
Z Á P I S N I C A

z XXII.  zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 25. 10. 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 XX. a XXI. zasadnutí MsZ
 4.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
 5.   Správa audítora o overení účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2011
 6.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 
 6.1 Návrh rozpočtového opatrenia – presun do PR TS – náklady CMZ
 6.2 Návrh rozpočtového opatrenia – klimatizácia sobášna sieň MsÚ
 6.3 Návrh rozpočtového opatrenia–Rekonštrukcia chodníkov ZŠ Komenského - Prestrešenie 

prístupového chodníka  do telocvične.
 7.   Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá pre rok 2013-2015
 8.   Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá pre rok 2013-2015
 9.   Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2013-2015
10.  Hodnotenie a aktualizácia PHSR 
11. Návrh VZN č. 13/2012 – Nar. o obecných bytoch
12. Návrh VZN č. 16/2012 – Nar o podmienkach držania psov
13. Návrh VZN č. 17/2012 – Nar. o vytváraní zdravého životného prostredia
14. Návrh VZN č. 18/2012 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb
15. Návrh VZN č. 20/2012 –Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

a výške príspevku zákonného zástupcu
16. Návrh VZN č. 21/2012 – Nar. o regulatívoch územného rozvoja Mesta Stará Turá, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť "Územného plánu Mesta Stará Turá".
17. Návrh na odpustenie úrokov z omeškania – Hutirová Soňa
18. Správa z vykonaných kontrol hlavnej kontrolórky 
19. Prerokovanie upozornenia prokurátora – VZN č. 5/1998-Nar. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
20. Prerokovanie upozornenia prokurátora k voľbe hlavného kontrolóra v r. 2008
21. Prezentácie pripravovanej štúdie rekonštrukcie MsÚ – Ing. arch. Balažovič
22. Návrhy a otázky poslancov 

K  p r i e b e h u   r o k o v a n i a :
1. Otvorenie
     XXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ing. Ján Kišš o 15 hod.
V čase zahájenia bolo prítomných 8 poslancov.
Oboznámil poslancov s navrhnutým programom rokovania. Do programu rokovania navrhol 
doplniť  body:
6.4  Návrh rozpočtového opatrenia – verejný poriadok
21a Zmena názvu predmetu podnikania 
21b Návrh na vysporiadanie straty v spoločnosti MŠA s.r.o. 
Hlasovanie poslancov: za 8

15.07 hod prichádza na rokovanie poslanec Milan Skovajsa



2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Miroslav Nerád, MUDr. Lýdia Michalcová, Janka 
Trúsiková  a za overovateľov zápisnice: Mgr. Soňa Krištofíková, Mgr. Ivan Klimáček
Hlasovanie poslancov: za 9

3.   Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na XX. a XXI. zasadnutí MsZ
Predložený materiál vzali poslanci na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 9

15.10 hod prišli na rokovanie poslanci Mlynek a Ing. Bunčiak.

4.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
Tu navrhol primátor mesta najskôr prerokovať materiál 4.2 nakoľko žiadateľ je prítomný a má 
ďalšie povinnosti.
4.2 Žiadosť pána Branislava Koštiala, bytom Papraď č. 1660, Stará Turá o odkúpenie 
pozemku parc. č. 17037, ktorý slúži ako prístupová cesta k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
žiadateľa. 
Poslanci udelili slovo pánovi Koštialovi. Vyjadril sa, že v prípade ak mu mesto tento 
pozemok neodpredá, nech opraví túto prístupovú komunikáciu. K jeho prednesu sa poslanci 
vyjadrili nasledovne:
Poslanec Mlynek mu navrhol nech si cestu dá upraviť na vlastné náklady, nakoľko ju používa 
len on.
Ing. Nerád sa vyjadril, že v minulosti sa už obdobné prípady riešili a mesto nebude mať nič 
proti tomu ak si ju žiadateľ na vlastné náklady opraví, nakoľko mesto má vzhľadom na 
finančnú situáciu iné priority a nie zrovna túto komunikáciu. Aj iné subjekty si dávajú cestu 
opraviť na vlastné náklady, keď ju výhradne používajú.
MsZ žiadosť neschválilo z dôvodu, že sa jedná o verejnú komunikáciu.
Hlasovanie poslancov: za 11

4.1 Žiadosť pána Miroslava Ščasného, bytom Ul. SNP 263/21, Stará Turá o odkúpenie 
pozemku parc. č. 5378/1 a 5378/2, z dôvodu vyriešenia vlastníctva pozemkov pod stavbami 
vo vlastníctve žiadateľa a vyriešenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa.
MsZ žiadosť neschválilo z dôvodu, že ešte nie je uzatvorený ROEP.
Hlasovanie poslancov: za 11

4.3 Žiadosť pána  Milana Baču, bytom Žarnovova 1152/1, 903 01 Senec o odkúpenie časti ( 
cca 17 m2 ) pozemku parc. č. 17219/4. Odkúpenie žiada z dôvodu, že pri zameraní stavby ku 
kolaudácii sa zistilo pochybenie geodetov a žiadateľ by rád toto pochybenie napravil.   
MsZ žiadosť neschválilo s tým, že žiadateľ zabezpečí zámenu časti pozemku parc. č.  17219/4 
za pozemok pod jestvujúcou komunikáciou.
Hlasovanie poslancov: za 11

4.4 Žiadosť pána Róberta Sadloňa a manž. Aleny, rod. Reptovej, bytom Dibrovova 225/25, 
Stará Turá o odkúpenie pozemku parc. č. 937/1. Odkúpenie žiadajú z dôvodu výstavby 
parkoviska k rodinnému domu.
MsZ žiadosť neschválilo z dôvodu, že sa jedná o verejnú komunikáciu.
Hlasovanie poslancov: za 11



4.5 Žiadosť pána Ing. Vladimíra Dingu, bytom Sadová 3014/29, Stará Turá o odkúpenie časti 
( cca 360 m2 ) pozemku parc. č. 1761/20, ktorá bezprostredne nadväzuje na nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľa. Predmetný pozemok mesto nevyužíva a nie je možné na ňom realizovať 
výstavbu, nakoľko sa tento pozemok nachádza v ochrannom pásme vysokého napätia.  
MsZ schválilo odpredaj pozemku.
Hlasovanie poslancov: za 11

