
Z Á P I S N I C A

z XXIII.  zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 13. 12. 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 XXII.  zasadnutí MsZ
 4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
 5.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 
 6.  II. Návrh zmeny rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá pre rok 2012
 7.  II. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá pre rok 2013-2015
 8.  II. Návrh zmeny rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá pre rok 2012
 9.  II. Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá pre rok 2013-2015
10.  Návrh rozpočtového opatrenia 
11. II. Návrh zmeny rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2012
12. II. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2013-2015 a správa hlavnej  

kontrolórky   k návrhu
13.  Návrh VZN č. 22/2012-Nar. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
14.  Návrh VZN č. 23/2012-Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady....
15.  Návrh na zrušenie VZN č. 9/2012-Nar. o poskytovaní fin. príspevku pri narodení dieťaťa
16.  Návrh na zrušenie VZN č. 10/2012-Nar. o poskytovaní sociálnych služieb
17.  Stanovenie  termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá pre 1. polrok 2013
18.  Návrh termínov zasadnutí MsZ pre rok 2013
19.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2013
20.  Správa z kontrol vykonaných od XXII. zasadnutia MsZ
21. Návrh na menovanie komisie pre vyhodnotenie súťažných ponúk pre projekt : 

Rekonštrukcia  a zateplenie MŠ Hurbanova 142
22.  Žiadosť o odsúhlasenie zápisu skratky názvu do OR
23. Žiadosť o navýšenie základnej výmery dovolenky a zabezpečenia stravovania pre 

volených  funkcionárov mesta
24.  Návrhy a otázky poslancov 

K  p r i e b e h u   r o k o v a n i a :
1. Otvorenie
     XXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ing. Ján Kišš o 15 hod.
V čase zahájenia bolo prítomných 11 poslancov.
Oboznámil poslancov s navrhnutým programom rokovania. Do programu rokovania navrhol 
doplniť  bod:
12a Návrh na odvolanie konateľa a návrh na schválenie menovania konateľa Technotur s.r.o.
Hlasovanie poslancov :za 11

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Miroslav Nerád, JUDr. Oľga Baranová, Janka 
Trúsiková, za overovateľov zápisnice: Mgr. Soňa Krištofíková, Mgr. Ivan Klimáček.
Do volebnej komisie boli navrhnutí: JUDr. Oľga Baranová, Ing. Juraj Gavač, Marek Mlynek.
Hlasovanie poslancov: za 11



O 15.15 hod prichádza na rokovanie poslanec Milan Skovajsa.

3. Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na XXII.  zasadnutí MsZ
Poslanci vzali materiál na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 12

 4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
4.1 Žiadosť spoločnosti Parcela s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, zastupujúca pána Jaroslava 
Plešku, bytom Papraď č. 1564, Stará Turá, o odkúpenie časti cca 333 m2  pozemku parc. č. 
16845/1 – zast. plocha o celkovej výmere 14245 m2. Žiadateľ vlastní susedné pozemky, ktoré 
rozdeľuje chodník. Chodník je v súčasnej dobe nepoužiteľný, zarastený a nepriechodný. 
Kúpou predmetnej časti pozemku má žiadateľ záujem sceliť svoje pozemky.
MsZ odpredaj neschválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

4.2 Žiadosť spoločnosti BELVE s.r.o. Stará Turá o súhlas k zrealizovaniu vyvýšeného 
spomaľovača a zároveň prechodu pre personál na vnútroareálovej komunikácii v objekte 
„bývalej Tehelne“ na Holubyho ul. v Starej Turej. Dôvodom, prečo chce spoločnosť BELVE 
s.r.o. realizovať spomaľovač, je práve spomalenie dopravy v mieste, kde komunikácia križuje 
pozemky vo vlastníctve spoločnosti. Prechod bude riadne naprojektovaný a adekvátne 
označený dopravným značením. Realizovaný bude na náklady žiadateľa. 
MsZ žiadosť schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

