
Z Á P I S N I C A 

zo XXXXI.  zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 23. 10. 2014 

 

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 XXXX. zasadnutí MsZ 

4.    Informácia o aktuálnom hospodárení mesta  

5.    Návrh rozpočtového opatrenia na zmenu PR mesta 

5.1  Návrh rozpočtového opatrenia na zmenu rozpočtu DK Javorina 

5a   Návrh IV. zmeny rozpočtu mesta 

6.    Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2015-2017 

7.    Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na obdobie 2015-

2017 

8.    Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie  2015-2017 a stanovisko HK 

k PR 

9.    Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

10.  Návrh VZN č. 7/2014-Nar. O poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky... 

11.  Informácia o príprave PHSR mesta Stará Turá pre roky 2014-2020 

12.  Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol 

13.  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 

14.  Návrh na zmenu súpisného čísla pre CVČ 

15.  Návrhy a otázky poslancov 

 

 

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

1. Otvorenie 

     XXXXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá otvoril primátor mesta Ing. Ján 

Kišš  o 15 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  10 poslancov. Ospravedlnený bol poslanec: 

Marek Mlynek, Ing. Juraj Gavač. Ďalší neprítomní: Ing. Richard Bunčiak. 



 

Schválenie programu rokovania 

Primátor  mesta  navrhol vykonať v programe rokovania nasledovné zmeny: 

- zlúčiť bod 5a s bodom č. 5, 

- z bodu č. 8 sa vypúšťa stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu mesta, toto 

bude predložené pri II. čítaní rozpočtu na nasledujúcom zasadnutí 

-  zaradiť do programu rokovania bod č. 5.2 – Návrh II. zmeny programového rozpočtu 

Technické služby 

Hlasovanie poslancov:  za 10 

 

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Miroslav Nerád, JUDr. Oľga Baranová, Janka 

Trúsiková 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Ivan Klimáček, Milan Skovajsa 

MsZ návrh schválilo. 

Hlasovanie poslancov:  za 10, zdržal sa 1 /Mgr. Klimáček/ 

O 15.07 hod prichádza na zasadnutie poslanec Ing. Bunčiak. 

 

V úvodnej časti rokovania predniesol primátor mesta príhovor. Citujem: 

„Pred tým, ako začneme rokovať podľa schváleného programu, chcem Vám povedať zopár 

slov. Predovšetkým sa musím ospravedlniť z dnešného rokovania, pretože mi privezú 

imobilnú manželku a musím ju nejako dopraviť domov a postarať sa o ňu. Po druhé chcem 

niečo povedať o predvolebnej kampani. Stáva sa už zlým zvykom, že v min. voľbách 

„kvalitný tím“, v súčasnosti tím nezávislých, porušuje zákon o predvolebnej kampani. Nuž 

dobre, zvykli si a veria, že aj občania si zvyknú. Áno, zvyknú porušovať zákon. Dávate im 

návod, že keď je zákon bezzubý, tak prečo by sa nemohol porušovať. Veď ho porušuje Váš 

prezident a všetci tí, ktorí majú peniaze. Len občan ho musí dodržiavať. Nie je to dobrý návod 

pre občana. Ale ani nie tak o tomto som chcel. 

Čo ma nahnevalo, a nielen mňa, to bolo vyvesenie bilbordu na budove mestského majetku 

a na verejných priestranstvách. Pokiaľ si spomínate, pred štyrmi rokmi som chcel dostať do 

VZN-ka klauzulu, ktorá by zakazovala na území mesta kampaň pred oficiálnym zahájením 

kampane a aj čo sa týka súkromných budov. Chcel som, aby kandidáti mali rovnakú 

štartovaciu čiaru. Plagátovacie plochy máme na prekrytí potoka a na plagátovacích stĺpoch. 

Schválili ste si však iba to, čo vyhovovalo Vám. A dali ste tam „...že primátor dá pokyn na 

odstránenie na základe podnetu volebnej komisie...“No a do volebnej komisie ste si 

nanominovali manželku kandidáta na poslanca. Dobre vymyslené, ale iba pre Vás. 



