
Z Á P I S N I C A

z XXVIII.  zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 20. 6.  2013

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 XXVI a XXVII. zasadnutí MsZ
 4.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
 5.   Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 
 6.1 Návrh rozpočtových opatrení
 6.2 Návrh na zrušenie uznesenia 7-XXVII/2013
 7.   Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Stará Turá
 7.1  Návrh I. zmeny rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá
 8.    Návrh VZN č. 5/2013 – Nar. O dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá
       z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov
 9.   Správa z vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou mesta 
10.  Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2013
11.  Informácia o kritických úsekoch miestnych komunikácií a návrh na prioritné
        použitie prostriedkov na ich opravu
12.  Stanovenie  termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá pre 2. polrok 2013
13.  Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2012
14.  Menovanie novej kronikárky mesta
15.  Informácia o priebehu výberového konania dodávateľa zákazky Modernizácia tepelného 

hospodárstva okruh ÚK a TÚV – VS 10 
16.  Návrh VZN č. 6/2013 – Nar. O určení názvu ulice
17.  Vzdanie sa mandátu člena RŠ pri ZŠ
18.  Návrhy a otázky poslancov 

K  p r i e b e h u   r o k o v a n i a :
1. Otvorenie
     XXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ing. Ján Kišš o 15 
hod. V čase zahájenia bolo prítomných 9 poslancov.
Oboznámil poslancov s navrhnutým programom rokovania, do ktorého navrhol zaradiť
nasledovné zmeny:
Pôvodné body č. 6.2 – 6.5 týkajúce sa návrhov rozpočtových opatrení prerokovať všetky 
v bode 6.1 a ako bod 6.2 zaradiť Návrh na zrušenie uznesenia č. 7- XXVII/2013. Pôvodný 
bod č. 17 prerokovať ako bod č. 18 a ako bod č. 17 zaradiť bod „Vzdanie sa mandátu člena 
Rady Základnej školy  a menovanie nového člena“
Hlasovanie poslancov: za 9

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Miroslav Nerád, JUDr. Oľga Baranová,  MUDr. 
Eva Sadloňová  a za overovateľov zápisnice: Mgr. Soňa Krištofíková, Milan Skovajsa
Do volebnej komisie boli navrhnutí: Ing. Juraj Gavač, MUDr. Lýdia Michalcová, Ing. Ivan 
Klimáček.
Hlasovanie poslancov: za 9



O 15.05 hod sa dostavil na rokovanie poslanec Ing. Bunčiak. 

Následne primátor mesta požiadal poslancov o udelenie slova pre Ing. Gustáva Rumánka, 
ktorý predstúpil pred poslanecký zbor  s iniciatívnym návrhom týkajúcim sa výroby pamätnej 
dosky  pre nebohého Ing. Miroslava Neráda, zakladateľa podniku Chirana Stará Turá 
a osobnosti, ktorá sa výraznou mierou podieľala na rozvoji mesta. Pamätnú dosku navrhuje 
vyrobiť k 100-tému výročiu narodenia Ing. Miroslava Neráda, ktoré bude mať  v roku 2014. 
Navrhol, aby sa na realizácii tohto zámeru podieľal trojčlenný organizačný tím, ktorého 
členmi by boli: Mgr. Soňa Krištofíková, Ing. Juraj Gavač a on.

O 15.10 hod prichádza na rokovanie poslanec Marek Mlynek.

Primátor mesta informoval, že k pamätnej tabuli bude vydaný aj bulletin. Ide aj o to, aby 
pamätné dosky neboli umiestňované na domoch, čo je dosť nedôstojné, ale aby sa umiestnili 
na námestí na existujúci betónový múr a na tento by sa umiestňovali všetky ďalšie tabule 
osobností, ktoré prispeli k rozvoju mesta. Ďalej informoval, že sa stretol v tejto veci so 
synom Ing Neráda, ktorý odmietal výrobu akejkoľvek busty a vyslovil prianie vyhotovenia 
tabule s jednoduchým námetom, kde by bolo zobrazené nejaké kružidlo a ozubené koliesko 
a poďakovanie sa občanov mesta. Viac o živote  každej osobnosti bude na internetovej 
stránke mesta.  Presnejšie informácie budú po zasadnutí organizačného tímu predložené Mgr. 
Krištofíkovou na septembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 

3.   Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na XXVI a XXVII. zasadnutí MsZ
Mestské zastupiteľstvo vzalo predložený materiál na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 11

 4.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí
4.1 Žiadosť pani Slávky Pecňovej, Tatranská 6337/20, Banská Bystrica o odkúpenie časti 
pozemku parc. č. 731. Uvedená časť pozemku sa nachádza za garážou na ul. Gen. M. R. 
Štefánika a žiadateľka ju užíva ako záhradku viac ako 10 rokov. 
MsZ žiadosť neschválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1 /MUDr. Sadloňová/