4.3 Žiadosť spoločnosti PAMATEL s.r.o. Banská Bystrica o súhlas vlastníka pozemkov ( 
podľa prílohy )  k umiestneniu verejnej telekomunikačnej siete v prospech UPC 
BROADBAND Slovakia, s.r.o. Bratislava a súhlas k vstupu na pozemky.
MsZ žiadosť schválilo i s jednorazovou náhradou v súlade s § 11 zák. 251/2012 Z.z.
Hlasovanie poslancov: za 12

4.4  Dňa  15.11.2012 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov mesta a zástupcov evanjelickej 
cirkvi, ohľadne odkúpenia pozemkov parc. č. 16852 – záhrady o výmere 942 m2 a parc. č. 
16854 – záhrada o výmere 633 m2, ktoré sú vo vlastníctve evanjelickej cirkvi. Na tomto 
stretnutí zástupcovia cirkvi navrhli, že predmetné pozemky by evanjelická cirkev mestu 
darovala s tým, že mesto Stará Turá zrealizuje úpravu parku pred evanjelickým kostolom.   
Primátor informoval, že sa jedná o pozemky okolo KD Papraď
Ing. Nerád dodal, že mesto v prípade zveľadenia pozemku s parčíkom bude potrebovať nejaký 
doklad o vzťahu k týmto pozemkov, teda nájomnú zmluvu alebo pod.
JUDr. Baranová sa dotazovala, či v tomto prípade nie je možné toto urobiť s ohľadom na fakt, 
že pozemky slúžia verejnému účelu.
Ing. Mináriková informovala, že v ÚPM sú pozemky ako občianska vybavenosť  a nie ako 
parčík.
Primátor mesta sa vyjadril, že starý parčík si už zaslúži revitalizáciu.
MsZ predložený návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

4.5 Žiadosť pána Emila Oleša a manž. Milady, bytom Vaďovce č. 90 o prenájom časti ( cca 
10 m2 ) pozemku parc. č. 542/56. Prenájom pozemku žiada z dôvodu, realizácie prístupového 



chodníka k bytu nachádzajúceho sa nad predajňou v objekte na ul. SNP súp. č. 273. 
Vzhľadom k tomu, že do bytu na poschodí nie je možné iným spôsobom vyriešiť samostatný 
vstup jedná sa o prenájom pozemku, ktorý je hodný osobitného zreteľa.
MsZ schválilo zámer prenájmu časti pozemku. 
Hlasovanie poslancov: za 12

4.6 Žiadosť pána Jozefa Podolana, bytom  Sasinkova č. 751/1,  Stará Turá  o  odkúpenie  časti 
( cca 2 354 m2 ) pozemku parc. č. 4092/22 – orná pôda o celkovej výmere 7506 m2. Pozemok 
hraničí s pozemkom žiadateľa a nachádza sa v areáli bývalej Tehelne. V súčasnej dobe je 
neudržiavaný a žiadateľ by ho využil na činnosť spojenú s recykláciou
MsZ žiadosť neschválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

4.7 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností 
nachádzajúcich sa na ul. Gen. M. R. Štefánika 362/38. Uznesením MsZ č. 17 – XXII/2012 zo 
dňa 25.10.2012 bola menovaná komisia na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže.
Otvorenie obálok sa konalo dňa 31.10.2012. Komisia skonštatovala, že boli splnené 
podmienky obchodnej verejnej súťaže a odporúča mestskému zastupiteľstvu s navrhovateľom 
( Petrom Kuricom ) uzatvoriť kúpnu zmluvu s kúpnou cenou 56 400 €.
Ing, Nerád požiadal o doplnenie uznesenia v ukladacej časti, kde sa na konci vety dopĺňajú 
slová  „po 1. 1. 2013.“
MsZ odpredaj schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