P. poslanec Nerád. Na jednom MsZ ste mi vyčítali, že nedodržiavam zákon, lebo chodia po 

uliciach opilci. Keď pominiem Vašu nezmyselnú poznámku (zabrániť tomu by sa nedalo ani 

vyhlásením prohibície) pýtam sa, ako Vy dodržiavate zákony.!!!Ešte stále by som o tom 

nerozprával tu na zastupiteľstve. Poznám Vás a možno poznám i iné veci. No čo ma vytočilo, 

tak to bolo vmiešavanie sa do mojich kompetencií, čo sa týka MsP. Ak ste chceli niečo dať 

MsP, tak ste to mali dávať cezo mňa. Ja by som posúdil, či áno, či nie. Ešte som stále 

primátor, i keď Vám to štyri roky nevonia. V meste ste sa miešali do všetkého. A tak to aj 

vyzeralo. Je neuveriteľné, aby poslanec písal MsP čo má a čo robiť nemá (napr. kontrolovať 

rozvešiavanie billboardov). Tak toto je už choré. Pán poslanec, ak chcete riadiť mesto, prečo 

nekandidujete na primátora?!!! Tie Vaše ingerencie do všetkých záležitostí mesta svedčia 

o chorobe. Jeden z kandidátov na primátora, nejaký Dušanko P. sa už takto prejavuje každé 

štyri roky. Je to patologické. Myslel som si, že už sa nebudem miešať do volebnej kampane. 

No – musím sa. Keďže nemám vo zvyku hovoriť niečo poza chrbát, Vám týmto oznamujem, 

že sa zapájam do kampane proti Vám a Vašim ľuďom. Myslel som si, že budem mať už 

konečne pokoj. Nedá sa.“ 

Potom odovzdal vedenie zasadnutia viceprimátorke mesta a odišiel z rokovacej miestnosti. 

Viceprimátorka predniesla návrh uznesenia na zmenu termínu posledného zasadnutia MsZ 

z 20. 11.  2014 na 13.11. 2014 s prihliadnutím na fakt, že nebola schválená definitívna verzia 

rozpočtu mesta pre rok 2015. Vyzvala poslancov, aby sa k nemu vyjadrili. Ing. Nerád sa 

vyjadril, že on si myslí, že ďalšie zasadnutie je zbytočné a rozpočet by si malo schváliť nové 

zastupiteľstvo.  Prednosta úradu Ing. Volár skonštatoval, že zasadnutie je pre isté úkony zo 

strany mesta veľmi dôležité, a to vzhľadom na prijatie programového rozpočtu mesta pre  rok 

2015. Informoval, že na komisii pre výstavbu, ktorá zasadala tento týždeň prišlo k značným 

úpravám v rozpočte. Nie je spracovaná ani textová časť rozpočtu, ďalej je potrebné prijať 

nové VZN k dani z nehnuteľností nakoľko prišlo k legislatívnym zmenám, ktoré bude 

potrebné zapracovať do nového VZN na čo vzhľadom k dodržaniu termínov spracovania, 

zverejnenia nebol priestor. Správkyne dane sa zúčastnia na metodickom seminári k tejto 

problematike až 28. 10. 2014. Ustanovujúce zasadnutie musí byť do 15.12. 2014. Keby sa 

vzápätí zvolalo ďalšie zasadnutie nastáva problém s účinnosťou nového VZN. 

Ing. Nerád sa vyjadril, že po prejave primátora sa mu do ďalšieho zastupiteľstva nechce. 

Podľa jeho vyjadrenia má toto v rukách starý primátor, mal by zvolať ustanovujúce 

zasadnutie skôr a nie až 15. decembra. Viceprimátorka sa vyjadrila, že je to na zvážení 

každého, a dva dni pred voľbami to vidí ako problematické, aby zasadalo MsZ. 

Hlasovanie poslancov za schválenie uznesenia na zmenu termínu na 13. 11. 2014: 

Za: 0, zdržal sa: 4 /MUDr. Michalcová, Mgr. Klimáček, Durcová, JUDr. Baranová/, 

Proti: 7 /Trúsiková, Skovajsa, Ing. Nerád, Ing. Bunčiak, MUDr. Sadloňová, 

PharmDr.Barszcz, Mgr. Krištofíková/ 

JUDr. Pribiš zdôraznil, že poslanci na ustanovujúcom zasadnutí nebudú oboznámení 

s problematikou schvaľovania rozpočtu ani s rozpočtom, ustanovujúce zasadnutie sa zvoláva 

za iným účelom a nie je jasné, či to takto schvália.  