4.2 Návrh pána Ing. Štefana Medňanského, bytom Konstantinova 1477/16, Praha 4  na 
zámenu pozemkov. V 60-tych rokoch bola zrealizovaná komunikácia do lokality u Hudcov 
tak, že bola zabraná časť pozemku, ktorej vlastníkom je pán Medňanský. Ako náhradu za 
zabratý pozemok požaduje časť pozemku parc. č. 8224 a časť pozemku parc. č. 8273, ktoré sú 
majetkom mesta Stará Turá. Ďalej požaduje úpravu, spevnenie a vytvorenie ochranného 
pásma nad studňou, ktorá sa pri komunikácii nachádza. 
Poslanec Ing. Bunčiak informoval, že sa stretol s Ing. Medňanským, a tento sa rozhodol 
pristúpiť na zámenu pozemkov.
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 11

4.3 Ponuku pána Milana Čudrnáka, bytom Černochov Vrch 1235, Stará Turá na darovanie 
pozemkov a to: pozemok evidovaný v reg. parc. „C“ a to parc. č. 14782/1 – ostatné plochy 
o výmere 107 m2, a pozemky evidované v reg. parc. „E“ a to parc. č. 14781/1 – záhrady 



o výmere 206 m2, parc. č. 14781/2 – záhrady o výmere 88 m2, parc. č. 14782 – záhrady 
o výmere 346 m2 a parc. č. 14784 – záhrady o výmere 94 m2,  ktoré sú evidované na LV č. 
129 na pána Milana Čudrnáka v 1/1. Na uvedených pozemkoch sa nachádza budova požiarnej 
zbrojnice v Drgoňovej doline. Zároveň žiada mesto Stará Turá, o opravu prícestného rigolu na 
miestnej komunikácii, ktorá susedí s jeho pozemkami, prípadne len zabezpečiť žľaby, opravu 
prícestného rigolu urobí sám.   
Ing. Galovičová informovala, že Juraj Straka z Technických služieb predložil kalkuláciu na 
opravu  prícestného rigolu  - na cement a piesok vo výške 677 €.
MsZ ponuku schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 11

4.4 Žiadosť pána Jozefa Podolana, bytom Sasinkova 751/1, Stará Turá o prenájom časti ( cca 
500 m2 ) pozemku parc. č. 4092/22. Prenájom žiada z dôvodu využívania pozemku na činnosť 
spojenú s recykláciou.
Zámer prenájmu časti pozemku bol zverejnený od 26.4.2013 v súlade s uznesením MsZ č. 4 -
XXVI/2013. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky. 
MsZ prenájom schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 11

4.5 Návrh na doplnenie uznesenia č. 12 – XXVI/2013 zo dňa 18. 4. 2013 o zoznam vlastníkov 
bytov v bytovom dome súp. č. 156, ktorý požaduje ako súčasť uznesenia Správa katastra
Nové Mesto nad Váhom. 
MsZ odpredaj spoluvlastníckych podielov  schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 11

4.6 Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, na ktorých sa nachádza miestna 
komunikácia smer Papraď cez lokalitu Trnová a Trebešín ( okolo PD ). Pri identifikácii 
vlastníkov pozemkov  v súvislosti s kanalizáciou Papraď, bolo zistené, že časť tejto 
komunikácie nie je v mape ani zakreslená a komunikácia vedie aj cez súkromné pozemky. 
Ing. Nerád mal pripomienku  z komisie pre financie a rozpočet mesta, ktorá neodporúča 
vykonať vysporiadanie pozemkov, nakoľko pre uloženie kanalizácie toto nie je potrebné, 
pretože líniové stavby je možné v extraviláne ukladať do ciest bez súhlasu vlastníka pozemku.
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 7, zdržali sa: 4 /Skovajsa, MUDr. Sadloňová, Ing. Nerád, Ing. 
Bunčiak/

4.7 Informácia o vlastníckych vzťahoch k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov,  na 
ktorých sa bude realizovať kanalizácia Papraď. Na základe identifikácie parciel podľa 
projektu bolo zistené, že sa predbežne jedná o nasledovný počet vlastníkov : Mesto Stará Turá 
21 pozemkov, SPF 18 pozemkov, Povodie Váhu 4 pozemky. Počet známych vlastníkov na 
ďalších pozemkoch je 46 a  neznámych vlastníkov je 69.  
MsZ vzalo informáciu na vedomie pričom uložilo zabezpečiť zriadenie vecných bremien na 
všetky pozemky dotknuté navrhovanou kanalizáciou..
Hlasovanie poslancov: za 11

4.8 Žiadosť pána Petra Sedlíka a manž. Kataríny, bytom Ul. SNP 149/60, Stará Turá 
o zriadenie vecného bremena na pozemkoch  parc. č. 16513/2 a parc. č.  16845/1, z dôvodu 
vybudovania vodovodnej prípojky pre novostavbu rekreačnej chatky. 
MsZ schválilo zriadenie vecného bremena.
Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1 /Skovajsa/



4.9 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností 
nachádzajúcich sa na Ul. Družstevnej. Jednalo sa o odpredaj rodinného domu súp. č. 431, 
ktorý je postavený na pozemku parc. č. 437/1 a pozemok parc. č. 438. Obchodná verejná 
súťaž bola zverejnená od 23.4.2013 do 21.5.2013. Na vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž sa 
neprihlásil žiaden záujemca. 
Na základe odporučenia KFRM sa dopĺňa uznesenie vo výrokovej časti v bode b),ktorý znie:

b)   u k l a d á  
opakovať obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností bez udania  minimálnej ceny. 

