
Z Á P I S N I C A  

z VIII. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá konaného dňa 19.09. 2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program rokovania: 

 

1. O t v o r e n i e, schválenie programu rokovania  

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3. Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na VI. zasadnutí MsZ  

4. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení  

5. Návrh VZN č. 6/2019 – o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

6. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

7. Vyhodnotenia plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30. 6. 2019 a monitorovacia správa k 

PR   

8. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

mesta Stará Turá k 30. 6. 2019 

9. Vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby k 30. 6. 2019 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov  

10. Informácia o plnení hospodárskeho plánu  DK Javorina  m.p.o. k 30. 6. 2019 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov  

11. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti LESOTUR s. r. o. k 30. 6. 2019 

vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov  

12. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. k 30. 6. 

2019 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov  

13. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá, 

s. r. o. k 30.06.2019 

14. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s. k 30. 6. 2019 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov  a žiadosť o schválenie zmeny stanov spoločnosti RVS 

AQUATUR a. s 

15. Návrh VZN č. 7/2019 – NAR., ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre 

Starú Turú 

16. Návrh na schválenie vstupu mesta Stará Turá do Únie miest Slovenska 

17. Návrh na schválenie dotácií športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá 

18. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ Stará Turá a zásady činnosti ZPOZ 

pri MsZ mesta Stará Turá  

19. Zmeny v komisiách MsZ 

20. Upozornenie prokurátora 

21. Návrhy a otázky poslancov 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

VIII. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta o 15.06 hod. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Prítomných bolo 11 poslancov. Ospravedlnený bol Matej Antálek a Zuzana 

Zigová. 

Za skrutátorku primátor mesta určil Dominiku Gulánovú a zapisovateľku Miroslavu Bezákovú. 

 

Primátor mesta následne predložil návrh na schválenie programu rokovania tak ako bol 

zverejnený v pozvánke. 
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Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 1 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v á l i l o  program rokovania tak, 

ako bol zverejnený v pozvánke. 
 

2. Voľba návrhovej komisie 

Primátor predložil návrh členov návrhovej komisie v nasledovnom zložení: 

Anna Halinárová, Zuzana Durcová a Igor Slezáček 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 2 - VII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v á l i l o  návrhovú komisiu v zložení  

Anna Halinárová, Zuzana Durcová a Igor Slezáček 

 
 Voľba overovateľov zápisnice 

Primátor navrhol za  overovateľov zápisnice Richarda Bunčiaka a Zdenu Pilátovú.  

 

Hlasovanie poslancov :  za:  9 

     proti:  0 

     zdržal sa : 2 ( Bunčiak, Pilátová) 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 3 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v á l i l o za overovateľov zápisnice 

Richarda Bunčiaka a  Zdenu Pilátovú. 

 
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na VI. zasadnutí MsZ 

Informáciu k vyhodnoteniu plnenia uznesení zo VI. zasadnutia MsZ podal primátor mesta. 

Uviedol, že v zmysle platnej legislatívy predkladá výsledky plnenia uznesení hlavný kontrolór 

mesta pani Maťková, ale z dôvodu jej práceneschopnosti  informáciu k vyhodnoteniu plnenia 

uznesení podáva on v súlade s jej predloženým písomným materiálom. 

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o tom, že MsZ berie informáciu na vedomie. 
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Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

Uznesenie č. 4 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  prerokovalo  Vyhodnotenie plnenia 

uznesení prijatých na  VI. zasadnutí mestského zastupiteľstva a toto b e r i e   

n a   v e d o m i e  

 

4. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

Informáciu podala pani Krištofíková, prednosta MsÚ. V súlade s ustanovením § 14 ods. 1 a ods. 

2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov oddelenie ekonomiky a majetku Mestského úradu Stará Turá predkladá 

mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenia k V. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2019.  

Rozpočtové opatrenia č. 20190019, 20190021, 20190023 a 20190024 schválil primátor mesta v 

súlade s čl. 17 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá a sú mestskému 

zastupiteľstvu predložené na vedomie.  

Rozpočtové opatrenia č. 20190020 a 20190022 sú rozpočtové opatrenia zrealizované podľa 

ustanovenia § 14 ods. 1 druhej časti prvej vety zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, ktoré nie je potrebné schvaľovať orgánom mesta a z tohto dôvodu sú 

predložené k rokovaniu do mestského zastupiteľstva iba ako informácia na vedomie.  