Mení sa návrh uznesenia nasledovne: 

    Na základe uznesenia MsZ  č. 41-XXXIII/2013 zo dňa 12. 12. 2013 boli schválené termíny 

zasadnutí MsZ Stará Turá na rok 2014. Z dôvodu, že sa komunálne voľby konajú 15. 11. 



2014, a termín ich konania nebol v čase schvaľovania uznesenia známy, ruší sa pôvodný 

termín konania posledného zasadnutia. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  

 r u š í   

 termín zasadnutia  20. 11. 2014.  

Hlasovanie poslancov k tomuto uzneseniu: za 11 

 

3.   Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na XXXX. zasadnutí MsZ 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

4.    Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov:  za 11 

  

5.    Návrh rozpočtového opatrenia na zmenu PR mesta a Návrh IV. zmeny rozpočtu 

mesta 

MsZ schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením s pripomienkou, a to prerozdeliť 

finančné prostriedky v rozpočte pre Technické služby nasledovne: projekt Oddychová zóna 

Mierová 40 tis. € bežné výdavky, spevnené plochy Hurbanova ul. 50 tis. € kapitálové 

výdavky. Opatrením sa zvýši prebytok bežného rozpočtu o sumu 269 916 € a zníži schodok 

kapitálového rozpočtu o sumu 745 403 €. 

Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

5.1  Návrh rozpočtového opatrenia na zmenu rozpočtu DK Javorina 

MsZ schválilo  rozpočtové opatrenie. Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

5.2 – Návrh II. zmeny programového rozpočtu Technické služby 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov:  za 11 

6. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2015-

2017 

MsZ návrh schválilo s pripomienkou, a to zaradiť do rozpočtu výdavky na obnovu knižného 

fondu a reštauráciu kráľovských listín v celkovej výške 5 tis. € a navýšiť kapitálové výdavky 

o 10 tis. € na účel výmeny fasádnych okien. Hlasovanie poslancov:  za 11 

  

 

 



 

7.    Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na obdobie 

2015-2017 

MsZ návrh schválilo s pripomienkou zapracovať do rozpočtu TSST realizáciu 

nasledovných projektov : 

-        Mierová – realizácia oddychovej zóny     83 tis. 

-        Dom smútku – oprava schody           10 tis. 

-        DK – úprava chodníka                                     15 tis 

-        Cintorín – výrub stromov     5 tis. 

-        Komunikácie – rekonštrukcia           100 tis. 

Spolu   výdavky              213 tis.  €    

Tieto výdavky na projekty budú zakomponované do rozpočtu TSST na rôzne programy a to 

58 tis.€ do bežných výdavkov a 155 tis. € do kapitálových výdavkov. 

Hlasovanie poslancov:  za 11 

  

 

8.  Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie  2015-2017  

MsZ zobralo na vedomie návrh finančnej časti programového rozpočtu mesta Stará Turá pre 

rok 2015 – 2017 a doporučilo predložiť kompletný návrh PR mesta na rok 2015-2017 na 

schválenie novému MsZ. 

Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

 

9.    Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

9.1 Žiadosť spoločnosti ZDRAV-TECH s.r.o. Stará Turá o prenájom časti pozemku parc. č. 

543, parcela registra „E“.Pozemok  sa nachádza na  Ul. Gen. M.R. Štefánika pred budovou 

bývalej predajne odevov. 

Tento materiál  na základe pripomienky poslanca Skovajsu o jeho neprerokovaní v Komisii 

pre životné prostredie bol stiahnutý z rokovania.  

9.2 Žiadosť pána Petra Gažoviča a manž. Ivety, bytom SNP 266/1, Stará Turá o odkúpenie 

časti pozemku reg. parciel „E“ parc. č. 139/16 diel „1“ o výmere 1 m2, diel „2“ o výmere 10 

m2 a časti pozemku reg. parciel „E“ parc. č. 890/11 diel „3“ o výmere 1 m2, ktoré boli 

vytvorené geometrickým plánom č. 720-106/2014. Pozemky žiadajú odkúpiť  z dôvodu, že 

priamo susedia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov. Zámer odpredaja pozemku bol 

zverejnený od 25.9.2014 v súlade s uznesením MsZ č. 5 - XXXX/2014. K zverejnenému 

zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

MsZ schválilo odpredaj časti pozemku za cenu 30,- €/m2 . 



Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

9.3 Žiadosť spoločnosti DAVL s.r.o. Poriadie o odkúpenie časti pozemku parc. č. 45/95 

o výmere cca 60 m2. Spoločnosť má zámer na tomto pozemku vybudovať oddychovú 

a zábavnú zónu pre deti pri svojom objekte Fitness a relax centrum na Ul. Hurbanovej. 

Na základe pripomienky Ing. Neráda sa mení výroková časť rozhodnutia: 

    Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

a) n e s c h v a ľ u j e 

odpredaj pozemku 

b) s c h v a ľ u j e   

zámer prenájmu časti pozemku parc. č. 45/95 v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za účelom zriadenia detského ihriska 

c) u k l a d á   

MsÚ Stará Turá zverejniť zámer prenájmu pozemku na  úradnej  tabuli, na  

internetovej  stránke  mesta  po  dobu  15  dní  a  po  lehote  zverejnenia  zámeru 

predložiť žiadosť na schválenie na najbližšom zasadnutí MsZ. 

Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

9.4 Žiadosť pána Róberta Sadloňa , bytom Stará Turá, Dibrovova 25 o výmenu pozemkov. 

Pán Sadloň má záujem o pozemok parc. č. 937/1 o výmere 144 m2, ktorý je vo vlastníctve 

mesta Stará Turá. Ako výmenu ponúka  pozemok parcela reg. „E“ parc. č. 16850/1 o výmere 

327 m2, ktorý sa nachádza na Papradi  pred obchodom. 

KFRM predložila zamietavé stanovisko, pretože sa jedná o komunikáciu, rovnako tak 

i Komisia pre výstavbu, ÚPaD. MsZ žiadosť neschválilo. 

Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

9.5  Žiadosť pána Michala Roháčka, bytom Topolecká 2115, Stará Turá o odkúpenie 

pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1412/8 – zast. plocha o výmere 47 m2  a pozemku parcela 

reg. „C“ parc. č. 81/3 – zast. plocha o výmere 17 m2. Pozemky žiada odkúpiť  z dôvodu, že 

priamo susedia s rodinným domom v jeho vlastníctve. Zámer odpredaja pozemku bol 

zverejnený od 25.9.2014 v súlade s uznesením MsZ č. 8 - XXXX/2014. K zverejnenému 

zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

MsZ odpredaj schválilo za cenu 30,-€/m2. Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

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

bremena  na pozemkoch parc. č. 1761/108, parc. č. 1761/200 a 1761/24  na Ul. Mýtnej  

z dôvodu realizácie stavby spínacej stanice a zaslučkovania 22kV vedení  do spínacej stanice. 

Za zriadenie vecného bremena ponúkajú jednorazovú náhradu vo výške 3,- €/m2 koridoru.  

MsZ  schválilo zriadenie vecného bremena  za jednorazovú náhradu vo výške 6,- €/m2 

koridoru. V prípade nesúhlasu bude cena stanovená na základe znaleckého posudku, ktorý 

uhradí žiadateľ. 



Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

9.7 Návrh na prenájom pozemku  pre pána Petra Gažoviča, bytom SNP 266/1, Stará Turá . 

Jedná sa  časť  pozemku parc. č. 1589/28. Pán  Gažovič pôvodne žiadal o odkúpenie 

pozemku. Na návrh komisií sa tento pozemok dá žiadateľovi len do prenájmu. O tomto bol 

informovaný listom zo dňa 25. 9. 2014.  Žiadateľ bude pozemok využívať ako spevnenú 

plochu pre odstavenie svojho osobného motorového vozidla. Zámer prenájmu pozemku bol 

zverejnený od 25.9.2014 v súlade s uznesením MsZ č. 13 - XXXX/2014. K zverejnenému 

zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

MsZ schválilo prenájom pozemku za cenu 5,- €/m2/rok na dobu neurčitú s tým, že  výmera 

pozemku by mala byť ešte presne zameraná. Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

9.8 Návrh Dodatku č. 11 k Nájomnej zmluve na užívanie tepelného zariadenia, primárnych 

a sekundárnych rozvodov zo dňa 1. 1. 2007 uzatvorenej medzi Mestom Stará Turá 

a spoločnosťou TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá, predmetom ktorého je úprava nájomného pre 

rok 2015.    

MsZ návrh schválilo s pripomienkou poslednej splátky k 21. 12. 2015.  

Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

9.9 Návrh Dodatku č. 13 k Nájomnej zmluve zo dňa 1.1.2007 uzatvorenej medzi Mestom 

Stará Turá a spoločnosťou Lesotur s. r. o. Stará Turá, predmetom ktorého je úprava 

nájomného pre rok 2015.    