                                                                                         Z : Majetkové odd.
                                                                                         T :  ihneď 
MsZ vzalo materiál na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 11

4.10  Návrh na zverenie majetku do správy - zrealizovanej investičnej akcie „ Revitalizácia 
centrálnej mestskej zóny v Starej Turej“. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR,  súhlasí so zverením správy majetku zhodnoteného z nenávratného finančného príspevku 
prostredníctvom projektu s kódom 22140120195 a názvom „Revitalizácia centrálnej mestskej 
zóny v Starej Turej“ do organizácie Technické služby Stará Turá, mestská príspevková 
organizácia, Husitská cesta č. 248/6, Stará Turá. Zároveň predkladáme návrh Dodatku č. 3 
k zmluve č. 30/maj/2011 o zverení majetku mesta Stará Turá do správy.
MsZ návrh schválilo.   
Hlasovanie poslancov: za 11

4.11 Návrh Dodatku č. 1 k zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy č. 71/maj/2012 zo dňa 
30.10.2012, ktorá bola uzatvorená medzi Mestom Stará Turá a spoločnosťou STINEX, s.r.o. 
Nové Mesto nad Váhom. Predmetom dodatku je záväzok budúceho kupujúceho (mesta Stará 
Turá), že kúpnu cenu za bytový dom resp. jednotlivé byty bude investorovi hradiť na účet 
investora v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke a.s., č. účtu 108900/3000. 
MsZ návrh schválilo.   
Hlasovanie poslancov: za 11

4.12  Ponuka Obvodného úradu Trenčín, Hviezdoslavova 3, na prevod prebytočného majetku 
štátu. Jedná sa o nehnuteľnosti v k. ú. Stará Turá a to rodinný dom súp. č. 2463 postavený na 
pozemku parc. č. 6438 a pozemok parc. č. 6438 – zast. plocha o výmere 83 m2.  Uvedený 
majetok ponúkajú mestu Stará Turá za cenu 4 800,- €.
MsZ návrh neschválilo.   
Hlasovanie poslancov: za 11

4.13 Žiadosť spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá o vypracovanie odborného 
expertízneho posudku o technickom stave bytového domu na Ul. Mýtnej č. 595/58 s návrhom 
riešenia na zlepšenia kvality bývania.
Ing. Nerád podotkol k veci, že KFRM odporúča komplexné riešenie problému vo forme 
projektu na rekonštrukciu budovy. 
Dopĺňa sa výroková časť v bode a), ktorý znie:

a)  s c h v a ľ u j e  
vypracovanie projektu na rekonštrukciu budovy



MsZ žiadosť schválilo.   
Hlasovanie poslancov: za 11

4.14 Žiadosť spoločnosti MyjavaNET, s.r.o., Hurbanova 664/20, Myjava o prerokovanie 
možnosti umiestnenia telekomunikačného stožiara na šírenie internetového signálu pre 
lokalitu Drgoňova dolina  na budove hasičskej zbrojnice č. 1239.
Ing. Galovičová informovala, že stožiar by slúžil maximálne pre dvoch záujemcov.
Spoločnosť by sa finančne podieľala na nájme, keby bol záujem vyšší, ale za súčasnej situácie 
to neprichádza do úvahy, preto treba rozhodnúť, či súhlas dať alebo nedať.
Ing. Nerád ide o to, že obyčajne žiadame od prevádzkovateľa takéhoto zariadenia nájom alebo 
nejaký poplatok. Keďže sú tam len dvaja pripojení, nie je v tom temer žiaden výnos 
z prevádzky zariadenia. Preto navrhol dať im to na dobu určitú na obdobie 3 rokov, bezplatne 
a potom to MsZ prehodnotí.
MsZ schválilo bezodplatnú výpožičku časti priestoru hasičskej zbrojnice                                                          
v Drgoňovej doline súp. č. 1239 na dobu 3 rokov.  
Hlasovanie poslancov: za 11

 5.   Informácia o aktuálnom hospodárení mesta
Informáciu pre poslancov podal Ing Nerád, ktorý skonštatoval, že finančná situácia mesta sa 

vyvíja priaznivo, v rámci plánovaných príjmov mesto nedostalo dotáciu vo výške 324 tis. € za 
rekonštrukciu ZUŠ, ktorá mala prísť v minulom roku. Výdavky sú čerpané podľa plánu.
MsZ vzalo informáciu na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 11