Predložené rozpočtové opatrenia č. 201900025 a 20190026 sú návrhy rozpočtových opatrení, 

ktorých schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva. 

Primátor predložil návrh na prijatie uznesenia tak ako ho predniesla prednostka MsÚ Soňa 

Krištofíková. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   1 ( Pániková) 

MsZ prijalo 

 

Uznesenie č. 5 - VIII/2019 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí návrh 

rozpočtových opatrení k V. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2019 a 

týmto  

 

a) s c h v a ľ u j e  

rozpočtové opatrenia č. 20190025 a 20190026  

 

b) b e r i e   n a   v e d o m i e  

rozpočtové opatrenia č. 20190019, 20190020, 20190021, 20190022, 20190023 

a 20190024  
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Uvedenými rozpočtovými opatreniami sa 

  

znížia celkové príjmy rozpočtu o sumu:   429 433 €  

a  

znížia celkové výdavky rozpočtu o sumu:   429 433 € 
 

5. Návrh VZN č. 6/2019 – o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

Primátor mesta informoval, že tomuto  návrhu VZN č. 6/2019 – o podmienkach určovania 

a vyberania miestnych daní  sa poslanci a vedenie mesta venovali pomerne detailne, a to na 

pracovnom stretnutí poslancov dňa 05.08.2019, kde sa rozobrali všetky body tohto návrhu  

a  myslí si, že argumenty  ktoré tam odzneli vnímajú všetci rovnako.  

Upozornil že jedným z hlavných zdrojom príjmov pre mesto je daň z nehnuteľností a súčasne 

s tým takisto podielové dane. 

Pokiaľ podielové dane za sedem rokov stúpli o 60 %, tak naše dane z nehnuteľností boli za ten 

istý čas zvýšené iba o 3 %. Inými slovami upozornil, že by sme mali rovnomerne stáť na 

obidvoch nohách, ale my sa opierame iba o tú časť, ktorá je tvorená podielovými daňami. Bez 

toho aby sme robili nejaké dramatické závery je jasné, že táto ekonomika nemôže ísť  tak, ako 

išla doteraz, dobré časy pominuli aspoň načas a spoliehať sa na nejaký dramatický nárast týchto 

podielových daní  tiež nie je celkom správne. Preto je tu tento návrh, aby sa upravili dane 

a poplatky do výšky, ako bolo dohodnuté na pracovnom stretnutí a kde boli tieto zmeny 

konsenzuálne odhlasované. Upriamil pozornosť na materiál, v ktorom sú konkrétne príklady 

zvýšenia daní na modelových situáciách. Ďalej informoval, že daný návrh bol prerokovaný 

i Komisiou pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie MsZ v Starej Turej dňa 05.09.2019. 

Komisia po jednohlasnom hlasovaní odporučila schváliť návrh VZN o podmienkach určovania  

a vyberania miestnych daní v texte a sadzbách, ako boli predložené na zasadnutí MsZ dňa 

20.06.2019. Pani poslankyňa Gavačová konštatovala, že  bolo  neočakávané keď pán primátor 

dal na konci pracovného stretnutia hlasovať o výsledkoch  dohody  z tejto pracovnej porady a 

vzhľadom na to, že bolo prítomných iba 11 poslancov a keďže  na prijatie VZN je treba 3/5 

väčšinu prítomných poslancov, tak aj z výsledkov tohto hlasovania vystalo, že aj keď by boli 

všetci 13 poslanci prítomní na tejto porade tak tieto sadzby, ktoré vyšli z pracovnej porady,  boli 

by v podstate výsledkom hlasovania nadpolovičnej  väčšiny. No toto nebol ten hlavný dôvod, 

prečo mala pani poslankyňa ambíciu trvať na tom, aby sa predsa len vrátili k pôvodnému 

materiálu a k pôvodným sadzbám dane, ktoré boli v júnovom zastupiteľstve, na ktorom toto 

VZN neprešlo a nebolo schválené. Hlavný dôvod je ten, o ktorom sa hovorilo v 

predchádzajúcom bode a to sú rozpočtové opatrenia. Tento dôvod uviedla i v maile, ktorým 

prosila poslancov o podporenie jej návrhu, lebo mesto v tomto roku hľadá prostriedky, alebo 

ich presúva z tých kapitol rozpočtu, ktoré sú už schválené, ale nečerpajú sa v tomto roku. To 

znamená, že položky rozpočtu, ktoré sú na rekonštrukciu materskej školy a berú sa z určitých 

kapitol sa budúci rok do týchto kapitol musia vrátiť, lebo boli v predchádzajúcom období  

schválené. 