4.8 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností 
nachádzajúcich sa na ul. Gen. M. R. Štefánika 363/46.
Uznesením MsZ č. 18 – XXII/2012 zo dňa 25.10.2012 bola menovaná komisia na 
vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže.
Otvorenie obálok sa konalo dňa 31.10.2012. Komisia žiadala, doplniť od záujemcu návrh 
kúpnej zmluvy a odporučila mu prehodnotiť kúpnu cenu. Záujemca ( Dušan Gregor ) doplnil 
návrh kúpnej zmluvy a prehodnotil kúpnu cenu z pôvodných 30 000 € na 47 000 €.
Ing, Nerád požiadal o doplnenie uznesenia v ukladacej časti, kde sa na konci vety dopĺňajú 
slová  „po 1. 1. 2013.“
MsZ odpredaj schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

4.9 Žiadosť spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá 
o prevod pozemkov do základného imania spoločnosti. Jedná sa o pozemky parc. č. 1031/6, 
1031/7, 1031/8, 1031/9, 1031/10, 1031/11, 1031/12, 1031/13, 1031/14, 1031/15, ktoré sa 
nachádzajú v areáli ČOV. Zahrnutie pozemkov do majetku spoločnosti zjednoduší prácu pri 
žiadostiach o udelenie finančných prostriedkov z fondov.    
Cena pozemkov podľa znaleckého posudku č. 14/2012 vypracovaného Ing. Elenou 
Gašparovou je 2 560 €.  
JUDr. Baranová sa pýtala, či toto bude mať  vplyv na výšku nájmu od PreVAKu. Nakoľko 
v tomto prípade bude musieť byť aktualizovaná zmluva medzi AQUATUROM a PreVAKom.
Prednosta sa vyslovil, že to nebude mať takýto odpad, deje sa to len pre možnosť čerpania  
dotácií z fondov, kde je nutné preukázať vlastníctvo k pozemkom. Sú to pozemky pri 
oplotení.
MsZ žiadosť  schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12



4.10 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, ktorá susedí 
s pozemkom parc. č. 4089/2, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.  
Tento materiál bol stiahnutý z rokovania pre jeho neúplnosť.

 5.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 
Ing, Nerád informoval o záveroch z KFRM. Mesto by do konca roka malo dostať platby 
z dotácií na ZUŠ a CMZ v celkovej výške 388 tis. €. Na konci roka je predpokladaný stav 600 
tis. € . Úvery sa podarilo všetky splatiť.
MsZ vzalo materiál na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 12

 6.  II. Návrh zmeny rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá pre rok 2012
MsZ návrh   schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

 7.  II. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá pre rok 2013-
2015
MsZ návrh   schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

 8.  II. Návrh zmeny rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá pre rok 2012
MsZ návrh   schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

 9.  II. Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá pre rok 
2013-2015
MsZ návrh   schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 11, zdržal sa: 1 /Skovajsa/ 

10.  Návrh rozpočtového opatrenia 
Poslanec Ing. Nerád navrhol, aby sa v rámci jedného bodu prerokovali aj rozpočtové 
opatrenia aj II. návrh zmeny rozpočtu, keďže spolu súvisia.
V II. zmene rozpočtu sa prejaví šetrenie na programe 15 vo výške 15 tis. €.  
MsZ návrh   schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 8, zdržal sa: 4 / Ing. Bunčiak, Ing. Nerád, Ing. Gavač, PharmDr. 
Barszcz/

12. II. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2013-2015 a správa 
hlavnej  kontrolórky   k návrhu

Ing. Gavač navrhol vzhľadom k prognózam príjmov pre budúci rok,  ponechať si 100 tis € 
rezervu na stavebné investičné činnosti, čerpanie si presunúť na druhú polovicu roka, keď 
budú jasnejšie výsledky hospodárenia mesta. Jedná sa o 



1. projekt rekonštrukcie MsÚ vo výške 50 tis. €
2. oprava chodníkov vo výške 15 tis. €
3. ihrisko –Topolecká vo výške 35 tis. €
4. projekt zateplenia a rekonštrukcie MŠ je možné rozbehnúť len v rámci 1 a 2. etapy

t.j. oprava statiky a kanalizácie, výdavky na 3. etapu – okná a zateplenie je nutné 
viazať.