4.6 Žiadosť pána Ing. Ľuboša Chudého, bytom 8. apríla 767/41, Stará Turá o zámenu časti 
pozemku parc. č. 542/1, ktorý je vo vlastníctve mesta Stará Turá za pozemok parc. č. 542/57, 
ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Jedná sa o rovnakú výmeru 4 m2. Pri realizácii výstavby 
a zlúčení viacerých stavebných činností došlo k posunutiu stavby cca o 0,4 m smerom 
k bočnému chodníku v smere uličnej čiary na sever. Zistené to bolo až po zameraní geodetom 
pri záverečnom zameraní budovy na pozemku a zameriavaní chodníkov a parkoviska v rámci 
následnej výstavby.    
MsZ schválilo zámenu pozemkov.
Hlasovanie poslancov: za 11

4.7 Žiadosť pána Miroslava Mikulca, bytom Papraď 1756, Stará Turá a  Michaely 
Mikulcovej, rodenej Gregorovej, bytom Papraď 1637, Stará Turá o odkúpenie časti ( cca 285 
m2 ) lesného pozemku parc. č. 17234/5. Cez uvedený pozemok pôjde príjazdová cesta, ktorá 
bude slúžiť ako vstup na stavebný pozemok. Na stavebný pozemok, ktorý je vo vlastníctve 
žiadateľov nie je možný iný vstup. Žiadatelia doložili súhlasné stanovisko Obvodného 
lesného úradu k výstavbe rodinného domu v ochrannom pásme lesa.
MsZ schválilo odpredaj pozemku.
Hlasovanie poslancov: za 11

4.8 Návrh na prenájom majetku mesta Stará Turá  MŠK o.z. Stará Turá.
MsZ schválilo prenájom pozemku.
Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1 /Ing. Nerád/

 V tejto súvislosti navrhol prerokovať primátor mesta materiál k bodu č. 21b Návrh na 
vysporiadanie straty v spoločnosti MŠA s.r.o., ktorý bol stiahnutý z rokovania XX. 
zasadnutia MsZ dňa 13. 9. 2012. K tomuto materiálu podal informáciu Ing. Nerád. Na strate
sa budú obaja spoločníci podieľať pomerom zhodným s pomerom na základnom imaní 
spoločnosti. Toto činí k dnešnému dňu  2.096.662,- EUR, pričom vklad spoločníka EUR-
MED a.s. predstavuje 1.706.168,- EUR a vklad Mesta Stará Turá predstavuje 390.494,- EUR. 
Z toho vyplýva pomer na základnom imaní 81,38 ku 18,62.  Spoločnosť EUR-MED a.s. 
uhradí podiel na strate spoločnosti MŠA s.r.o. vo výške 270.778,14 EUR a Mesto Stará Turá 
vo výške 61.954,89 EUR. Súčasne sa spoločnosť EUR-MED a.s zaväzuje po vysporiadaní 
straty odkúpiť od Mesta Stará Turá obchodný podiel vo výške 61.954,89 EUR. Spoločnosť 
EUR-MED a.s sa taktiež zaväzuje navýšiť základné imanie MŠA s.r.o. o 88.000,- tis EUR vo 
forme peňažného vkladu. Týmto spôsobom bude vyrovnaná strata z minulých období 
spôsobená negatívnym hospodárskym výsledkom z bežnej činnosti ako i odpismi za 
predchádzajúce obdobie. Súčasne budú vykryté všetky cudzie zdroje, použité na výstavbu 
posilňovne v roku 2011 a 2012. 
Prednosta upozornil, že vzhľadom na časový sled prípravy programového rozpočtu sa bude 
musieť vklad mesta riešiť s termínom realizácie v roku 2013.
Do výrokovej časti uznesenia sa v bode a) na konci pripájajú slová „s termínom realizácie 
v roku 2013“.
MsZ návrh schválilo.



Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1 /Ing. Nerád/

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 
imobilných občanov. Zároveň žiada o výpožičku resp. prenájom pozemku pre zriadenie dvoch 
vyhradených parkovacích miest. Pozemok, na ktorom budú vytvorené parkovacie miesta sa 
nachádza bezprostredne pri polyfunkčnom objekte vo vlastníctve žiadateľa.                         
MsZ schválilo prenájom pozemku pre 3 státia pre verejné účely bezodplatne a 2 vyhradené 
státia za odplatu 111 €/rok/státie.
Hlasovanie poslancov: za 11

4.10 Návrh na vloženie majetku mesta Stará Turá do MŠA s.r.o. Stará Turá. Jedná sa 
o budovu kolkárne súp. č. 504 s pozemkom parc. č. 169 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 336  m2, ktoré sú zapísané  na  LV  č. 1 na mesto Stará Turá v celosti.  Obstarávacia 
cena budovy kolkárne inv. č. 1-80.20-000000270 je 42 467,62 €, zostatková cena je 0,- €, 
obstarávacia cena pozemku inv. č. POZ100062 je 1 672,97 €. Cena podľa znaleckého 
posudku č.20/2012 vypracovaného Ing.Evou Gregušovou je 80 700,- €.  
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1 /Ing. Nerád/

4.11 Návrh pána Ing. Jozefa Bublavého a manž. Mgr. Júlie Bublavej, bytom SNP 261/39, 
Stará Turá k prerokovaniu a zmene uznesenia MsZ č. 13-XX/2012 zo dňa 13.9.2012, ktorým 
mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku parc. č. 4089/1 na dobu neurčitú 
s výpovednou dobou 30 dní a za jednorazový nájom 1 000,- €. Žiadateľ navrhuje zmluvne 
riešiť vzťah k pozemku odkúpením časti ( cca 340 m2 ) pozemku parc. č. 4089/1, ktorý susedí 
s pozemkom parc. č. 4089/2, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.  
O tomto návrhu bližšie informoval Ing Gavač, ktorý povedal. že navrhovateľ sa dostavil na 
zasadnutie komisie výstavby,ÚPaD a žiadal o odpredaj miesto úhrady nájmu za pozemok. 
Komisia predaj odporučila.
Ing. Nerád sa vyjadril, že cieľom je  odpredávať pozemky na ktorých sa  má niečo budovať 
a nie preto, aby ich niekto len tak vlastnil. KFRM odporučila odpredaj pozemku vzhľadom na 
to, že Ing. Bublavý vykonával na ňom úpravy bez súhlasu mesta a využite pozemku do 
budúcna je otázne za cenu 20 €/m2  čiže cca 7 tis. €.
Primátor podotkol, že či nemôže vzniknúť do budúcna problém, pretože  bude vlastníkom  
pozemku až po potok a v prípade povodní si bude nárokovať na odškodnenie. Na to Ing. 
Mináriková povedala, že v zmysle § 139 stavebného zák. si nemôže nárokovať po mesta 
v takom prípade nič.
Ing. Maťková doporučila doplnenie zdôvodnenia do uznesenia pri aplikácii osobitného 
zreteľa.
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1/Ing. Gavač/