 6.1 Návrh rozpočtových opatrení
Ing. Nerád upozornil, že tabuľka je vecne nesprávna a nezodpovedá záverom z KFRM.
Ing. Volár okomentoval 2 úpravy, ktoré je potrebné v tabuľke vykonať. V materiáli 6.2 je 
riešená položka znalecké posudky, ktorú by bolo potrebnú presunúť do časti tabuľky 
vyčíslujúcej navýšenie výdavkovej časti rozpočtu a v materiáli už riešiť len zrušenie 
uznesenia č. 7-XXVII/2013, ďalej je potrebné upraviť v riadku 8. opravu odmeny verejného 
obstarávateľa pol. 1.2.3.e úplne vypadne, lebo je už obsiahnutá v pol. 1.2.3.e Storno 
spoluúčasti na projektoch EU vo výške 55 000.
Ing, Mináriková požiadala o úpravu položky Rekonštrukcia verejných osvetlení –bež.výd. z  
3.300 na 2000.
Ing. Nerád vytkol opätovné prerokovávanie rozpočtového opatrenia pre Televízne relácie 
Novinky zo Starej Turej, ktoré bolo na predošlom zasadnutí zamietnuté. Podľa jeho názoru je 
toto vysielanie predražené a je potreba hľadať riešenie za polovicu ceny u iných 
podnikateľov, ktorí dokážu ponúknuť túto službu lacnejšie. Natáčanie videií robia mnohí, 
a keďže ich netreba vysielať, netreba ani licenciu, zverejňovanie by bolo prostredníctvom 
netu.
Navrhol odsúhlasiť rozpočtové opatrenia položkovite. Sporné opatrenia budú prerokované na 
budúcom zasadnutí.
Mgr. Krištofíková namietala, že rozpočtové opatrenie k Novinkám bolo dané opätovne 
vzhľadom na reakciu občanov zachovať mestské televízne vysielanie, aby občania mohli 
sledovať aktívne dianie v meste.



MUDr. Michalcová navrhla, aby sa položky týkajúce sa položiek 2 a 3 nechali tak ako sú 
navrhnuté, rozmýšľala by nad výškou pre vysielanie, ale navrhuje ponechať položku  regálové 
skrine, nakoľko je vykrytá príjmami z jarmoku.
MUDr. Sadloňová sa tiež pripojila k názoru, že šetrenie na takýchto drobných položkách 
nevidí ako nevyhnuté. 
JUDr. Baranová by tiež bola za to, aby opatrenie na regálové skrine zostalo.
Ing. Nerád sa vyjadril, že v minulosti sa zisk z jarmoku prerozdeľoval do Nadácie život, 
ďalšia časť na charitatívne účely a nezdá sa mu vhodné teraz kúpiť z jeho časti skrine.
JUDr. Baranová oponovala, že finančné prostriedky pre charitu a nadáciu Život sú predsa už 
schválené v rozpočte a teda nie je dôvod ich na tento účel držať. Skrine sú pre úrad potrebné.
Ing. Gavač navrhol, aby sa schválili nevyhnutné a nesporné položky a sporné sa prerokujú 
v septembri.
Hlasovanie k jednotlivým položkám navyšujúcim výdavkovú časť rozpočtu:
- pol. 7 Transfer pre TS na opravu ciest vo výške 59 tis. € /táto položka zahŕňa rekonštrukciu 
nasledovných MK : Nám. Dr. Schweitzera, Športová ul,, pri Z-ku úsek vedľa škôlky, 
Autobus. linka most Družstvo a u Koštialov/
Hlasovanie poslancov: za 11
- pol. 6 vklad do ZI AQUATUR  88 149 €
Hlasovanie poslancov: za 11
- pol 5  Prestavba ZŠ – špec. učebne  32 906 €
Hlasovanie poslancov: za 11
- pol. č. 4 geom. plány Papraď  2 tis. €
Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1/Ing. Nerád/
- pol. č. 4 ROEP  2 tis. €
Hlasovanie poslancov: za 11
- pol. č.  3 Regálové skrine 1500 €
Hlasovanie poslancov: za 7 /Mgr. Klimáček, Mgr. Krištofíková, Mlynek, JUDr.Baranová, 
MUDr.Sadloňová, MUDr.Michalcová, PharmDr. Barcz /
proti: 2 /Ing. Gavač, Ing. Nerád/, zdržali sa: 2 /Skovajsa, Ing. Bunčiak/
- pol. č. 3 Spotrebný materiál  1500 €
Hlasovanie poslancov: za 2 /Mgr. Krištofíková, Mlynek/ proti: 6 /Ing. Nerád, Ing. Gavač, 
Mgr. Klimáček, Skovajsa, MUDr. Sadloňová, MUDr. Michalcová /
zdržali sa: 3 /Ing. Bunčiak, MUDr. Baranová, PharmDr. Barcz/
Opatrenie pod pol. č. 2 Televízna relácia Novinky mesta bolo stiahnuté z rokovania s tým, že 
toto rozpočtové opatrenie bude preložené na septembrovom zasadnutí s konkrétnymi návrhmi.
Ing. Gavač podotkol k tomuto bodu, že na našej strednej škole máme odbor grafik digitálnych 
médií a určite by tu bola možnosť spolupráce. Mesto by malo lacnejšie zabezpečenie tejto 
služby a škole by financie tiež pomohli.
- zmena pol. č. 8 Rekonštr. a výstavba verejného osvetlenia zo sumy 3 300 € na 2000 €
Hlasovanie poslancov: za 11
Hlasovanie za upravené znenie rozpočtových  opatrení v zmysle vyššie uvedených zmien: 
za 11
Ďalej poslanci schválili uvoľnenie finančných prostriedkov pre položky, ktoré boli 
rozpočtovo viazané k 30.6.2013 – MŠ, ihrisko Topolecká, okná MsÚ.
Hlasovanie poslancov: za 11