JUDr. Baranová vyslovila názor, že nie je rozumné opätovne dvíhať daň z nehnuteľností 
V rozpočte je nárast o 46 600 €. V minulom roku sme dosť skokovo zvýšili túto daň. 
V podnikateľskej oblasti sú riziká, že podnikatelia nám môžu v našom meste skončiť 
s činnosťou a ísť inam. Toto sa dotkne následne aj zamestnanosti našich občanov. Navrhla 
vôbec nezvyšovať daň pre budúci rok.
Poslanec Mlynek podporil tento názor a navrhol hľadať cestu ako daň opätovne nezvyšovať. 
Navštívil ho predseda družstva a niektorí samostatne hospodáriaci hospodári. Títo prišli 
o štátne dotácie,  zvyšujú sa im odvodové povinnosti a mesto im to ešte vylepší zvýšenou 
daňou. To nie je dobrá cesta. V súčasnosti absentujú v meste niektoré služby, nie je možné 
zohnať niektoré bežné tovary, pre ich zakúpenie treba cestovať do okolitých okresných miest.
Odtiaľto sa všetko akosi vytráca. Načo sa vyhadzujú peniaze na výkup pozemkov pre 
výstavbu? Mesto má svoje pozemky, tak nech sa robí výstavba na nich.
Ing. Gavač namietal, že výkup pozemkov sa robí pre ucelenie územia pre výstavbu, a preto 
aby sa výstavba nevykonávala roztrúsene.
Ing. Nerád zdôraznil, že minulý rok sa nezvýšila daň z ornej pôdy. Nárast dane pre PD o cca 
5600 €. Toto nie je položka, ktorá by  položila PD. Podľa jeho názoru ak majú obrat 2 mil. €, 
nemôžu mať problém s úhradou dane. Takéto dane neprinútia podnikateľov odísť z mesta.
Primátor upozornil na fakt, že zahraniční podnikatelia sem neprišli pre rovnú daň, alebo 
daňové prázdniny, ale prišli sem preto, že je tu lacná pracovná sila. Odídu tam, kde je ešte 
nižšia zárobková úroveň. Je toho názoru, že zvýšenie dane z nehnuteľností pre nich nebude 
mať nejaký vážny dopad. Ak neurobíme tento rok zvýšenie, na budúci rok nás bude čakať 
oveľa drastickejšie zvýšenie. Ako potom budeme zdôvodňovať rozdiel medzi minimálnym 
a maximálnym rozpätím dane?
Mení  sa výroková časť uznesenie  v časti a), kde sa dopĺňajú nasledovné pripomienky:

- Nakoľko je predpoklad, že vývoj príjmov  sa bude vyvíjať horšie ako
je plánovaný v rozpočte je potrebné počas 1. polroku prostriedky viazať, t.j. 
neuskutočniť nasledovné výdavky:
5. projekt rekonštrukcie MsÚ vo výške 50 tis. €
6. oprava chodníkov vo výške 15 tis. €
7. ihrisko –Topolecká vo výške 35 tis. €
8. projekt zateplenia a rekonštrukcie MŠ je možné rozbehnúť len v rámci 1 a 2. etapy

t.j. oprava statiky a kanalizácie, výdavky na 3. etapu – okná a zateplenie je nutné 
viazať.

         O uvoľnení alebo zrušení viazaných prostriedkov rozhodne MsZ pri hodnotení 
programového rozpočtu v polovici roku.