4.12 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom  pozemku parc. č. 
4025/14.
Obchodná verejná súťaž bola zverejnená od 21. 9. 2012 do 16. 10. 2012. Na vyhlásenú 
obchodnú verejnú súťaž sa neprihlásil žiadny záujemca. 
MsZ vzalo informáciu na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 11



4.13 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností 
nachádzajúcich sa na ul. Gen. M. R. Štefánika 362/38.
Obchodná verejná súťaž bola zverejnená od 21. 9. 2012 do 16. 10. 2012. Na vyhlásenú 
obchodnú verejnú súťaž sa prihlásil jeden záujemca. 
Poslanci vzali informáciu na vedomie. Zároveň menovali komisiu na vyhodnotenie verejnej 
súťaže v nasledovnom zložení: 

- Mgr. Peter Škriečka 
- Ing. Richard Bunčiak
- Janka Trúsiková
- Marek Mlynek
- MUDr. Lýdia Michalcová

Hlasovanie poslancov: za 9, zdržali sa: 2 /Ing. Bunčiak, MUDr. Michalcová/

4.14 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností 
nachádzajúcich sa na ul. Gen. M. R. Štefánika 363/46.
Obchodná verejná súťaž bola zverejnená od 21.9.2012 do 16.10.2012. Na vyhlásenú 
obchodnú verejnú súťaž sa prihlásil jeden záujemca. 
Poslanec Ing. Nerád navrhol, aby MsZ odsúhlasilo totožné zloženie komisie ako v bode 4.13 
s tým, že otváranie obálok sa uskutoční v jeden termín.
Hlasovanie poslancov: za 9, zdržali sa: 2 /Ing. Bunčiak, MUDr. Michalcová/

4.15 Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parc. č. 443/1 a uzatvorenie zmluvy 
o budúcej nájomnej zmluve na pozemok parc. č. 440/1, na ktorých bude postavený bytový 
dom. 
MsZ  návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

4.16 Návrh na odpredaj majetku mesta Stará Turá. Jedná sa o nasledovný nehnuteľný 
majetok:
STAVBY                                                   inv.č.                               OC            ZC k 30.6.2012
Štadión - trávnaté ihrisko                     STA200090                    16 430,99 €                0,- €
Štadión – ľahkoatl.dráha                      STA200091                    45 998,81 €                 0,- €  
Štadión – doskočisko                           STA200092                         300,40 €               37,75 €
Štadión – doskočisko                           STA200093                         333,47 €               43,03 € 
Vstup.brána futb.štadión                      STA200094                         431,52 €                 0,- €
Uvedené stavby nadobudlo Mesto Stará Turá do svojho majetku na základe zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu. V zmysle 
citovaných zákonov prešli do majetku obcí a miest zariadenia, ktoré boli v trvalom užívaní 
telovýchovných jednôt. Mesto nadobudlo predmetné stavby bez pozemkov. Pozemky boli 
majetkom spoločnosti Chirana Prema a.s. a tieto boli odpredané v rámci konkurzného 
konania. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhuje mesto  odpredať hore uvedené stavby podľa 
osobitného zreteľa súčasnému užívateľovi pozemkov, t. j. MŠA Stará Turá s.r.o. za cenu 
110,78 €.     
MsZ  návrh schválilo. 
Hlasovanie poslancov: za 10,  zdržal sa: 1 /Ing. Nerád/

4.17 Návrh na bezodplatný prevod pozemkov parc. č. 869/8, 869/13, 3200/5 od Slovenského 
pozemkového fondu, Búdkova 36, Bratislava, IČO 17 335 345, do majetku mesta Stará Turá. 
Pozemky sa nachádzajú v novej časti cintorína. Vzhľadom k tomu, že sa jedná 



o verejnoprospešnú stavbu je možné preklasifikovať žiadosť o odkúpenie, ktorá bola podaná 
pred zahájením výstavby, na žiadosť o bezodplatný prevod.
MsZ  návrh schválilo. 
Hlasovanie poslancov: za 11

4.18 Návrh na zrušenie uznesenia č. 3 - XXI/2012 zo dňa 4.10.2012, ktorým boli navrhnuté 
zmeny v zmluve o budúcej zmluve medzi spoločnosťou  STINEX s.r.o. Nové Mesto nad 
Váhom a mestom Stará Turá. Spoločnosť STINEX s.r.o. s navrhovanými pripomienkami 
nesúhlasí.
MsZ  návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

4.19 Žiadosť pána Ing. Juraja Gavača, bytom SNP 3/8, Stará Turá – splnomocnený zástupca 
spoločnosti EUR MED Slovakia s.r.o., Stará Turá o povolenie na vykonanie opravy účelovej 
komunikácie na pozemku parc. č. 4092/32, ktorá sa nachádza v areáli bývalej Tehelne a vedie 
okolo nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti EUR MED Slovakia s.r.o. Opravu urobia na 
vlastné náklady.
MsZ  žiadosť schválilo. 
Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa:1 /Ing. Gavač/

4.20 Návrh na zrušenie uznesenia č.16 – XX/2012 a návrh výkupu pozemkov, ktorý je 
odstupňovaný  podľa výmery jednotlivých parciel a to do 1 000 m2  vo  výške  8 €/m2, od 1 
001 – 2 000 m2  vo výške 6 €/m2,  od 2 001 – 4 000 m2  vo výške 4 €/m2,  nad  4 001 m2  vo 
výške 3 €/m2. 
Po širšej diskusii na tému zverejňovania cenovej ponuky sa poslanci dohodli, že zverejnenie 
bude len na webovej stránke mesta.
MsZ  návrh schválilo. 
Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa : 1 /Mlynek/

 5.   Správa audítora o overení účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2011
Mesto Stará Turá si splnilo povinnosti ustanovené v § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a svoju účtovnú závierku za rok 2011 si dalo overiť spoločnosti 
NOVOAUDIT, s.r.o. Nové Zámky.
MsZ vzalo materiál  na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 11

 6.   Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 
Správu k danému materiálu podal podal predseda KFRM Ing. Nerád, ktorý konštatoval, že 
súčasná finančná  situácia je stabilná. Mestu sa temer komplet podarilo splatiť úver na 
financovanie investičných projektov ako CMZ, ZUŠ. Očakáva sa príjem z podielových daní 
vo výške 2 mil. €, nerealizované projekty by sa mali pohybovať vo výške 250 tis. € a mali by 
byť prenesené do rozpočtu budúceho roku.
MsZ vzalo materiál  na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 11