Ďalší dôvod je ten, že v diskusii na júnovom zastupiteľstve v podstate väčšina pripomienok 

poslancov bola smerovaná tým smerom, že ideme drasticky zvyšovať dane občanom. 

V konečnom dôsledku sa však na pracovnej porade poslanci v podstate zhodli na tom, že mesto 

žiadnym spôsobom výrazne nepoškodzuje  občanov. Jediným problémom ostala orná pôda, ale 

tá sa zásadným spôsobom nedotýka občanov, ale len  pár právnických osôb. Je tu prítomný 

zástupca poľnohospodárskeho družstva, ktorý má určité pripomienky a ona ho chápe, ale na 

druhej strane mesto niektoré dane zvyšuje aj iným podnikateľským subjektom. Sú to 

priemyselné objekty a tak ďalej, čiže sa to dotkne aj väčšej skupiny právnických osôb. Podotkla, 

že so strany verejnosti nebola vznesená žiadna námietka a ani jeden podnikateľský subjekt 



5 

 

nenamietal proti tomu, že by dane zvýšené mali byť.  Je presvedčená o tom, že ak by sa prijal 

návrh tohto VZN, tak ako bol navrhnutý na VI. zasadnutí MsZ konanom dňa 20.06.2019, že 

žiadnym spôsobom nikoho v tomto meste nepoškodí. Tieto prostriedky nebudú  použité na nič 

iné iba nato, aby sa v nejakej inej podobe vrátili občanom napríklad v podobe infraštruktúry, 

alebo iných aktivít. Preto sa rozhodla, že možno je to jej smelá ambícia, možno nenájde 

požadovanú podporu  u všetkých poslancov, ale preto, že bola predsa len nejaká ochota zo 

strany niektorých poslancov, chce o tento návrh zabojovať. Podala protinávrh, aby sa hlasovalo 

o sadzbách jednotlivých daní z nehnuteľností tak ako boli predložené na VI. Zasadnutí MsZ 

konanom dňa 20.06.2019, presnejšie aby položka orná pôda a trvalé trávne porasty sa ostalo pri 

navýšení na sadzbu 1,2 %. Primátor mesta vyzval pána Roháčka, ktorý bol v zmysle 

rokovacieho poriadku MsZ prihlásený do rozpravy o jeho vyjadrenie. Pán Roháček predseda 

poľnohospodárskeho družstva, konštatoval, že je prekvapený, že bola zverejnená verzia 

materiálu na MsZ, kde sadzba dane ornej pôdy je  0,83 %. V podstate bol zmierený so zvýšením 

lebo vie, že daň sa musí zvýšiť no navýšenie dane o 118%  pre poľnohospodárske družstvo je  

strašne veľa pre nich ten nárast  bude zo sumy približne 24.000,- € na 49.000,-€. Navýšenie 

dane 0,83% akceptuje ale 1,2% je strašne veľa. Upozornil na kvalitu pôdy,  jej úrodu 

a navýšenia porovnal k 150.000 l mlieka a nevie prečo sa predkladá pôvodný návrh. Stretol sa 

aj s pánom primátorom, s ktorým sa dohodol, že sa sadzby dane z ornej pôdy budú nižšie, preto 

je prekvapený,  že sa predkladá pôvodný návrh. Prosí poslancov, aby sa zamysleli a nehlasovali 

za tento návrh a aby sa hlasovalo za materiál, ktorý bol zverejnený na stránke mesta Stará Turá. 

Pani poslankyňa Gavačová uviedla, že je to jej poslanecký návrh, ktorý má právo predložiť, no 

napriek tomu, že na  jednej strane pána Roháčka chápe, na druhej strane vie, že mesto nie je 

podnikateľský subjekt, má obmedzené zdroje príjmov, ktorými sú podielové dane a majetkové 

dane. Podľa posledných informácií vie, že poslanci NR SR schválili zvýšenie odpočítateľnej 

položky dane fyzickým osobám, a to v každom prípade znamená, že mestu sa v tomto smere 

znížia príjmy z podielových daní a nevie, ako mesto tieto príjmy nahradí. Upozornila, že 

družstvo má možnosť ako podnikateľský subjekt čerpať dotácie,  ale mesto nie. Nám štát povie 

primátori a starostovia starajte sa sami. Štát nám pridá agendu, ale peniaze nám nepridá. 