MsZ návrh   schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10, proti: 2 /Mlynek, JUDr. Baranová/

12a Návrh na odvolanie konateľa a návrh na schválenie menovania konateľa Technotur 
s.r.o.

Primátor  podal návrh na schválenie odvolania konateľa spoločnosti Ing. Augustína Schmidla 
v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a schválenie 
menovania do funkcie  konateľa spoločnosti Ing. Zuzany Petrášovej v zmysle  zák. č. 



552/2003 Z. z.  o výkone prác vo verejnom záujme v súlade s ods.3 Čl..VII. Zakladacej listiny 
spoločnosti TECHNOTUR s.r.o.
Dal slovo Ing. Schmidlovi, ktorý sa vyjadril, že po vzájomnej dohode s predsedom dozornej 
rady Ing. Nerádom sa rozhodol, že ukončí svoju činnosť vo funkcii konateľa spoločnosti 
TECHNOTUR s. r. o. na vlastnú žiadosť.
Ing. Nerád sa vyjadril, že v rámci Dozornej rady TECHNOTUR s.r.o. sa prejednala táto 
žiadosť a hľadali možnosti ako Ing. Schmidla nahradiť. Keďže by bolo veľmi náročné hľadať 
niekoho s takou praxou a rýchlo nájsť, prišli k záveru, že bude rozumnejšie urobiť to 
nasledovným spôsobom. V rámci súčasnej organizačnej štruktúry TECHNOTURU s.r.o. 
navrhnúť zmenu, keďže doteraz Ing. Schmidl zastrešoval tepelné hospodárstvo, navrhujme 
organizačné členenie TECHNOTURU s.r.o. na dve divízie. Jednu divíziu pre tepelné 
hospodárstvo a druhú pre správu majetku, s tým, že Ing. Petrášová by bola konateľkou 
a zároveň vedúcou  divízie správy majetku a na vedúceho divízie tepelného hospodárstva sa 
vypíše výberové konanie. Ing. Schmidl predložil určité požiadavky, ktoré by mal tento človek 
napĺňať. Budeme mať teda čas a priestor, aby sme takéhoto človeka našli. Mal by to byť 
človek mladý, ambiciózny so zodpovedajúcim vzdelaním.
Poslanci v tajnom hlasovaní hlasovali o podanom návrhu. Po sčítaní hlasov vyhlásila volebná 
komisia výsledok hlasovania. Volebná komisia konštatovala, že MsZ schválilo odvolanie 
konateľa Ing Augustína Schmidla z funkcie nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, 
a to nasledovne: za odvolanie hlasovali poslanci za: 11, proti 1.
Ďalej volebná komisia konštatovala, že MsZ schválilo menovanie do funkcie konateľa Ing. 
Zuzanu Petrášovú nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, a to nasledovne: za 
menovanie  hlasovali poslanci za: 11, proti 1.
Primátor mesta poďakoval Ing Schmidlovi za jeho dlhoročnú prácu v tejto spoločnosti, za 
rekonštrukciu tepelného hospodárstva. Svoju funkciu zvládal k všeobecnej spokojnosti 
obyvateľov. Zároveň poprial novej konateľke veľa úspechov v jej novej funkcii.
Ďalej upresnil termín ukončenia funkcie Ing,. Schmidla ku dňu 31. 12. 2012 a termín nástupu 
do funkcie Ing, Petrášovej odo dňa 1. 1. 2013, s tým, že zasadnutie Valného zhromaždenia sa 
uskutoční 28. 12. 2012.