 6.1 Návrh rozpočtového opatrenia – presun do PR TS – náklady CMZ



     Potreba presunu čiastky 5 000 € z projektu 12.4.3. „Revitalizácia CMZ – mobiliár“ na 
prvok 12.1. „Transfery na bežné výdavky príspevkovým organizáciám vyplynula z nutnosti 
finančného vyrovnania medzi mestským úradom Stará Turá a Technickými službami, ktoré si 
nárokujú refundáciu výdavkov na materiál a práce spojené s osádzaním mobiliáru v centrálnej 
mestskej zóne. 
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 11

Na návrh poslanca Ing. Neráda sa rokovanie k bodu 6.2 presúva za bod 9 Návrh 
programového rozpočtu mesta Stará Turá.
Hlasovanie poslancov za presun bodu 6.2: za 7, zdržali sa: 2 /Durcová, MUDr. Michalcová/, 
proti : 2 /Mlynek, Trúsiková/ 

 6.3 Návrh rozpočtového opatrenia–Rekonštrukcia chodníkov ZŠ Komenského -
Prestrešenie prístupového chodníka  do telocvične.

Informáciu k materiálu podala Mgr. Krištofíková. Z dôvodu zahájenia realizácie stavby: 
„Prestavba špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ“ vzišla potreba riešiť presun žiakov 
ZŠ z učebňových pavilónov do objektu telocvične. Doposiaľ  sa na presun žiakov využívala 
chodba na prízemí pavilónu špeciálnych učební resp. za priaznivého počasia jestvujúci  
vnútroareálový nezastrešených chodník. V roku 2010 bol spracovaný projekt rekonštrukcie 
chodníkov vtedajším pracovníkom oddelenia výstavby ÚP a ŽP p. Benianom a následné sa 
uskutočnila realizácia. Prístupový chodník priamo nadväzuje na jestvujúci vnútroareálový 
komunikačný systém chodníkov ZŠ Komenského, ktorý bol zrekonštruovaný v roku 2010 na 
základe projektovej dokumentácie. Pán bol Benian oslovený, či by bol ochotný naprojektovať 
prestrešenie tohto chodníka, s čím on súhlasil. Je predpoklad, že pre uvedené stavebné úpravy 
sa  vybaví ešte tento rok povolenie príslušného stavebného úradu (Obec Čachtice), zabezpečí 
sa výber dodávateľa a  zahájenie stavby s predpokladaným fin. objemom 23 500,- €.
Ing. Nerádovi sa zdala  vyčíslená čiastka na prestrešenie privysoká. Na tento projekt nie sú 
podľa jeho názoru v rozpočte zdroje. Na stavebnej komisii boli vznesené pripomienky 
z hľadiska nákladovosti projektu. Bola vznesená pripomienka, aby sa oslovili priamo 
dodávatelia, ktorí túto stavbu budovali a môžu dodať projektovú dokumentáciu a v rámci tejto 
dokumentácie by sa cena prehodnotila. Tieto pripomienky však oddelenie výstavby nevzalo 
do úvahy. Argumentovalo nepochopiteľnými vecami. Vyjadril sa, že nechápe ako môže mať 
výškopis a polohopis našej školy výhradne p. Benian.
Ing. Mináriková zdôraznila, že statický návrh nemôžeme podceňovať a taktiež zhotoviteľ 
musí mať autorizačnú pečiatku.
Riaditeľka ZŠ Mgr. Koštialová zdôraznila, že chodník je dôležitý z bezpečnostných dôvodov.
MsZ návrh neschválilo.
Hlasovanie poslancov: za 4 , proti: 5 /Skovajsa, Ing. Nerád, Ing. Gavač, Ing. Bunčiak, 
Dr.Barszcz/,
zdržali sa: 2 /Mgr. Klimáček, MUDr. Michalcová/

6.4  Návrh rozpočtového opatrenia – verejný poriadok
K prvku č. 1 – v prvku školenie mala MsP rozpočtovaných 100 Euro, ale školiaci pracovník 
nemá na danú činnosť živnosť a úhrada za školenie mu môže byť vyplatená iba na základe 
dohody.
K prvku č. 2 – pri tvorbe rozpočtu na rok 2012 v prvku mzda MsP,  nebolo rátané s platom 
upratovačky . Keďže MsP ušetrí v prvku lekárske prehliadky 600 Euro, tieto ušetrené financie 
by pokryli ročné náklady na upratovačku MsP.



MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 11

 7.   Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá pre rok 2013-2015
Ing. Nerád tlmočil stanovisko KFRM k predloženému návrhu. Nárast dotácie o 11 tis. € je 
nereálny.
Riaditeľka  DK podala informáciu k predkladanému rozpočtu a k upravovaným položkám. 
Požadovala v návrhu zvýšenú  sumu na opravu vchodových dverí a na činnosť. Po zasadnutí 
KFRM znížila rozpočet o 12 800 €. Sumu vypustila z položky kultúrne podujatia, knižnica, 
správa majetku, stredisko cezhr. spolupráce, infraštruktúra.
Ing. Holota informoval, že táto úprava sa prejavila aj v rozpočte mesta na prvku 11.1.1.
Ing. Nerád doporučil predložiť rozpočet podľa jednotlivých prvkov a predložiť na budúce 
zasadnutie.
Mení sa výroková časť uznesenia nasledovne:

a) b e r i e  n a v e d o m i e
s tým, že celková dotácia od mesta pre budúci rok bude 105 tis. €

b) u k l a d á
dopracovať programový rozpočet podľa prvkov a predložiť na budúce zasadnutie.

Z: Riaditeľka DK Javorina
T: 13. 12. 2012

MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 7, proti 4 /Mgr. Krištofíková, Mlynek, Trúsiková, Durcová/

Po tomto bode sa dostavil Ing. arch. Balažovič, ktorý odprezentoval prezentáciu k bodu 
programu
21. Prezentácie pripravovanej štúdie rekonštrukcie MsÚ.
V predloženej štúdii chýbala naprojektovaná kancelária hovorcu, sociálne oddelenie 
a organizačné oddelenie. Podľa vyjadrenia Ing. arch. Balažoviča ide len o prvú pracovnú 
formu tejto štúdie, tá sa bude ďalej dopracúvať podľa požiadaviek.

