ predložený návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

   11.  Návrh VZN č. 5/2012-Nar. O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto 
Stará Turá

     V súlade s § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008 predkladáme na prerokovanie nasledovný 
návrh VZN č. 5/2012 – Nar. o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy:

 termín: 2. február – 7. február roku, v ktorom dieťa začína plniť povinnú školskú 
dochádzku

 čas: 13,30 h – 16,30 h



 miesto: budova Základnej školy, Ul. Komenského č. 320/1, 916 01 Stará Turá
MsZ predložený návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

   12. Návrh VZN č. 6 /2012-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
a o výške príspevku  zákonného zástupcu

     Súčasné prerozdeľovanie dotácií školským zariadeniam podľa Ing. Neráda nezodpovedá 
ich skutočnej nákladovosti. Napr. jedáleň dostane 120 € na žiaka bez ohľadu na to, či sa žiak 
stravuje alebo nie. Doporučuje na budúce zasadnutie pripraviť nový návrh výpočtu 
príspevkov pre školské zariadenia.
Mgr. Krištofíková informovala, že čísla, ktoré sú v tabuľke zodpovedajú súčasnému rozpočtu.
Ing. Nerád namietal, že školské jedálne stravujú aj externistov, treba vedieť koľko ich je 
a koľko na nich získajú.
Dopĺňa sa výroková časť uznesenia v bode b) o ods.3, ktorý znie:
                  3. Vypracovať zásady poskytovania dotácií pre školské zariadenia, ktoré budú 

vyplývať z ich skutočných potrieb. 
Z: Mgr. Krištofíková
T: 13. 9. 2012

MsZ predložený návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

15. Návrh VZN č. 12/2012-Nar. O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
a mimoriadnej sociálnej dávky občana mesta Stará Turá

     Podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 1. 2004 obec 
pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi.
Toto nariadenie zároveň upravuje aj poskytovanie mimoriadnej sociálnej dávky občanom, 
ktorí nespĺňajú nárok na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, ale ocitli sa v nepriaznivej 
životnej situácii.
MsZ predložený návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

16.   Návrh VZN č. 13/2012-Nar. O obecných bytoch
Na návrh poslanca Ing. Neráda stiahol primátor tento materiál z rokovania.

17.   Návrh VZN č. 14/2012-Nar. O symboloch  mesta Stará Turá a ich používaní
         Ing. Nerád doporučil, aby predvýber k udeľovaniu ocenení urobila pre primátora mesta 

komisia školstva a kultúry a túto požiadavku vniesť aj do VZN.
          Mení sa výroková časť uznesenia v bode a) takto:

       a)   s c h v a ľ u j e s pripomienkou,
              v § 14 ods. 3 prvá veta sa dopĺňa „na základe doporučenia  komisie pre školstvo 

a kultúru.“
MsZ predložený návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

19.   Návrh na zrušenie VZN č. 7/1991- Nar. Sadzobník pokút
VZN sa ruší pre nepotrebnosť, nakoľko celoštátne právne predpisy upravujú a vymedzujú 
celkový postup sankcionovania. 
MsZ predložený návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

20.   Návrh na zrušenie VZN č. 5/1991 – Nar. o verejných kultúrnych podujatiach 
a VZN č. 10/1992 - Nar. O verejných telovýchovných, športových a turistických 
podujatiach



MsZ predložený návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

21. Návrh na zrušenie VZN č. 6/1991-Nar. Štatút rekreačnej oblasti Dubník a VZN č. 
9/2004- Nar.  O vyhradení miest pre nefajčiarov v pohostinských zriadeniach
Poslanec Skovajsa informoval o iniciatíve ohľadne lesoparku na Dubníku.
MsZ predložený návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

22.   Informácia o aktualizovaných všeobecne záväzných nariadeniach mesta 
MsZ predložený materiál vzalo na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11

23. Komunitný plán sociálnych služieb
     Navrhovaný dokument zohľadňuje špecifiká mesta, potreby fyzických osôb v sociálnej 
oblasti a určuje podmienky na ich zabezpečenie. Návrh je vypracovaný na obdobie rokov 
2012 až 2016.  Obsahová štruktúra komunitného plánu je daná zákonom o sociálnych 
službách. Tento materiál je otvorený a je možné kedykoľvek do neho zapracovať prípadné 
zmeny alebo nové poznatky. Závery, obsiahnuté v uvedenom dokumente budú sledované a
zabezpečované pracovnou skupinou, oddelením sociálnych vecí, komisiou pre sociálne veci 
a bývanie a ďalšími komisiami pri MsZ podľa stanovených úloh. Spolupráca s externými 
poskytovateľmi a sledovanie plnenia úloh, ku ktorým sa zaviazali, bude prebiehať na úrovni 
komisie pre sociálne veci a bývanie.
Ing. Nerád pripomienkoval, že postráda špecifikáciu dopadov na PR, odporúča preto doplniť 
tento materiál do septembra o orientačný harmonogram čerpania nákladov, ale i prípadných 
príjmov. 
MsZ predložený návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