13. Návrh VZN č. 22/2012-Nar. o podmienkach určovania a vyberania dane 
z nehnuteľností

JUDr. Baranová podala návrh na doplnenie  úvodných ustanovení VZN, a to doplnením
odvolávky na zák. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach.
MsZ návrh   schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10, proti 2 /JUDr. Baranová, Mlynek/

14.  Návrh VZN č. 23/2012-Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady....
JUDr. Baranová navrhla doplnenie ustanovení ako pri predchádzajúcom bode.
MsZ návrh   schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

15. Návrh na zrušenie VZN č. 9/2012-Nar. o poskytovaní fin. príspevku pri narodení 
dieťaťa
Primátor informoval, že komisia pre sociálne veci je proti zrušeniu tohto nariadenia.
Tento materiál bol na návrh poslankyne Trúsikovej stiahnutý z rokovania.
Hlasovanie poslancov za stiahnutie materiálu: za 12

16.  Návrh na zrušenie VZN č. 10/2012-Nar. o poskytovaní sociálnych služieb



MsZ v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 25. 10. 2012 schválilo VZN č. 18/2012- Nar. 
o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby s účinnosťou od 1.1.2013. 
Pri jeho schvaľovaní nebolo zrušené predchádzajúce VZN č. 10/2012 – Nar. o poskytovaní 
sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby, preto sa predkladá návrh na jeho 
zrušenie. 
MsZ návrh   schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

17.  Stanovenie  termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá pre 1. polrok 2013
    Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá č. 11/2012 – Nar. o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v § 3 ods. 3 a 5 b) 
ustanovuje povinnosť odsúhlasenia termínov a predajného času počas konania príležitostných 
trhov  mestským zastupiteľstvom. Z uvedeného dôvodu sú predložené termíny na obdobie 
I. polroka 2013.
MsZ návrh   schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

18.  Návrh termínov zasadnutí MsZ pre rok 2013
Ing. Nerád podal návrh na zmenu termínu zasadnutia z 25.4. 2013 na 18. 4. 2013 a z 19. 9. 
2013 na 12. 9. 2013.
MsZ návrh   schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

19.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2013
MsZ návrh   schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

20.  Správa z kontrol vykonaných od XXII. zasadnutia MsZ
Ing. Nerád skonštatoval na základe uvedenej správy, že  vo VZN č. 11/2007-Nar. 
O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta by bolo vhodné v § 1 spresniť kto môže byť 
prijímateľom dotácie. A obdobne to platí aj vo VZN č. 11/2011-Nar. O dotáciách na podporu 
športu
MsZ vzalo materiál na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 12

21. Návrh na menovanie komisie pre vyhodnotenie súťažných ponúk pre projekt : 
Rekonštrukcia  a zateplenie MŠ Hurbanova 142

     V súlade s PR mesta Stará Turá pre rok 2013 oddelenie výstavby ÚP a ŽP zabezpečuje 
realizáciu projektu 9.1.3 Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142. Realizáciu tohto 
projektu zabezpečuje postupne so zreteľom na výšku finančných prostriedkov na tento projekt 
pridelených v Programovom rozpočte pre rok 2013. Ako prvé je potrebné vykonať opravu 
poruchy - statické zabezpečenie pavilónu č.2 MŠ, následne realizáciu stavebného objektu 2.1. 
Dažďová kanalizácia a na záver výmenu okien a zateplenie MŠ. Podľa Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta Stará Turá vydaných na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení čl. 5 bodu (2)  menuje mestské zastupiteľstvo v súlade so 
Zákonom o verejnom obstarávaní komisiu pre vyhodnotenie súťažných ponúk. V nadväznosti 
na vyššie uvedené  je predložený návrh na menovanie komisie pre vyhodnotenie súťažných 



ponúk pre projekt : Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142. Komisia by bola pre 
výber zhotoviteľa pre všetky objekty predmetného projektu.
MsZ návrh   schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10, zdržali sa 2 /Ing. Nerád, Ing. Gavač/