 8.   Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá pre rok 2013-
2015
Ing. Vráblová informovala, že po 1. zasadnutí KFRM došlo v návrhu k zmenám v rámci 
úsporných opatrení a pripomienok. Na ich základe rozhodla, že sa nebude realizovať ďalšia 
inštalácia GPS do vozidiel v progr. 3, šetriace opatrenia sa prejavia na programe 5 – energie, 
programe 6 – materiál, PHM, programe 7 – komunikácie Papraď, čo predstavuje zníženie 
o 26 tis. € v bežných výdavkoch. Vyslovila sa, že ďalšie zníženie transferu o 20 tis. € , na 
základe 2. zasadnutia KFRM ,vidí ako nereálne. 
Ing. Nerád zdôraznil, že ďalšie zníženie o 20 tis. € vychádza z predpokladov rozpočtu mesta 
a to sa bude riešiť  pri rokovaní rozpočtu mesta.
Mení sa uznesenie vo výrokovej časti :

a)  b e r i e  n a  v e d o m i e  s pripomienkou
znížiť  výdavkovú časť PR o 26 tis. €

     b)  u k l a d á
dopracovať programový rozpočet podľa prvkov a predložiť na budúce zasadnutie.

Z: Riaditeľka TS
T: 13. 12. 2012

    MsZ vzalo materiál na vedomie.
    Hlasovanie poslancov: za 11



 9. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2013-2015
Poslankyňa Trúsiková vzniesla námietku proti kráteniu v programe 1 - zrušeniu odmien 
členom 
komisií MsZ. Pripomenula, že už v minulosti spomínala, že problém zohnať zodpovedných 
členov pre prácu v týchto komisiách, odmena za ich činnosť je symbolická, mnohým nestačí 
ani na telefónne poplatky, nehovoriac o ostatných výdavkoch. Mnohých členov by to  
odradilo od činnosti. Poslanci tak isto venujú činnosti nie málo času a energie. Ďalej vzniesla 
námietku na krátenie položky na mzdy v progr. 15  pre pracovníkov mesta. Veľmi ju mrzí, že 
za celý čas nepočula od nikoho zaďakovať práve pracovníkom mesta za ich prácu, ktorá nie je 
jednoduchá.
Ing. Gavač  sa vyjadril, že on súhlasí, aby sa poslancom odmeny zrušili. Podľa jeho názoru 
tam všetci išli ,aby urobili niečo pre ľudí, a myslí si, že nikto nie je závislý na pár eurách za 
rok vo forme odmeny poslancom.
Ing. Nerád vyzval poslankyňu Trúsikovú, aby navrhla, z ktorej položky chce urobiť šetrenie 
na zachovanie odmien členom komisií, táto navrhla znížiť toto na položke športu s čím 
nesúhlasil poslanec Dr.Barszcz. Vyslovil sa, že ak sa urobí škrt v športe, tak ten tu končí. 
Mgr. Klimáček navrhol, aby sa šetrenie robilo na viacerých programoch a nerobilo sa to na 
jednom programe. Je zásadne proti tomu, aby sa to robilo len z jednej, zo športu.
Mgr. Krištofíková navrhla ponížiť celkový koncoročný zostatok, je si vedomá, že čím je vyšší 
je to lepšie, ale za danej situácie je to schodné riešenie.
Ing,. Nerád informoval, že v rozpočte sa uvažuje len so 6 %-ným nárastom dane 
z nehnuteľností. Možnosti navyšovania príjmov sú obmedzené. 
Primátor sa vyslovil, že si cení jeho angažovanosť na práci s rozpočtom, ale podľa jeho 
názoru v časoch krízy je niekedy potrebné upustiť od určitých rozvojových aktivít a udržať 
život v meste. Osobne by neznižoval výdavky Technickým službám, pretože potrebujú 
rekonštruovať chodníky, odvážať smeti, ľudia potrebujú aj tú kultúru aj ten šport. Nepúšťať sa 
do akcií ,ktoré budú mať vypovedaciu hodnotu za niekoľko rokov, ale radšej udržať 
a skvalitniť život ľudí v meste.
Ing. Nerád sa stotožnil s primátorovým názorom, upustiť od prehnaných investícií v roku 
2013. Podotkol však, že je potrebné sa naladiť na zníženie výdavkov.
Primátor informoval, že vláda podpísala memorandum so ZMOSom o znížení výdavkov 
o 10% na tovary a služby a na mzdové náklady o 5 %. To robí v našom rozpočte 440 tis. € 
a je to totálne likvidačné pre samosprávy. Osobne je za to, aby sa urobili pre ľudí v meste 
aspoň chodníky. Nevidí v súčasnosti nutnosť budovania detských ihrísk.
Ing. Nerád dal návrh za odhlasovanie návrhov konečného salda bežného rozpočtu. Je  za saldo 
vo výške 251 tis. €. Poslankyňa Trúsiková navrhla saldo vo výške 220 tis. €.
Hlasovanie za poslanecký návrh Ing. Neráda: za 5, proti 6 /Mgr. Krištofíková, Durcová, 
Trúsiková, Mlynek, Skovajsa, MUDr. Michalcová/
Hlasovanie za poslanecký návrh p. Trúsikovej : za 6, proti 5 /Ing. Nerád, Ing. Gavač,  
Dr.Barszcz, Mgr. Klimáček, Ing. Bunčiak/.
Po schválení poslaneckého návrhu p. Trúsikovej sa rozdiel 30 tis € prerozdelil:
- 20 tis. € na podpr. 15.1 pre Technické služby, 
- 6 300 € progr. 1.1.2 výkon funkcie poslancov a členov komisií, prvok odmeny poslancov 
a členov komisií, pričom o tejto položke poslanci hlasovali, a to nasledovne : za 6, proti 5
/Mgr. Krištofíková, Ing. Nerád, Ing. Bunčriak, Ing. Gavač, Dr.Barszcz/,
Mgr. Krištofíková dala návrh na hlasovanie o navýšení dotácie na podporu športu pre mládež 
na základe návrhu, ktorý  podal Dr.Barszcz vo výške  3700 €. Hlasovanie poslancov: za 11 
- podpr. 10.2 prvok dotácia na podporu športových združení a klubov navýšiť  o čiastku 3700 € 
pre podporu športu pre mládež