Predseda strany Smer  povedal, že jeho to nezaujíma, nech primátori  zvýšia majetkové dane.  

Aj iným podnikateľským subjektom štát stále pridáva nejakú administratívnu záťaž a stále im 

dáva úlohy, s ktorými sa musia vysporiadať, a to aj bez dotácií. Dodala, že oba návrhy boli 

zverejnené,  jej protinávrh bol zverejnený 15 dní pre zasadnutím MsZ konaného dňa 

20.06.2019, na ktorom sa o tomto návrhu hlasovalo, a  ani k jednému návrhu neboli vznesené 

zo strany verejnosti  žiadne pripomienky. Pán  Roháček informoval, že oni žiadne dotácie od 

štátu nedostávajú, dostávajú európske dotácie. Za posledné roky 2017 a 2018 bola slabá úroda, 

kde družstvo prišlo o 300.000,- €.  Preto žiada, aby sa schválil návrh s nárastom sadzby dane 

na 0,83 %. Pán Roháček ďalej uviedol, že mesto nikdy nedostalo faktúry za služby, ktoré 

družstvo pre mesto vykonalo. Pani poslankyňa Gavačová povedala, že ho chápe, ale ona bráni 

verejný záujem prezentovaný všetkými občanmi, lebo občania majú voči mestu takmer denne 

požiadavky či už na opravu chodníkov, resp. iných záležitostí a  jej je ako zástupcovi mesta 

nepríjemné stále odpovedať, že mesto má obmedzené finančné prostriedky, lebo momentálne 

sme sumou cca 200.000,- € museli dofinancovať prestavbu materskej školy. Pani poslankyňa 

Halinárová uviedla, že v júni na VI. zasadaní MsZ nebola, kde bolo dohodnuté, že bude 

pracovné rokovanie  a tam sa táto problematika dorieši. Pracovné rokovanie bolo a poslanci 

dali nejaké prísľuby a výstupy z tohto rokovania. Tieto výstupy neboli tajné a pustili sa von. 

Takisto pán primátor sa na túto tému vyjadril v tom duchu,  že sa tieto dane upravia  iba na 

jeden rok. Na pracovnom rokovaní bolo povedané, že teraz sa dane nechajú  nižšie, ale 

poľnohospodárske družstvo musí počítať, že tie dane sa im v budúcom roku  zvyšovať budú. 

Takže ona navrhuje, aby sa teraz dodržalo to čo bolo dohodnuté na tých rokovaniach. Teraz pre 

túto etapu by išlo o navýšenie daní na 0,83 % a potom v budúcom roku sa k tejto položke dane 
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vrátia, podľa dohody z pracovného stretnutia. Po schválení   na 0,83 %  pre túto položku by  

bolo v rozpočte o 10.000,- € menej, za ktoré by sa ale dalo veľa urobiť. Pán primátor mesta sa 

spýtal pani poslankyne Gavačovej, či si  stojí za svoj protinávrh. Pani Gavačová povedala, že 

áno, pretože na komisii pre ekonomiku a majetok mesta, konanej dňa 05.09.2019 zahlasovala 

za jej návrh väčšina členov komisie, čo dokazuje aj zápisnica, ktorá je zverejnená. Prečo si za 

svojím návrhom stojí je ten, že zo stretnutí s občanmi vie, že občania s týmto zvýšením daní 

problém nemajú, takisto ako nemali problém so zvýšením poplatkov za komunálny odpad a sú 

s tým uzrozumení. Z tohto dôvodu jej pripadá nelogické, že keď občania so zvyšovaním daní 

a poplatkov nemajú problém, problém s tým majú práve poslanci. Je síce populárne menej 

platiť, ale tým potom menej dostane občan od mesta. Preto trvá na svojom návrhu. Pani 

poslankyňa Halinárová podotkla, že čo pani zástupkyňa hovorí je správne, ale aj na druhej 

strane chápe argumenty a doterajšiu spoluprácu s poľnohospodárskym družstvom. Pán 