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

9.10 Petícia za záchranu Obecného domu /MATRAS/. Predkladateľom petície je Dušan 

Prachár, Družstevná 470, 916 01 Stará Turá. Petícia obsahuje 12 hárkov s 245 podpismi. 

 MsZ vzalo petíciu na vedomie. Hlasovanie poslancov:  za 11 

9.11 Investičný zámer  a schválenie záväzkov potrebných na čerpanie úveru zo ŠFRB 

a MVDRR SR na odkúpenie bytov v bytovom dome súp. č. 676/1, postavenom na pozemku 

parc. č. 443/3 do vlastníctva mesta Stará Turá.  

MsZ schválilo uvedený materiál. Hlasovanie poslancov:  za 10 Poslanec Mgr. Klimáček 

bol mimo rokovaciu miestnosť. 

Ďalej poslanci schválili návrh na zabezpečenie úveru zo ŠFRB záložným právom na 

nehnuteľnosti. Hlasovanie poslancov:  za 11 

9.12 Návrh kúpnej zmluvy číslo 97/maj/2013 medzi firmou STINEX s. r. o., Priemyselná č. 8, 

915 01 Nové Mesto nad Váhom a mestom Stará Turá na kúpu 14 bytov v bytovom dome súp. 

č. 676/1 za cenu 623 466,85 € s DPH. 

MsZ návrh kúpnej zmluvy schválilo. Hlasovanie poslancov:  za 11 



9.13 Návrh na zverenie majetku mesta do správy Materskej školy Stará Turá stavby 

„Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa – MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará 

Turá“ v obstarávacej cene 149 419,86 €.  

MsZ schválilo návrh Dodatku č. 5 k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy 

MŠ. Hlasovanie poslancov:  za 11 

9.14 Informácia o majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod bývalou MŠ na ul. Gen. 

Štefánika 354. Okresný úrad, Katastrálny odbor, Nové Mesto nad Váhom vydal rozhodnutie 

o oprave nesprávne zapracovaného dedičského rozhodnutia v rámci ROEP ( dedičské 

rozhodnutie nenadobudlo nikdy právoplatnosť ). Dotknutý účastníci sa proti tomuto 

rozhodnutiu odvolali a spis bol postúpený na riešenie na druhostupňový orgán.   

MsZ vzalo informáciu na vedomie a odporučilo MsÚ Stará Turá   v prípade dodatočného 

dedičského konania prihlásiť mesto ako účastníka konania , prípadne podať určovaciu žalobu. 

Hlasovanie poslancov:  za 11 

9.15 Návrh zmluvy o budúcej zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  medzi mestom Stará 

Turá a spoločnosťou STINEX s. r. o. Nové Mesto nad Váhom na odkúpenie 16 parkovacích 

miest na Ul. Hlubockého.  

MsZ návrh zmluvy schválilo. Hlasovanie poslancov:  za 11 

9.16 Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy  medzi mestom Stará Turá a spoločnosťou 

STINEX s. r. o. Nové Mesto nad Váhom na odkúpenie 11 b. j. na Ul. Hlubockého. 

MsZ návrh zmluvy schválilo. Hlasovanie poslancov:  za 10, zdržal sa: 1/MUDr. Michalcová/ 

 

10.  Návrh VZN č. 7/2014-Nar. O poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky... 

V doteraz platnom VZN č. 8/2013 podľa § 4 ods. 2 mimoriadnu sociálnu dávku možno 

poskytnúť občanovi, ktorého príjem a  príjem fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločne 

posudzujú, nie je vyšší ako 1,5 násobok sumy alebo úhrnu súm životného minima.   

V návrhu nového VZN v § 4 ods. 2 je limit zohľadňovaného príjmu žiadateľa zvýšený z 1,5 

násobku na 1,8 násobok sumy životného minima (napr. u jednotlivca sa týmto hranica príjmu 

zmení z  296,55 Eur na 355,86 Eur). Túta zmena je  navrhovaná vzhľadom k tomu, že životné 

minimum sa tento rok po prvý raz nezvýšilo, naopak dôchodky sa pravidelne valorizujú, čo 

znemožňuje občanom s najnižšími dôchodkami príp. inými príjmami, prístup k tejto forme 

sociálnej pomoci. Predkladané VZN je zároveň aktualizované v súlade s novým  zákonom č. 