Poslanci, ktorí sa chcú vzdať svojej odmeny, môžu tak urobiť individuálne formou čestného 
prehlásenia o vzdaní sa odmeny. Poslankyňa Trúsiková navrhla, že tak môžu robiť aj formou 
príspevku na charitatívny fond mesta. Je na ich zvážení ako formu si zvolia.
V rámci ďalšej rozpravy prerokovali poslanci výdavkovú časť  bežného rozpočtu. 
Hlasovanie za jej odsúhlasenie: za 11
V rámci kapitálového rozpočtu boli prerokované nasledovné výdavky:
a) priority – tu dala návrh na navýšenie položky projekt rekonštrukcie MsÚ Ing, Mináriková
zo sumy 35 tis. € na  50 tis. €, poslanec Mlynek dal návrh odložiť rekonštrukciu  MsÚ.
Hlasovanie poslancov za priority vo výške 407 tis. €: za 11
b) ďalšie kapitálové výdavky – Ing. Vráblová dala návrh na zaradenie položky oprava 
chodníkov AS vo výške 15 tis. €, pričom sa vypustia spevnené plochy Hurbanova vo výške 
40 tis. €.
Hlasovanie poslancov za odsúhlasenú výšku týchto výdavkov v sume 65 tis. €: za11
c) mimoriadne výdavky -  tu sa znižuje položka PD na nové projekty z 34 tis. € na 14 tis. €
Hlasovanie poslancov za odsúhlasenú výšku týchto výdavkov v sume 198 tis. €: za 11

Schválené boli základné smerné čísla rozpočtu, ktoré je potrebné preniesť do ostrého návrhu 
PR na budúce zasadnutie.
Na základe týchto údajov bolo upravená výroková časť uznesenia nasledovne:
a)   b e r i e  n a v e d o m i e  s  pripomienkami

                   
     b)  u k l a d á

dopracovať verziu rozpočtu, predstavenú vedúcim finančného oddelenia na rokovaní MsZ 
a upraviť podľa prvkov nasledovne:

                  - pripraviť rozpočet tak, aby saldo bež. rozpočtu pre rok 2013 bolo na úrovni 220 tis. €
                  - na podprograme 1.1.2, prvok a/- odmeny poslancov, ponechať v pôvodnej čiastke 4600 € 

/+ doplniť odvody 1700 €/ 
                  - na podprograme 15.1. - transfer pre Technické služby navýšiť o 20 tis. EUR
                  - na podprogram 10.2 prvok a/- dotácia na podporu športových združení a klubov navýšiť  

o čiastku 3700 € 

- pri tvorbe kapitálového rozpočtu na rok 2013 vychádzať z predpokladaného stavu 
finančných prostriedkov na konci roku 2012 podľa odhadov finančného oddelenia vo 
výške 850 tis. €. Je možné časť kapitálových príjmov, pokiaľ nebudú realizované v roku 
2012, preniesť do roku 2013. Z týchto zdrojov je potrebné vytvoriť RF vo výške 400 tis. 
€ v roku 2013. Ďalšie prostriedky spolu so saldom bežného rozpočtu sa použijú na 
kapitálové výdavky v celkovej výške 670 tis. € v nasledovnom členení:

                 Priority:                                                                          407 tis.
                       Rekonštrukcia špeciálneho pavilónu                            226 tis.

Rezerva na viacnáklady ŠP  /prípadne chodník/               24 tis.
                        Územný plán zóny Drahy                                              17 tis.
                       Projekt rekonštrukcie MsÚ                                           50 tis.
                       Športovisko Topolecká                                               35 tis.
                       5 % podiel na projektoch z EF                                     55 tis.

                Ďalšie:                                                                             65 tis.
                       Obnova výpočtovej techniky                                        17 tis.
                       Projekty požiarnych hydrantov                                      5 tis.
                       Kapitálové výdavky Doprava                                      10,5 tis.
                       Kapitálové výdavky MŠ                                             10 tis.
                       Kapitálové výdavky ZUŠ – kanaliz.                              5 tis.
                       Kapitálové výdavky CVČ                                            2,5 tis.



                      Oprava chodníkov AS                                                15 tis.

               Mimoriadne:                                                                     198 tis.
                       Zateplenie a okná MŠ                                                 150 tis.

Výmena okien MsÚ                                                      26 tis.
PD pre nové projekty – príprava                                    14 tis. 
Klimatizácia obradná sieň                                                8 tis.                    

            Projekt klimatizácie obradnej siene sa podľa možností presunie do rozpočtu 2012.

            a predložiť na budúce zasadnutie.

                                               Z: Ekonomické odd.
T: 13. 12. 2012

Hlasovanie poslancov: za 11
Po schválení rozpočtu sa poslanci vrátili k prerokovaniu bodu 6.2.
6.2 Návrh rozpočtového opatrenia – klimatizácia sobášna sieň MsÚ
 Informáciu k materiálu predložila Mgr. Krištofíková.   Sobášna sieň na Mestskom úrade v 
Starej Turej je počas roka využívaná na rôzne účely. Jej kapacita sa pohybuje na úrovni 60 až 
70 ľudí. Prostredníctvom služieb Zboru pre občianske záležitosti v Starej Turej sa tu 
organizujú rôzne občianske obrady, slávnosti a spoločenské podujatia. Žiaľ, podmienky v 
sobášnej sieni sú neraz veľmi zložité, nakoľko v letných mesiacoch sa tu teplota pohybuje na 
úrovni do 40 ºC a v zimných mesiacoch na úrovni 12 až 14 ºC. Pri vysokých teplotách sa 
občania, ktorí sa zúčastňujú obradov, sťažujú na neznesiteľné horko, nedýchateľný vzduch 
a smrad v obradnej sieni. Nevesty, ktoré sú už tak dosť nervózne zo svadobného obradu, 
musia často zápasiť s nevoľnosťou z tepla. Počas zimných mesiacov je zase nemožné, aby 
hostia obsedeli v obradnej sieni bez bundy či kabáta. Nevesty, ktoré sa počas obradu fotia, 
musia strpieť nízke teploty v šatách. Novorodencov musia rodičia počas uvítaní naobliekať, 
aby neprechladli. Tieto situácie sa opakujú pravidelne, či už počas letných mesiacov alebo 
zimných mesiacov. Aj keď sa Zbor pre občianske záležitosti v Starej Turej snaží robiť obrady 
a slávnosti dôstojne a na vysokej úrovni, často sa musia ospravedlňovať hosťom, ktorí sa 
sťažujú na nedôstojné klimatické podmienky v obradnej sieni. Súčasná vzduchotechnika 
nedokáže obradnú sieň vôbec vychladiť. Taktiež nie je možné obradnú sieť vykúriť 
s pomocou radiátorov. Klimatizačná jednotka v miestnosti by vylepšila služby mesta pre 
svojich občanov a taktiež posunula prácu Zboru pre občianske záležitosti opäť na vyššiu 
úroveň. 
Klimatizačné jednotky by dokázali nielen chladiť, ale v zimných mesiacoch by dokázali 
obradnú sieň vykurovať. V zimných mesiacoch by sa ušetrili náklady na vykurovanie 
obradnej siene, ktoré je aj tak neefektívne. Keďže sa jedná o objemovo veľmi veľkú 
miestnosť (550-600 m3) musia byť aj tieto jednotky s vyšším výkonom. Je potrebné 
realizovať aj nové elektrické rozvody so samostatnými ističmi pre klimatizačné jednotky.
MsZ predložený návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 11