Roháček nevie prečo sa pani zástupkyňa odvoláva na občanov, pretože daň z tej pôdy platí 

družstvo za občanov a aj nájom. Až keď by si mali občania platiť daň každý sám tak z 3000 

vlastníkov pôdy by mesto nevybralo ani 40%  z daní. Primátor mesta dal hlasovať za  návrh 

poslankyne Gavačovej, teda za návrh VZN o podmienkach určovania  a vyberania miestnych 

daní v texte a sadzbách, ako boli predložené na zasadnutí MsZ dňa 20.06.2019. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  2 ( Gavačová, Pilátová )  

proti: 4 ( Durcová, Halinárová, Hluchá,  

                             Pániková) 

     zdržal sa : 5 ( Amer, Bunčiak, Klimáček, Sezáček, 

            Valenčík )  

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 6 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej, prerokovalo na svojom zasadnutí 

návrh VZN č. /2019 – NAR o podmienkach určovania a vyberania miestnych 

daní v texte a sadzbách, ako boli predložené na zasadnutí MsZ dňa 

20.06.2019 a tento  n e s c h v a ľ u j e. 

 
Primátor mesta dal hlasovať za návrh VZN č.6/2019 NAR o podmienkach určovania a 

vyberania miestnych daní, ktorý bol v súlade s predloženým písomným materiálom. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 7 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej, prerokovalo na svojom zasadnutí 

návrh VZN č. 6/2019 – NAR o podmienkach určovania a vyberania 

miestnych daní a tento s c h v a ľ u j e. 
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6.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 

6.1.  Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť Bc. Matúša Jankoviča, Topolecká 2144, Stará Turá 

o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8814/1 z dôvodu uloženia 

kanalizačnej prípojky (odtok z ČOV)  v prospech vlastníka pozemku parc. č. 7540/3, ktorý je 

vo vlastníctve žiadateľa.  

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 8 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e  zriadenie bezodplatného vecného 

bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8814/1 – zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 10961 m2, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 

pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1, pre Bc. Matúša 

Jankoviča, rod. XXXXX, nar. XXXXX, rodné číslo XXXXX, bytom 

Topolecká 2144, Stará Turá. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia 

kanalizačnej prípojky (odtok z ČOV) v prospech vlastníka pozemku parcely 

reg. „C“ parc. č. 7540/3. 

 
6.2.  Žiadosť o odkúpenie pozemku 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť Milana Topora, Miškech Dedinka 1007, Lubina 

o odkúpenie časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 3774. Pozemok sa nachádza vedľa 

komunikácie Stará Turá – Miškech Dedinka, ktorá časťou tohto pozemku prechádza. Túto časť 

žiadateľ navrhuje ponechať vo vlastníctve mesta. Žiadateľ je vlastníkom susediaceho pozemku 

parcely reg. „E“ parc. č. 3773.  

Do rozpravy sa prihlásil pán Krč-Turba. Pán primátor mesta ho upozornil, že do rozpravy je 

nutné sa prihlásiť podľa rokovacieho poriadku MsZ do 8.00 hod.. Nemá problém, keď sa do 

diskusie prihlasujú občania, ale má to nejaké pravidlá, a tie treba dodržiavať. Udelil výnimku 

a dal mu slovo. S faktickou poznámkou občana sa prihlásil pán Škriečka, ktorý uviedol, že 

podľa rokovacieho poriadku má občan právo sa prihlásiť zdvihnutím ruky. Bolo zaužívané, že 

občania sa mali právo prihlásiť a toto právo v rokovacom poriadku MsZ je. Uviedol, že 

v rokovacom poriadku je napísané, že do diskusie sa občania môžu hlásiť zdvihnutím ruky 

- článok VI. bod 14. Pani Gavačová ho upozornila na ustanovenie rokovacieho poriadku, čo je 

potrebné urobiť predtým, ako sa občan prihlási, a to ak sa prihlásia elektronicky alebo osobne  

v deň konania MsZ do 8.00 hod. Pán primátor  mesta dal slovo pánovi Krč-Turbovi, ktorý 

zastupoval žiadateľa pána Milana Topora. Pán Topor by rád odkúpil daný pozemok, prípadne 

zamenil iný pozemok. Informoval o vízii vybudovať Lesopark – miesto pre rekreáciu, pre 

rodiny s deťmi s celoročným využitím s bezplatným vstupom. Lokalitu, ktorú vybral je veľmi 

zaujímavá a nemala by nikoho rušiť. Zámer – vízia je približne na ploche 12 ha, pričom pán 