417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi účinným od 1.1.2014, pričom podmienky 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi zostávajú nezmenené.   

MsZ VZN schválilo. Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

11.  Informácia o príprave PHSR mesta Stará Turá pre roky 2014-2020 

    PHSR bude spracované podľa aktuálne platnej legislatívy v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. 

o podpore regionálneho rozvoja a v súlade s cieľmi  a prioritami ustanovenými v Partnerskej 



dohode, ktorá predstavuje strategický dokument pre čerpanie finančných prostriedkov zo 

štruktúr EÚ v programovom období 2014 – 2020, zároveň aj s cieľmi a prioritami PHSR 

VÚC. Na poskytnutie jednotnej štruktúry pre vypracovanie Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mesta v zmysle pripravovanej novely vyššie uvedeného zákona bola 

vypracovaná Metodika na vypracovanie PHSR obce / VÚC schválená vládou SR 18. júna 

2014. 
PHSR mesta spolu s územným plánom je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie 

samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, 

záujmových skupín a ďalších subjektov v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti 

spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.  

PHSR mesta sa skladá z úvodu a 5 častí: 

 analytickej, 

 strategickej, 

 programovej, 

 realizačnej, 

 finančnej. 

Príprava a spracovanie PHSR je náročným pracovným procesom, kde bude potrebné zostaviť 

riadiaci tím a pracovnú skupinu, ktorej členmi budú okrem vedúcich pracovníkov úradu  

a štatutárov všetkých organizácií mesta i odborníci z verejného, súkromného i mimovládneho 

sektora. Samotné spracovanie PHSR bude realizované dodávateľským spôsobom s firmou, 

ktorá bude úspešná v ponukovom konaní, v zmysle zmluvy o spolupráci. 

MsZ schválilo zámer vypracovania PHSR mesta Stará Turá na roky 2014 – 2020 a uložilo 

vypracovať návrh pracovných skupín pre tvorbu PHSR a priebežne informovať MsZ 

o spracovávaní. Hlasovanie poslancov:  za 11 

 

12.  Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol 

MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov:  za 11 

13.  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 

Mesto Stará Turá mimo rozpočtovaných finančných prostriedkov poskytuje sociálnu pomoc 

svojim občanom aj prostredníctvom zdrojov na charitatívnom účte mesta. Dobrovoľná 

zbierka je jedným spôsobov ako získať finančné prostriedky na plnenie úloh obce na úseku 

sociálnej pomoci. Komisia pre sociálne veci a bývanie na svojom zasadnutí dňa 16.9.2014 

usporiadanie dobrovoľnej zbierky prerokovala a odporúča návrh schváliť.   

MsZ schválilo realizáciu zbierky. Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1/PharmDr.Barszcz/ 

 

14.  Návrh na zmenu súpisného čísla pre CVČ 

     V dňoch 9. 6. 2014 až 12. 6. 2014 realizovalo ŠIC Trenčín v Centre voľného času 

Stará Turá, ktorého je mesto Stará Turá zriaďovateľom, kontrolu. Zo správy školskej 

inšpekcie vyplynulo, že je nesúlad v adrese (súpisnom čísle) CVČ, uvedenej v sieti škôl  

oproti dokumentácii školy. Na vysvetlenie uvádzame, že v sieti škôl je CVČ Stará Turá  

evidované pod názvom a adresou Centrum voľného času, gen. M. R. Štefánika 360, Stará 

Turá, no v skutočnosti zariadenie dlhodobo (bez akéhokoľvek sťahovania) sídli na ulici 

gen. M. R. Štefánika 355/4, Stará Turá. Vzhľadom na to, že je potrebné zosúladiť 

dokumentáciu CVČ Stará Turá s dokumentáciou uvádzanou v sieti škôl a školských 



zariadení, požiadali sme dňa 30. 07. 2014 listom MŠVVŠ SR o zmenu popisného čísla. Dňa 

8. 10. 2014 sme dostali odpoveď z MŠVVŠ SR, v ktorej vyhovelo našej žiadosti a potvrdzuje, 

že adresa CVČ Stará Turá bude v sieti škôl a školských zariadení upravená. 