 6.2 Návrh na zrušenie uznesenia 7-XXVII/2013
Na základe návrhu Ing. Neráda sa položka 4 230 € - znalecké posudky presúva medzi 
rozpočtové opatrenia v predchádzajúcom bode 6.1.
Mení sa výroková časť uznesenia, ktorá znie:



Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

          r u š í

         uznesenie č. 7-XXVII/2013.
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

7. Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Stará Turá
Návrh I. zmeny PR v rozsahu:

Účelové transfery a dotácie /bez rozpočtových opatrení/:

312.c. 33 621

9.2.1.a. 11 580

9.2.1.b. 9 835

9.2.1.c. 11 706

9 Prenesené kompetencie - školstvo

9.2.1.d. 500

30 000

9.5.1. 17 000

9.5.2. 11 000
10 Vlastné príjmy škôl

9.5.4. 2 000

312001 24 808

290 b 211 Dotácia na cestnú infraštruktúru

7.3.2. 24 810

Účelové transfery a dotácie spolu: 88 431 88 431

Schválené rozpočtové opatrenia podľa Uznesenie číslo 18 – XXVIII / 2013 a predchádzajúcich uznesení 
v nižšie uvedenej tabuľke v rozsahu:

3.4.g. -2 000
12 Právne zastupovanie

3.1.ch. 2 000

111003 2 100
13 Príspevok pre Nadáciu Život

4.2. 2 100

9.1.3. 500
14

Elektron. aukcia "Zatepl. MŠ" - bežné výdavky 
Elektron. aukcia "Zatepl. MŠ" - kapitál. výdavky 9.1.3. -500

111003 6 038
15 Oprava striech na Jiráskovej ulici

3.4. 6 038

Dotácia pre športové kluby (ŠKM) 10.2.a. -73 700

Dotácia ŠKM - energie + prevádzka bazéna 10.2.a.1 50 00016

Dotácia ŠKM - podľa VZN 10.2.a.2 23 700

311000 1 200
17 Cestný reterdér - účelový finančný dar

8.2.d. 1 200

310 455
18 Refundácia poplatkov CVČ

9.3.3. 455



Príjmy a výdavky schválených rozpočtových opatrení spolu: 9 793 9 793

Celková zmena príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2013: 292 516 290 009

Rekapitulácia vplyvu zmien na celkový rozpočet 

Príjmy Výdavky Rozdiel

Rozpočet k 1.1.2013 6 598 243 6 596 808 1 435

Navrhované zmeny 292 516 290 009 2 507

Rozpočet po zmenách 6 890 759 6 886 817 3 942

MsZ vzalo materiál na vedomie so zmenou návrhu rozpočtového opatrenia z bodu 6.1.
Hlasovanie poslancov: za 11

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

8.    Návrh VZN č. 5/2013 – Nar. O dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá
       z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov
Ing. Nerád sa vyjadril k vznesenej pripomienke k tomuto VZN. S touto pripomienkou má 
problém, z etickej stránky ju uznáva a osobne si myslí, že sa spravidla pri rokovaní MsZ 
dodržiava. Ale ustanoviť, že poslanec nebude o tejto veci hlasovať je porušenie právnych 
predpisov. Zamedziť diskusiu členom v dozorných radách našich spoločností by bolo dosť 
kontraproduktívne Navrhol toto riešiť skôr nejakým etickým kódexom. Pri spoločnostiach, 
v ktorých má mesto majetkovú účasť by sa muselo prijať osobitné riešenie. 
Primátor sa spýtal, či je eticky správne, aby si poslanci sami sebe napr. zvyšovali odmeny, to 
sa však netýka  nášho mesta. Nie je možné, aby niekto sám o sebe hlasoval, prípadne 
diskutoval a ovplyňoval diskusiou ostatných poslancov. Väčšina poslancov v MsZ sú 
podnikatelia a nevie s čím majú problém pri dodržiavaní verejného záujmu.
JUDr. Baranová vytkla nesprávnu formuláciu. Tiež vidí problém v dokazovaní nepriameho 
záujmu.
Hlavná kontrolórka mesta sa vyjadrila, že je ochrana verejného záujmu vychádza zo zákona 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  č. 357/2004 Z.z.
a tento zákon sa vzťahuje aj na funkciu starostu a poslancov mestských zastupiteľstiev. 
Pripomienka nie je možno akceptovateľná doslova, ale treba zobrať do úvahy čl. 6  -
Oznámenie osobného záujmu.
JUDr. Baranová sa vyslovila, že je to potrebné nadefinovať len tak, ako to zákon pripúšťa.
Ing. Nerád sa navrhol, aby sa návrh, ktorý sa bude  predkladať obmedzil na zákonné znenie, 
prípadne aby sa riešil formou etického kódexu.
MUDr. Michalcová informovala, že VZN bolo prepracované na podnet hlavnej kontrolórky 
a bolo zverejnené a dala návrh na jeho schválenie.
Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa 1 /Skovajsa/



 9.   Správa z vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou mesta 
MsZ vzalo materiál na vedomie.
Hlasovanie poslancov: za 11

10.  Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2013
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 11