22.  Žiadosť o odsúhlasenie zápisu skratky názvu do OR
     Na základe § 11 ods.4 písm. l zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov je predložená  žiadosť Regionálnej vodárenskej spoločnosti AQUATUR a.s. Stará 
Turá o zápis skratky názvu spoločnosti do obchodného registra. Spoločnosť uvádza, že jej 
dlhý zložitý názov je spôsobuje viaceré  problémy pri spracovávaní dokumentov a žiada 
zaviesť do úradného používania skratku obchodného mena „AQUATUR a.s.“.
JUDr. Baranová sa vyjadrila, že podľa jej názoru by  malo byť doplnená v názve aj Stará 
Turá, s tým,, že by sa vypustil názov Regionálna vodárenská spoločnosť.
Poslankyňa Trúsiková tento názor podporila.
Ing. Nerád doplnil, že sú vystavené certifikáty na toto úplné obchodné meno. Ak toto meno 
takto radikálne zmeníme, bude musieť spoločnosť vybavovať nové doklady. Ak sa schváli len 
skratka tak tieto doklady budú§ platiť naďalej.
MsZ návrh   schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 9, proti. 1 /JUDr. Baranová/, zdržali sa 2  /PharmDr. Barszcz, 
Trúsiková/

23. Žiadosť o navýšenie základnej výmery dovolenky a zabezpečenia stravovania pre 
volených  funkcionárov mesta

K tomuto materiálu podal informáciu JUDr. Pribiš. Tento materiál sa predkladá vzhľadom 
k zmene v ZP následkom ktorej prišlo k zrušeniu § 13a zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone prác 
vo verejnom záujme. Zrušením tohto ustanovenia nastalo právne vákum, kedy žiaden právny 
predpis priamo nerieši zvýšenie základnej výmery dovolenky stanovenej v ZP pre primátora 
mesta a jeho zástupkyňu. Toto sa obdobne týka aj zabezpečenia podmienok stravovania pre 
volených funkcionárov.
Po dlhšej rozprave sa poslanci dohodli, že budú hlasovať oddelene za jednotlivé časti návrhu 
uznesenia.
k bodu a) uznesenia – prispievanie na stravovanie pre primátora a zástupkyňu
MsZ návrh schválilo.
 Hlasovanie poslancov: za 10, proti: 1 /Skovajsa/, zdržal sa: 1 /Mgr. Krištofíková/
k bodu b) uznesenia – zvýšenie základnej výmery dovolenky
MsZ návrh neschválilo.
 Hlasovanie poslancov: za 4 /Mlynek, Trúsiková, Mgr. Klimáček, MUDr. Michalcová/ proti: 

5 /Ing. Nerád, PharmDr. Barszcz, Ing. Gavač, Ing. Bunčiak, MUDr. Sadloňová/ zdržal sa: 
3 /Mgr. Krištofíková, Skovajsa, JUDr.Baranová/

Na základe návrhu Ing, Neráda sa dopĺňa uznesenie o bod d) nasledovného znenia:
        d) o d p o r ú č a
            primátorovi prerokovať do 31. 12. 2012  návrh novej Kolektívnej zmluvy  

a prehodnotiť doteraz poskytované benefity zamestnancom.
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 9, zdržali sa: 3 /Mgr. Krištofíková, PharmDr. Barszcz, Ing. Nerád/
          

24.  Návrhy a otázky poslancov 



Na základe poslaneckého návrhu PharmDr. Barszcza na doplnenie komisie pre sociálne veci 
a bývanie o novú členku. bolo prijaté  nové uznesenie:
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí 13. 12. 2012 
poslanecký návrh  PharmDr. Barszcza na doplnenie komisie pre sociálne veci a bývanie 
o novú členku.
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá
a) s c h v a ľ u j e  
     menovanie členky Aleny Mockovčiakovej, bytom Hurbanova 136/6, Stará Turá

b) u k l a d á 
     MsÚ zverejniť zmenu obvyklým spôsobom.