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

15.  Návrhy a otázky poslancov 

Poslankyňa Trúsiková mala dotaz či sa dá niečo robiť s chovateľskou stanicou pod Salašom, 

občania z tejto časti sa sťažujú na brechanie psov a či majiteľ uhrádza dane. Ing. Mináriková 

k veci povedala, že táto chovateľská stanica je tu už dlhodobo legálne umiestnená, majiteľka 

si riadne platí daň od psov. Sťažujúci občania musia v prípade záujmu napísať podnet na 

Veterinárnu správu, Tajovského 7, Nové Mesto nad Váhom. 

JUDr. Baranová vzniesla pripomienku k objektu železničnej stanice, kde sa po nociach 

potulujú pofidérne živly a je tam neporiadok. Požiadala o kontrolu tejto časti mesta Mestskou 

políciou. Na základe podnetu občanov vzniesla otázku možnosti odstránenia starého 

dreveného domčeka na železničnej stanici. 

Poslanec Skovajsa sa pýtal, či mesto vlastní dom v Súši č. 2463, je tam odtrhnutá strecha. Na 

túto otázku mu Ing. Galovičová nevedela odpovedať a povedala, že toto preverí. 

Mgr. Škriečka informoval poslanecký zbor o dotácii zo ŠR vo výške 4,6 mil €, ktorú dostal 

AQUATUR a. s. na ČOV.  

Viceprimátorka následne udelila slovo občanom prítomným na rokovaní. Pani Katarína 

Víteková predniesla sťažnosť na pohostinstvo na Ul. Kozmonautov, kde problémy pretrvávajú 

naďalej. Majiteľka pohostinstva pani Hornáčková sa vyjadrila, že odmieta takéto osočovanie 

zo strany blízkych susedov, podľa jej slov sú to patologickí sťažovatelia. Nepije sa vonku, 

nefajčí sa vonku, ale susedia majú stále problémy. 

Pán Rodenák priniesol fotodokumentáciu ako tam situácia teraz vyzerá. 

Viceprimátorka mesta sa vyjadrila, že ak by tam neboli žiadne problémy, nemuseli by sa 

poslanci opakovane zaoberať problematikou dotknutého pohostinstva. Podľa jej názoru je 

pravda niekde uprostred. 

Zástupca náčelníka MsP Jozef Moravčík sa vyjadril, že toto je niekoľkoročný problém, 

hliadka chodí do tohto zariadenia niekedy aj niekoľkokrát denne. Tiež sa vyjadril, že nevidí 

ako ekonomicky hospodárne, že MsP tam chodí ako na hodiny klavíra riešiť dookola jeden 

problém. Veľa krát sa nestalo, žeby príslušníci MsP zaznamenali nejaký neporiadok 

v súvislosti s pohostinstvom. Stalo sa, že pil zákazník vonku, dostal pokutu, nebola dodržaná 

zatváracia doba, dostal čašník pokutu. Osobne nevie, čo viac by mohla MsP v tomto prípade 

robiť. 

Seniorka Víteková sa vyjadrila, že ľudia by mali mať aj svoje súkromie, veľmi jej vadí 

počúvať vulgarizmy. 

MUDr. Michalcová vyzvala majiteľku, aby sa snažila udržiavať poriadok na prevádzke aj 

pred ňou a preparkovala si vrak vozidla stojaci oproti Kozmosu, ktorý obmedzuje vodičov. 

Majiteľka by si sama mala vychovávať svojich zákazníkov, potom možno zmenia aj oni 

postoj. 



Viceprimátorka skonštatovala na záver, že mesto nemá právomoc zrušiť túto prevádzku. 

Môže však regulovať prevádzkové hodiny tohto zariadenia. Ak problémy budú pretrvávať 

pristúpi mesto k skráteniu prevádzkových hodín. Toto však už ponecháva na nový poslanecký 

zbor. 

Ing. Nerád poďakoval poslancom za 4 roky spolupráce.  

Viceprimátorka sa vyjadrila, že nevedela aký priebeh bude mať zasadnutie, ani kto ho bude 

viesť, pretože komunikácia je taká aká je. Úvod zrejme viacerých zarazil. Poďakovala za 

spoluprácu nielen poslancom ale aj zamestnancom úradu. 

 

Po vyčerpaní programu poďakovala viceprimátorka mesta prítomným za účasť a  

o 17.15  hod ukončila zasadnutie. 

 

 

 

Ing. Ján  K i š š                     Ing.  Ján V o l á r                                                      

primátor mesta                          prednosta úradu 
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