24. Návrh na odsúhlasenie žiadosti pre vstup do Slovenského centra obstarávateľov
Slovenské centrum obstarávania – Združenie nákupcov a verejných obstarávateľov je 
nezisková organizácia založená za účelom finančných úspor a znižovania nákladov 
v podnikovom nákupe a verejnom obstarávaní. Tento cieľ je možné dosiahnuť združovaním 
verejných obstarávaní na rôzne obstarávania  prác, služieb, energií vo veľkých objemoch. 
Členstvo v združení by  pre naše mesto prinieslo:

a) úsporu finančných prostriedkov znížením nákupných cien všetkých tovarov a služieb 
v priemere cca 21 % z pôvodne nakupovanej ceny,

b) výhodné servisné, záručné, dodacie zmluvné podmienky,
c) zrýchlenie nákupných procesov.

Členstvo v SCO je bezplatné. 
Ing. Nerád informoval, že KFRM toto pokladá za unáhlený krok, mesto má málo informácií 
na to, aby sa vedelo správne rozhodnúť. Je potrebné poznať znenie zmlúv, ktoré je by sa mali 
uzatvárať s mestom a m.p.o. Je potrebné zmapovať potreby organizácií mesta. Nie je proti, ale 
treba vyčkať, či sa práve táto organizácia osvedčí, či dosiahne výsledky, ktoré nám dnes
deklaruje.
Prednosta informoval, že zmapovanie organizácií bolo vykonané a tiež informoval ,že sa 
predpokladá úspora nákladov vo výške 28 % ,časovo je táto možnosť pre nás obmedzená ak 
nestihneme termín na rok stratíme možnosť tejto formy verejného obstarávania. 
JUDr. Baranová sa vyjadrila, že sa jej nepáči časový nátlak, ktorý je vyvíjaný touto 
spoločnosťou  na mesto. Poslanci nevideli základné stanovy, zmluvné podmienky. 
Ing. Nerád navrhol pokračovať v rokovaní, dať poslancom všetky potrebné podklady, stretnúť 
sa a v prípade potreby zvolať mimoriadne zasadnutie.
Primátor na základe pripomienok stiahol materiál z rokovania.



25.   Návrh na menovanie riaditeľov škôl 
Výberové konanie sa uskutočnilo v súlade s Usmernením MŠ SR zo 14. 4. 2004 

k príprave a realizácii výberových konaní na obsadenie funkcií riaditeľov škôl 
a riaditeľov školských zariadení. Rada školy pri Základnej škole v Starej Turej a Rada 
školy pri Centre voľného času v Starej Turej predložila zriaďovateľovi návrh na 
vymenovanie:
 Mgr. Jany Koštialovej do funkcie riaditeľky Základnej školy, Ul. Hurbanova č. 

128/25, 916 01 Stará Turá;
 Věry Tepličkovej do funkcie riaditeľky Centra voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 

355, 916 01 Stará Turá
MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11
Primátor mesta poďakoval Mgr. Anne Chmúrovej za jej prácu na poste riaditeľky ZŠ
a zároveň poprial riaditeľke CVČ p. Tepličkovej veľa úspechov pri jej práci.
.
26. Návrh na menovanie výberovej komisie pre výber zhotoviteľa podprahovej zákazky: 

„Detské ihrisko  pri BD č.263 a 264“
MsZ predložený návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 9, zdržali sa. 2 /Ing. Nerád, Ing.    
Gavač/.

27.   Informácia o ÚPM Stará Turá
Podľa zmluvy so spracovateľom je celé obstarávanie rozdelené do 5-tich etáp. V nadväznosti 
na pripomienky a úpravy návrhu vyhodnotenia stanovísk a návrh na rozhodnutie o 
námietkach a pripomienkach k návrhu Územného  plánu Mesta Stará Turá, ktoré vypracovala 
Ing. Gabriel Čiadová.  Dňa 13. 6.2012 bolo emailom odkontrolovaný návrh VZN a následne 
dohodnuté, že takto spracovaný návrh bude predložený na KSÚ TN. 
Je prísľub, že súhlasné stanovisko podľa §25 stavebného zákona bude KSÚ Trenčín vydané 
do konca júna 2012.
MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11

28    Informácia o plnení opatrení vyplývajúcich z kontroly NKU
Informatívny materiál sa predkladá na základe uznesenia MsZ č. 24 – XIV/2012 z 23. 2. 
2012.
MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11