10.  Hodnotenie a aktualizácia PHSR 
MsZ predložený materiál schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

11. Návrh VZN č. 13/2012 – Nar. o obecných bytoch
Toto  všeobecne záväzné nariadenie upravuje postup prenajímateľa pri prenajímaní obecných 
bytov, podmienky prideľovania bytov obstaraných z verejných prostriedkov, ktoré sú určené 
na nájom pre obyvateľov ako i zásady výberu podnájomníkov.



MsZ predložené VZN schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
Hlasovanie poslancov: za 11

12. Návrh VZN č. 16/2012 – Nar o podmienkach držania psov
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa podrobnejšie upravujú podmienky držania psov na 
území mesta Stará Turá s výnimkou služobných psov používaných podľa osobitných 
predpisov
Poslanec Skovajsa  doplnil, že v krátkej dobe príde zrejme k zmene tohto VZN, nakoľko 
v parlamente je momentálne v riešení návrh ohľadne bojových plemien psov.
MsZ predložené VZN schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
Hlasovanie poslancov: za 11

13. Návrh VZN č. 17/2012 – Nar. o vytváraní zdravého životného prostredia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v rámci právomoci mesta a v súlade 
s platnými právnymi predpismi usmerňovať vytváranie a zabezpečovanie zdravého životného 
prostredia v k.ú. Stará Turá
MsZ predložené VZN schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
Hlasovanie poslancov: za 11

14. Návrh VZN č. 18/2012 – Nar. o poskytovaní sociálnych služieb
Zmenou zákona o sociálnych službách dochádza k zmene stanovovania minimálnej výšky 
úhrady za sociálne služby s ohľadom na ekonomicky oprávnené náklady na poskytovanú 
sociálnu službu. V súvislosti so zavádzaním metodiky uplatňovania ekonomicky oprávnených 
nákladov vo výpočte úhrad od klientov, po schválení členmi komisie pre sociálne veci 
a bývanie, bol prijatý návrh tejto úhrady k 1.1.2013 vo výške 25% ekonomicky oprávnených 
nákladov na poskytované sociálne služby a následne k 1.1.2014 vo výške 50% ekonomicky 
oprávnených nákladov.
MsZ predložené VZN schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
Hlasovanie poslancov: za 11

15. Návrh VZN č. 20/2012 –Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
a výške príspevku zákonného zástupcu

Týmto VZN sa navrhuje úpravu výšky poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri 
ZŠ v Starej Turej a v MŠ Stará Turá. Poplatky v uvedených zariadeniach neboli upravované 
od roku 2008. Za toto obdobie sa podstatne zvýšili náklady spojené s prevádzkou zariadení. 
Preto je návrh príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov zvýšiť tak, ako 
je uvedené v návrhu VZN č. 20/2012, teda v ŠKD na jedno dieťa zo 6,70 € na 9,00 € a na 
súrodencov z 10,00 € na 12,00 €. V MŠ zvýšiť poplatok na jedno dieťa z 10,00 € na 13,00 € 
a na súrodencov zo 14,00 € na 20,00 €.
MsZ predložené VZN schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
Hlasovanie poslancov: za 11

16. Návrh VZN č. 21/2012 – Nar. o regulatívoch územného rozvoja Mesta Stará Turá, 
ktorým  sa vyhlasuje záväzná časť "Územného plánu Mesta Stará Turá"

Podľa zmluvy so spracovateľom bolo celé obstarávanie ÚPM Stará Turá rozdelené do 5-tich 
etáp. Všetky etapy boli realizované v súlade so stavebným zákonom vyhl.č.55/2001 Z. z. 



o územnoplánovacích podkladoch, správneho poriadku, zákona o obecnom zriadení 
a súvisiacich právnych predpisov.
Týmto VZN sa vyhlasuje  Záväzná časť "Územného plánu Mesta Stará Turá", ktorá je definovaná 
katastrálnym     územím Mesta Stará Turá.
Hlavné zásady funkčného využívania, priestorového usporiadania a limity využívania územia sú     
riešené v záväznej časti "Územného plánu Mesta Stará Turá" záväznými regulatívmi v textovej     
časti.
MsZ predložené VZN schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
Hlasovanie poslancov: za 11

17. Návrh na odpustenie úrokov z omeškania – Hutirová Soňa
Pohľadávka voči  Hutirovej Soni vznikla ako nedoplatok na nájomnom za prenájom 
nebytového priestoru zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.3. 2004. Nájomný 
vzťah skončil 31. 10. 2004. Nájomníčka od skončenia nájmu dlžila prenajímateľovi 
Technotur Stará Turá sumu za neuhradený nájom vo výške 429,51 €. Táto pohľadávka prešla 
pri zániku časti príspevkovej organizácie TECHNOTUR na zriaďovateľa, mesto Stará Turá.
Okresný súd v Novom Meste nad Váhom zaviazal Soňu Hutirovú k zaplateniu istiny vo výške 
429,51 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne a trovy súdneho konania vo výške 
21,41 €.
Mesto Stará Turá na základe žiadosti Sone Hutirovej  po prerokovaní vo finančnej komisii 
MsZ Stará Turá s ňou uzatvorilo „Dohodu o uznaní dlhu a splátkovom kalendári“ zo dňa 8. 8. 
2011. Dlžníčka  doposiaľ uhradila sumu 550 € .
Istina predstavuje sumu 429,51  € a trovy súdneho konania vo výške 21,41 €. Spolu 450,92 €.