11.  Informácia o kritických úsekoch miestnych komunikácií a návrh na prioritné
        použitie prostriedkov na ich opravu
Poslanci prerokovali prioritné použitie prostriedkov na opravu MK, ktoré predložila Ing. 
Vráblová.
Úseky MK sú rozdelené podľa technického stavu a ich využitia. Pri spracovaní bolo 
zapracované pravidlo pomeru medzi mestskými a miestnymi komunikáciami  v pomeru cca 
2:1. Zhruba 600 tis. sa bude každoročne vyčleňovať na tento účel v PR.
Na  návrh Ing. Neráda sa mení výroková časť uznesenia v bode b) ods. 1 sa dopĺňa a znie:

b) u k l a d á 
                  1. Technickým službám Stará Turá m.p.o. pravidelne ročne aktualizovať zoznam 

mestských a miestnych komunikácií vo finančnom vyjadrení  v pomere 18:11, 
určených na komplexnú rekonštrukciu, zoradených podľa poradia dôležitosti 
v závislosti od technického stavu a vyťaženosti komunikácie a v súlade s týmto 
zoznamom a schváleným Programovým rozpočtom pre príslušné obdobie 
vykonávať pravidelnú komplexnú rekonštrukciu komunikácií

                                                                                          Z: riaditeľka TS
                                                                                          T: v termíne na predkladanie PR
MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

12.  Stanovenie  termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá pre 2. 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 tohto dôvodu sú predkladané termíny  na obdobie II. 
polroka 2013, a to nasledovne:

1. Remeslá našich predkov            9. augusta 2013   v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod.,
                                                                                    kultúrny program do 22,00 hod.,

2. Jesenný remeselnícky trh      25. októbra 2013   v čase od   8,00 hod. do 20,00 hod.,
3.  Vianočný trh                            14. decembra 2013 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.

MsZ návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11

13.  Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2012
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stará Turá bol schválený uznesením MsZ č. 55 –
XVIII/2012 zo dňa 21.6.2012. Časový rámec plnenia KPSS je stanovený na roky 2012 – 2016 
a vyhodnocovanie plnenia jednotlivých cieľov stanovených v komunitnom pláne sa realizuje 
jeden krát ročne. V nadväznosti na to je predložené vyhodnotenie plnenia jednotlivých cieľov 
a opatrení za obdobie jún – december 2012, ktoré vypracovalo oddelenie sociálnych vecí 
MsÚ v spolupráci s komisiou pre sociálne veci a bývanie, príslušnými oddeleniami MsÚ
a poskytovateľmi sociálnych služieb. 
MsZ vzalo materiál na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11



14.  Menovanie novej kronikárky mesta
V roku 2010 bola kronikárkou mesta Stará Turá menovaná Petra Benianová. Tá sa v tomto 
roku vzdala svojej funkcie. Vzhľadom na to, že vedenie kroniky musí byť naďalej 
zachovávané, MsÚ oslovil zamestnankyňu a bývalú riaditeľku Základnej školy v Starej Turej, 
Mgr. Annu Chmurovú, ktorá je dlhoročnou členkou redakčnej rady Staroturianskeho 
spravodajcu, vedie divadelný krúžok pri ZŠ Stará Turá a má výbornú znalosť slovenského 
jazyka a štylistiky. Mgr. Chmurová vyjadrila súhlas s výkonom funkcie kronikárky mesta.
Menovanie novej kronikárky, Mgr. Anny Chmurovej, podporili aj členovia Komisie MsZ pre 
školstvo a kultúru. 
MsZ návrh schválilo a odvolalo Petru Benianovú z funkcie kronikárky mesta ku dňu 30. 6. 
2013. Zároveň menovalo do funkcie od 1. 7. 2013  Mgr. Annu Chmurovú.
Hlasovanie poslancov: za 11

15.  Informácia o priebehu výberového konania dodávateľa zákazky Modernizácia 
tepelného hospodárstva okruh ÚK a TÚV – VS 10 

     Spoločnosť Technotur  s.r.o. v súlade so schválenou koncepciou rozvoja tepelného 
hospodárstva mesta Stará Turá v roku 2013 pokračuje v budovaní ďalšieho okruhu ÚK 
a TÚV – VS10 osadením 15 kusov  kompaktných odovzdávacích staníc na odberných 
miestach VS10. Budovať by sa malo v objekte na ulici Hurbanovej 125/19,21,23, v objekte na 
ulici Mierovej 5/1,3,5, v objekte na ulici SNP 3/8,10,12,14,16,18,20,22 a v objekte ZŠ na ulici 
Hurbanovej 128/25.
Z elektronickej aukcie je nasledovné poradie / od najúspešnejšieho / : 
- TENZA Slovakia, s.r.o. Nitra, s celkovou cenou 456 000 € a lehotou výstavby 24 dní . 
Získaných 98,77 bodov.

- IZOTECH GROUP s.r.o. Nové Mesto n. Váhom , s celkovou cenou 449 000 € a lehotou        
výstavby 30 dní . Získaných 96 bodov.