28b  Návrh na zrušenie VZN č. 10/2012-Nar.
Mestské  zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 7.6.2012 prerokovalo a schválilo   
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Stará Turá č. 10/2012 – Nar.  o poskytovaní sociálnych 
služieb a výške úhrady za sociálne služby. V súčasnosti je do Národnej rady SR predložený 
na schválenie návrh  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v § 110c ods.4, kde sa lehota „ do 30.júna 
2012“ nahrádza lehotou „ do 31.decembra 2013“ s navrhovanou účinnosťou 29. júna 2012. 
Ak by tento legislatívny proces prebehol, došlo by k nesúladu VZN č.10/2012 s novo prijatou 
novelou zákona.
MsZ predložený návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

29.   Návrhy a otázky poslancov 



Riaditeľka DK informovala o problémoch, ktoré má v súvislosti s kultúrnym domom na 
Papradi. Týkajú sa priľahlého pozemku pri KD, ktorý je vo vlastníctve EVC. Tento pozemok 
majú záujem odkúpiť fyzické osoby, čim  by sa situácia pre toto zariadenie skomplikovala. 
Požiadala poslancov o zahrnutie čiastky na výkup pozemku do PR. 
Poslanec Mlynek navrhol vstúpiť do rokovania s EVC a rokovať o odkúpení alebo možnosti 
zámeny týchto pozemkov. Požiadal o možnosť príspevku cca 35 tis € na rekonštrukciu 
kúrenia v KD Papraď, počas zimného obdobia je budova vykurovaná akumulčnými kachlami, 
ktoré sú na jej vykúrenie absolútne nedostačujúce, pričom je to však nákladný spôsob 
vykurovania, z toho dôvodu je obmedzená aj využiteľnosť KD. Nevie o možnosti čerpania 
prostriedkov na tento účel z EF. Nadniesol problematiku vodovodných prípojok a úhrad za 
výmenu ventilov cca 600 €, pri poruchách vody, ktoré musel zaplatiť a takýto postup sa mu 
zdá neadekvátny. Občania si tu svojpomocne vybudovali vodovod. Nevie si predstaviť, že by 
si mala nejaká stará pani sama kopať vodovodné potrubie.
Ing. Schmidl potvrdil, že v takýchto záležitostiach je ťažké vysvetliť starej pani, že prípojka je 
jej a tú prípojku si musí udržiavať, opravovať. My máme na starosti len hlavnú vetvu 
vodovodu. Nie je možné, aby Technotur robili z jeho nákladov opravy, menil ventily.
Primátor informoval, že nevidí problém uskutočniť rokovanie s EVC ohľadne problematiky 
pozemkov. 
Ing. Gavača zaujímalo, či už je doriešená problematiky uskladnenia plynových masiek.
Riaditeľka DK informovala, že zatiaľ nie je zmena. ak budeme mať záujemcu o tieto 
priestory, úrad masky premiestni.
Ing. Gavač poďakoval Poľovníckemu združeniu za pekne zorganizovanú výstavu.
Poslanec Skovajsa poďakoval za opravu cesty v Topoleckej.
Náčelník MsP chcel vedieť stanovisko k prvku rozpočtu 7 tis. € určených na kamerový 
systém, či  má vzhľadom na návrh poslanca Ing. Neráda použiť tieto peniaze na zabezpečenie 
objektov - Polikliniky, DK Javorina, DS, škôlky, použiť na ten alebo onen účel. Chcel teda 
jednoznačné stanovisko k použitiu tejto čiastky.
Mgr. Škriečka, člen KFRM podotkol, že toto je systémovo nesprávne, nakoľko tieto peniaze 
majú byť použité na kamerový systém na pokrytie verejných priestranstiev a majú slúžiť na 
bezpečnosť obyvateľov mesta a my ich dáme na objekty, ktoré majú svojich správcov 
a z MsP urobíme bezpečnostnú službu.
Ing. Gavač navrhol spracovať na budúce septembrové zasadnutie materiál, kde MsP spracuje 
obe varianty možného využitia prostriedkov.
Ing. Nerád informoval, že za posledné obdobie vrástla na Družstevnej ulici kriminalita aj 
v športovom areáli sa udial krádež. Má pocit, že kamerový systém poriadne nefunguje.
Náčelník MsP oponoval, že vďaka kamerovému systému sa napríklad minulý týždeň zadržal 
dealer drog, boli zadržaní vandali.

Po vyčerpaní programu rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť a  o 19 hod 
ukončil zasadnutie. 

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

Overovatelia: Mgr. Soňa Krištofíková
                    Milan Skovajsa
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Mgr. Ľubica Klimáčková