     Úrok z omeškania v súčasnosti predstavuje dlh vo výške 446,20 € a je vyšší  ako sama 
istina. Z tejto sumy dlžníčka uhradila poslednou splátkou  99,80 €, úroky sa tak znížili na 
sumu 346, 40 €. V zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta Stará Turá môže MsZ tieto 
úroky z omeškania odpustiť.
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 11

18. Správa z vykonaných kontrol hlavnej kontrolórky 
MsZ vzalo správu na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 11

19.Prerokovanie upozornenia prokurátora – VZN č. 5/1998-Nar. o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

Okresná prokuratúra v Novom Meste nad Váhom nás upozornením prokurátora č. Pd 111/12-
2 zo dňa 26. 6. 2012, doručeného 10.7.2012, informovala o zistení nedostatkov vo VZN č. 
5/1998 – Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
a trhový poriadok v znení neskorších VZN, v ktorom navrhuje, aby mesto Stará Turá za 
účelom odstránenia zisteného porušenia zákonnosti prijalo také opatrenia, aby sa v budúcnosti 
zistené porušenie zákonnosti neopakovalo ( upozornenie prokurátora v prílohe).
Náprava bola vykonaná vypracovaním nového všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bolo 
odsúhlasené uznesením č.46-XVIII/2012 zo dňa 21.6.2012. Do tohto nariadenia boli 
zapracované zistenia z prerokovania protokolu prokurátora doručeného dňa 22.5.2012. 
MsZ vzalo materiál na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 11



20. Prerokovanie upozornenia prokurátora k voľbe hlavného kontrolóra v r. 2008
Okresná prokuratúra v Novom Meste nad Váhom nás upozornením prokurátora č. Pd 113/12-
2 zo dňa 26. 6. 2012 informovala o zistení nedostatkov pri voľbe hlavného kontrolóra mesta 
v ktorom navrhuje, aby mesto Stará Turá za účelom odstránenia zisteného porušenia 
zákonnosti prijalo také opatrenia, aby sa v budúcnosti pri voľbe hlavného kontrolóra zistené 
porušenie zákonnosti neopakovalo
MsZ vzalo materiál na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 11

21a Zmena názvu predmetu podnikania 
Doteraz zapísaný predmet podnikania správa bytového a nebytového fondu v Článku II 
Predmet podnikania zakladateľskej listiny spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. bude zrušený 
a nahradený novým predmetom podnikania „Správa a údržba bytového a nebytového fondu 
v rozsahu voľných živností“. Táto zmena sa vykonáva z dôvodu, že Ministerstvo vnútra SR 
zmenilo zásady pri poskytovaní dotácií na odstránenie systémových porúch bytových domov 
z prostriedkov štátneho rozpočtu.
MsZ  návrh zmeny  schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 11

22. Návrhy a otázky poslancov 
Mgr. Krištofíková podala informáciu o prerozdelení finančných prostriedkov na šport. 
Komisia odsúhlasila príspevok pre kolkársky klub. Prijíma sa nové uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 13. 9. 2012 návrh na 
schválenie dotácie športovému klubu mesta – Kolkársky klub Stará Turá, v súlade s VZN č. 
11/2011 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta 
a z neverejných zdrojov od sponzorov. Mestské zastupiteľstvo 

           a ) s c h v a ľ u j e
                dotáciu pre klub vo výške 804,- €

           b)  u k l a d á
                 Oznámiť  klubu výšku dotácie a poukázať finančné prostriedky na jeho účet.
                                                                                         Z: Zástupkyňa primátora

       T: ihneď
MsZ  návrh  schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 11

Ing. Mináriková informovala o prácach na ihrisku Slamka, firma začala už pracovať a do 5. 
12. 2012 by mala dokončiť práce.
Ing. Gavač informoval, že sa  konalo v utorok stretnutie u primátora mesta ohľadne opravy 
Kozmonautovej ul., kde prišiel aj zástupca dodávateľa, a dohodla sa oprava povrchu 
komunikácie po celej dĺžke ulice. 
Ing. Mináriková informovala že zástupca dodávateľa pán Krištof urobil kalkuláciu na túto 
komunikáciu, oprava by vyšla 150 tis. € a on má len 25  tis. € na povrchovú úpravu. Vyzvala 
poslancov ako sa bude pokračovať pri projekte rekonštrukcie MsÚ, ktorý bol prezentovaný.
Ing. Nerád pripomenul, že v rámci rozpočtu sa tento projekt schválil a bolo by vhodné 
vytvorenie pracovnej skupiny z poslancov a pracovníkov úradu, ktorá sa bude venovať 
činnosti na tomto projekte, podal v tejto súvislosti návrh nového uznesenia:



Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 13. 9. 2012 
poslanecký návrh Ing. Miroslava Neráda na vytvorenie pracovnej skupiny pre prípravu 
projektovej dokumentácie rekonštrukcie MsÚ.

Mestské zastupiteľstvo návrh

a) s c h v a ľ u j e,
b) m e n u j e 

                  komisiu v nasledovnom zložení:
                  - Ing. Juraj Gavač
                  - Ing. Miroslav Nerád
                  - Ing. Richard Bunčiak
                  - Ing. Jana Mináriková

      - Ing. Ján Volár 
                  - Ing. Emil Vlado
            c)  u k l a d á
                 Zvolať zasadnutie pracovnej skupiny.
            Z: prednosta MsÚ

T:  15. 11. 2012   
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 11

Poslanec Skovajsa sa pýtal, či sú dodržiavané podmienky uložené podnikateľke Hornáčkovej 
na Kozmonautovej ul.
Ing. Malek informoval, že nebolo zistené hliadkou porušenie týchto podmienok.
Ing. Nerád sa dotazoval, či je pravda, že MsP po záverečnej upozorňuje podnikateľku, aby 
zatvorila prevádzku a púšťali zboku.
Ing. Malek sa vyjadril, že o tom nemá vedomosť.
Primátor mesta informoval, že do mesta sa nám sťahujú drogy, tak ako tomu je aj na Myjave, 
Novom Meste n./Váhom. Objasnenosť priestupkov a trestných činov klesla.
S jeho konštatovaním sa stotožnili aj poslanci.
Poslanec Mlynek sa pýtal, či MsP neuvažuje o policajnom psovi.
Ing. Malek informoval, že v období rokov 1991-1995 sa takýto pes na MsP nachádzal. 
V súčasnosti sa vzhľadom na náklady, ktoré súvisia s výcvikom psa, psovoda atď. s touto 
alternatívou neuvažuje.
Mgr. Krištofíková pozvala všetkých na Kopaničársky jarmek 26. 10 .2012.
Po vyčerpaní programu rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť a  o 20.15 
hod ukončil zasadnutie. 

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

Overovatelia: Mgr. Soňa Krištofíková
           Mgr. Ivan Klimáček

Zapísala a zápis spracovala:
Mgr. Ľubica Klimáčková