- SYSTHERM s.r.o. Plzeň , s celkovou cenou 460 000 € a lehotou výstavby 45 dní . 
Získaných  88,75 bodov .         
    Všetkým, ktorí sa zúčastnili elektronickej aukcie , bolo zaslané oznámenie o jej výsledku . 
Elektronická aukcia znížila cenu diela aj lehotu výstavby pri nezmenených už zadaných 
kritériách. Úspešný uchádzač bol požiadaný o predloženie nového návrhu zmluvy ,  
upraveného na vysúťažené podmienky . Takisto musí prepracovať výkaz výmer . Zo zákona 
je možné uzatvoriť zmluvu najskôr 16.deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku 
vyhodnotenia , ak nebude podaná zo strany uchádzačov námietka proti výsledkom 
vyhodnotenia. Termín uzatvorenia zmluvy sa presúva na jún 2013. Z toho dôvodu bolo 
potrebné predĺžiť lehotu viazanosti ponuky do 30.6.2013.
MsZ vzalo informáciu na vedomie. Hlasovanie poslancov: za 11

16.  Návrh VZN č. 6/2013 – Nar. O určení názvu ulice
     Návrh VZN o určení názvu novej ulice vychádza z požiadavky podnikateľskej verejnosti 
určiť názov ulice v areáli pôvodnej starej tehelne, kde sa v súlade s územným plánom 
nachádza priemyselná zóna označená v územnom pláne ako lokalita V 2 blok ľahkej 
priemyselnej výroby. 
     V areáli sa nachádza niekoľko výrobných či obchodných spoločností, ktoré pri svojich 
obchodných aktivitách potrebujú detailnejšie určiť sídlo spoločnosti, alebo prevádzky.



Na návrh Ing Gavača doporučujeme, aby mesto určilo názov ulice v areáli priemyselnej zóny:   
Stará tehelňa.
     Názov ulice Stará tehelňa je prípustný, neuráža mravnosť, náboženské cítenie alebo 
národnostné cítenie, pričom je jazykovo správny a vychádzajúci z histórie mesta, nakoľko  
kopíruje reálie tejto časti územia. 
Ing. Gavač zdôraznil fakt, že pomenovanie ulice má aj strategický význam, hlavne pre 
dopravcov s kamiónmi, ktorí budú takto vedieť jednoznačne lokalizovať miesto aj podľa GPS 
navigácie. Pochvalne sa vyjadril  k oprave starej studne, ktorú urobila firma CTM, čím 
zachovala zasa kus histórie tohto mesta.
MsZ  návrh schválilo. Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa:1 /Ing. Gavač/

17.  Vzdanie sa mandátu člena RŠ pri ZŠ
Poslanec Ing. Nerád sa vzdal funkcie člena Rady školy pri ZŠ. Primátor mesta navrhol ako 
novú členku Mgr. Líviu Boorovú.
Ing. Gavač poďakoval Ing. Nerádovi za jeho činnosť v Rade školy a mrzí ho, že vzhľadom k 
posledným udalostiam sa vzdal funkcie. Nie je jednoduché bojovať s učiteľským zborom.
Mgr. Krištofíková sa vyjadrila k veci, že vždy keď sa robia nejaké nové návrhy sú ľudia, ktorí 
sú za a ktorí sú proti. Jednalo sa o vyučovanie cudzích jazykov, kde sa postupovalo podľa 
osvedčeného modelu. Zo strany učiteľov a rodičov bola vyjadrená nespokojnosť s jazykovým 
variantom vyučovania. Vedenie školy je povinné situáciu riešiť. Škola musí taktiež 
dodržiavať štátny vzdelávací program, ktorý bude klásť dôraz najmä na vyučovanie 
prírodovedných a technických predmetov. Preto budú musieť byť urobené úpravy, ktoré sa 
dotknú i vyučovania cudzích jazykov. Z toho dôvodu nebolo možné zrealizovať úplne návrh 
Ing. Neráda. 
Ing. Nerád sa vyjadril, že nemôže s ňou celkom súhlasiť. Nakoľko toto sa odohralo ešte pred 
tým než prišiel list ministra školstva. Osobne nie je presvedčený, že tento ministerský návrh 
prejde.
Vo verejnom hlasovaní MsZ odvolalo z funkcie Ing. Miroslava Neráda, bytom Športová 
506/19, Stará Turá a menovalo do funkcie Mgr. Líviu Boorovú, bytom SNP 3/8, Stará Turá.
MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 9, zdržali sa: 2 /Ing. Nerád, PharmDr. Barszcz/

18.  Návrhy a otázky poslancov 
Mgr. Krištofíková podala návrh na doplnenie komisie ZPOZ o novú členku.
Prijíma sa nové uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 20. 6. 2013 
poslanecký  návrh  Mgr. Sone Krištofíkovej  na doplnenie novej členky pre komisiu ZPOZ.
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

a) s c h v a ľ u j e  
menovanie novej členky Mgr. Kataríny Medňanskej, bytom Hurbanova 156/70,
Stará Turá