      Z: Správne odd.
      T: 21. 12. 2012

MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12
Poslankyňu Trúsikovú trápil dezolátny stav parkoviska na Hurbanovej ulici, pri byt. dome č. 
144. V mene občanov žiadala o jeho opravu.
Ing. Gavač však oponoval, že mesto má určené priority a tých sa musí držať. Technické 
služby určite v rámci svojich možností opravu vykonajú.
Poslankyňa Trúsiková vyzvala riaditeľku ZŠ aby poslancov informovala o tom ako prebiehal 
štrajk učiteľov na škole a je poznatkoch z neho. Ďalej ju zaujímalo, čo je na tom pravdy, že 
školy kvôli štrajku nebudú dávať vysvedčenie deviatakom.
Mgr. Koštialová informovala, že do štrajku sa zapojilo 81 %  zamestnancov školy, kuchárky 
sa do štrajku nezapojili kvôli vydávaniu stravy pre dôchodcov. Keby škola nevydala 
vysvedčenia, porušila by zákon, takže to nepripadá do úvahy.
Mgr. Krištofíková navrhla opätovné prijatie bývalej členky ZPOZ Júlie Hollej.
Bol prijatý návrh nového uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí 13. 12. 2012 
poslanecký návrh  Mgr. Krištofíkovej na doplnenie komisie ZPOZ o novú členku.
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá

a) s c h v a ľ u j e  
     menovanie členky Júlie Hollej, bytom SNP  3/20, Stará Turá

b) u k l a d á 
     MsÚ zverejniť zmenu obvyklým spôsobom.

      Z: Správne odd.
      T: 21. 12. 2012

MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 12

Ďalej Mgr. Krištofíková informovala o možnosti čerpania prostriedkov z EKOFONDU na 
výmenu okien a zateplenie budovy. Projektant pán Ondejička sa už bol pozrieť na starú 
budovu úradu. Tento projektant nám robil projekt aj na MŠ a ZŠ. Spolufinancovanie je 5 %, 
s tým, že 70 %  sa dostáva v prvom roku realizácie, zvyšných 30 % po vydokladovaní 
energetických úspor. Celková investícia vychádza cca 100 tis. €. Na budúci týždeň príde 
urobiť zameranie okien. Bolo by vhodné prijať uznesenie k ďalšiemu postupu.
Ing. Gavač podotkol, že by bolo vhodné keby to robil na 2 etapy.



Bolo prijaté nové uznesenie:
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí 13. 12. 2012 
poslanecký návrh  Mgr. Krištofíkovej  k príprave projektovej dokumentácie týkajúcej sa 
výmeny okien a zateplenia starej časti budovy MsÚ s možnosťou čerpania prostriedkov 
z EKOFONDU SPP pre budúcnosť z programu „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov/
EKOFOND - šetriť, chrániť, žiť.“
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá

s c h v a ľ u j e  
prípravu projektovej dokumentácie, ktorá bude zahŕňať výmenu okien a zateplenie 
obvodového plášťa starej časti budovy MsÚ, pričom bude zohľadnená maximálna výška  
celkových nákladov do 100 tis. €.

Mgr. Krištofíková sa vyslovila, že je veľmi rada, že nedošlo k zrušeniu príspevku mesta  pri 
narodení dieťaťa Na komisiách sa prejednávala možnosť, že by sa členovia vzali odmeny 
v prospech zachovania práve tohto  príspevku. Dáva toto na zváženie aj ostatným.
Ing. Nerád navrhol, že by sa to malo formalizovať, nech sa dá formulár, ktorý poslanci 
vyplnia a podpíšu.
JUDr. Pribiš informoval, že toto sa prejednávalo na porade prednostu. Oslovil predsedov 
komisií. Títo sa následne vyjadrili. Akt vzdania sa odmeny je individuálny. Preto si každý 
musí podpísať čestné prehlásenie pre ekonomické oddelenie.
Riaditeľka DK p. Adámková pozvala všetkých na vianočné trhy 15. 12. 2013.
Primátor zablahoželal všetkým prítomným pokojné prežitie vianočných sviatkov, poďakoval 
za účasť a o 18.00 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