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

             Z: správne odd.
            T: 28. 6. 2013

MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 11



Ing. Gavač informoval poslancov, že cesta smerom na Vaďovce sa už mala opravovať, žiaľ 
firma Doprastav dopadla tak, že ju kúpil podnikateľ Hodorovský. Na VÚC sa prejednalo, že 
táto komunikácia sa bude robiť ako celková oprava. Momentálne sa má schvaľovať rozpočet 
VÚC, kým sa schváli, urobí výberové konanie to potrvá dlhší čas, preto bolo dohodnuté 
s riaditeľom SC od pondelka by mali nastúpiť a komunikácia by mala byť zaplátaná v smere 
Vaďovce –Myjava.
Občania sa dotazovali aj na optické rozvody po meste, ktoré robila firma ICS, či to bolo 
schválené. Tak toto bolo schvaľované, ale požiadal oddelenie výstavby, aby vykonalo 
kontrolu rozmiestnenia  rozvodových skríň v súlade s projektom, aby občania nemali dôvod 
spochybniť realizáciu.
Realizátor výstavby bytového domu vedľa policajtov vzniesol dotaz nakoľko je priaznivá 
situácia na fonde rozvoja bývania, a či by nebolo vhodné spustiť realizáciu aj tej druhej 
bytovky. Firma chce  tento rok skolaudovať prvú bytovku. Vzhľadom na súčasnú bytovú 
situáciu, požiadal o vykonanie prieskumu záujmu o tento druh bytov. V prípade dostatočného 
záujmu a prerokovaní v komisii výstavby spustiť výstavbu aj druhého domu.
V závere požiadal primátora, aby skúsil dať dokopy nejaký ucelený materiál, v ktorom by 
bolo  špecifikované presne kto z poslancov  si koľko pomohol z mesta a koľko by sme mali 
mestu vrátiť, keďže má vyhlásenia do médií, že sa potrebuje aj primátor brániť voči 
poslancom.
Primátor informoval, že jeho vystúpenie na ZMOSe bolo preto, že v takejto situácii ako je on 
sa nachádza primátor Trenčína pán Rybníček, primátor Ilavy, Považskej Bystrice. Jeho 
vystúpenie sa týkalo dôvodu prečo by poslanec nemal byť odolaný občanmi referendom tak 
isto ako primátor. Je tu nejaká parita? Z akého dôvodu má mať poslanec mandát na 4 roky? 
A primátor alebo starosta nie. Čo je na tom zlé?
Ing. Gavač odpovedal, že len to, že niektorí občania sa ho pýtali, čo on v tomto meste 
ukradol, keď primátor Starej Turej má problém s poslancami. A bolo to povedané tak, že sa 
potrebuješ brániť proti poslancom, ktorí rozkrádajú mestský majetok.
Primátor sa spýtal, či počul ten príhovor? Ing. Gavač odpovedal, že nie.
Ing. Nerád vyzval na prijatie uznesenia na základe poslaneckého návrhu Ing. Gavača 
týkajúceho sa bytov.
Prijíma sa nové uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 20. 6. 2013
poslanecký  návrh  Ing. Juraja Gavača  na vykonanie sociálneho prieskumu týkajúceho sa 
záujmu o prenájom mestských bytov, ktoré je možné výhľadovo do budúcna vybudovať. 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá tento návrh 

a) s c h v a ľ u j e  

b) u k l a d á
vykonať prieskum záujemcov o tento druh  bytov a výsledky predložiť na budúce 
zasadnutie MsZ.

Z: Majetkové odd.
T: 12. 9. 2013

MsZ návrh schválilo.
Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa:1 /Ing. Gavač/
Ing. Nerád informoval, že pred pár týždňami bolo vyhlásené jedno z mnohých výberových 
konaní TSK na odpredaj areálu priemyslovky. Podal prihlášku do výberového konania na 
odkúpenie telocvične, kotolne a pozemkov okolo. Budúci týždeň má zastupiteľstvo VÚC 



o tomto rozhodovať. Dostal informáciu, že to rozhodnutie bude negatívne z politických 
dôvodov. Z druhej strany by navrhol, aby sa mesto ako také začalo angažovať v tejto veci.
Zástupca mesta by sa mal zúčastniť na rokovaní v Trenčíne a predniesol požiadavku mesta, že 
mesto chce získať tento areál do vlastníctva prevodom za symbolickú cenu, nakoľko stav, 
v ktorom sa nachádza  je už neudržateľný.
Primátor sa vyjadril, že zrejme nie je informovaný, koľko krát mesto už urgovalo túto 
záležitosť. Primátor bol  osobne za predsedom VÚC, bol na zasadnutí VÚC písali sa 
opakovane listy, v ktorých sa žiadala zámena kruhovej križovatky za objekt priemyslovky. 
Vždy mesto obdržalo negatívne stanovisko, resp. neboli naše požiadavky predložené na 
zasadnutie zastupiteľstva VÚC.
Poslanec Mlynek mal dotaz ohľadne starej cesty Papraď Myjava.
Ing. Gavač informoval, že keď príde riaditeľ SC určite po povodí po týchto cestách.
Potom dal primátor slovo občanovi Branislavovi Koštialovi. Ten sa sťažoval na privysokú 
daň z nehnuteľností, daň mu stúpla z 35 € na 105 €,  zato príjazdová cesta je vo veľmi zlom 
stave, priekopy nevykosené. Cestu mu mesto nechce predať ani opraviť.
Ing. Vráblová informovala, že sa jedná o účelovú komunikáciu, ktorá nie je zaradená v MK 
a majiteľom je mesto. 

Po vyčerpaní programu rokovania ukončil primátor mesta zasadnutie o 17.45 hod.

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

Overovatelia: Mgr. Soňa Krištofíková

           Milan  Skovajsa

Zápis spracovala:
Mgr. Ľubica Klimáčková