Topor je väčšinovým vlastníkom tejto výmery. Cieľom je obnovenie biotopu  v danej lokalite, 
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vytvorenie  turistického  poznávacieho chodníka, podmienky pre kultúrne a spoločenské  akcie, 

mini trhy, letné kino, výstavy, svadby na lúke atď. Vie, že tieto informácie chýbali v žiadosti, 

preto aj stanoviská komisií MsZ boli také aké boli. Ďalej dodal, že ak  odkúpenie pozemku 

neprejde, tak sa budú v budúcnosti snažiť o schválenie opäť. Pán primátor  mesta sa poďakoval 

za informáciu. Povedal, že mu tieto informácie chýbali. V žiadosti o odkúpenie pozemku ich 

hľadal spolu so zámerom odpredaja pozemku. Upozornil, že ak žiadateľ bude dávať takéto 

žiadosti, bude potrebné konkretizovať účel využitia, lebo to ostáva v anonymnej polohe 

a potom tu vzniknú takéto stanoviská komisií. Pani poslankyňa Halinárová za komisiu 

ekonomiky a majetku mesta a komisiu výstavby informovala, že komisia výstavby odporučila, 

aby sa pre tento pozemok určil spôsob odpredaja, buď verejná súťaž, alebo nejaký iný spôsob. 

Komisia výstavby odpredaj neodporučila, ale  nie celkom zamietla, navrhla určiť iný spôsob 

odpredaja. Za komisiu pre ekonomiku mala dotaz, či má mesto dostatok pozemkov, ktoré ide 

zamieňať v súvislosti s priemyslovkou a keďže tento pozemok zasahuje až pod tú komunikáciu 

v prípade že nám ešte chýba pozemok,  je to ideálna možnosť tejto zámeny a urobiť 

geometrický plán na oddelenie na dve časti. Jedna, ktorá by sa odpredala a druhá časť, aby sa 

komunikácia nechala mestu a tá by sa zamenila s Trenčianskym samosprávnym krajom. Alebo 

hľadať možnosti využitia pre deti a pre mládež, podobne ako je minifarma, aby predkladateľ 

predložil podrobnejší zámer. Za komisiu výstavby pán poslanec Bunčiak informoval, že na 

základe požiadavky o odkúpenie pozemku občana bez nejakého konkrétneho cieľa sa komisia 

rozhodla tento pozemok nepredať. Čo sa týka  územného plánu je tento pozemok ako orná pôda  

a zámer, ktorý spomínal pán Krč – Turba, tak ten by sa musel dať do súladu s územným plánom 

a z toho dôvodu  komisia pre výstavbu odporučila  pozemok nepredať. V súčasnosti mesto 

nemá dostatok pozemkov ani na vlastnú výstavbu, poprípade na zámenu, preto neodporúča 

odpredaj na základe jeho mandátu z tejto komisie. 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 

 
Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   1  ( Slezáček ) 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 9 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo  n e s c h v a ľ u j e  odpredaj časti z pozemku 

parcela reg. „E“ parc. č. 3774. 

 
6.3.  Žiadosť o zriadenie vecného bremena  

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti JKT projekt s.r.o., Nové Mesto nad Váhom ako 

povereného zástupcu investora – Petra Ježíka, Hurbanova 152/60, Stará Turá  o zriadenie 

vecného bremena na pozemku parcele reg. „E“ parc. č. 546/203 a na pozemkoch parcely reg. 

„C“ parc. č. 442/7, 440/5, 440/2 z dôvodu realizácie vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej 

prípojky v prospech vlastníka pozemkov parc. č. 401/1, parc. č. 401/2 a parc. č. 402. 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 
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MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 10 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zriadenie bezodplatného vecného 

bremena  s podmienkou dať rozkopávku do  pôvodného  stavu  a  cez     

parkovisko  na  ul.  Hlubockého    realizovať    pretlakom   od ul. Hlubockého  

cez  parkovisko  popod  oporný  (gabionový)   múr, 

na pozemkoch parcely reg. „C“ 

parc. č. 442/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, 

parc. č. 440/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 74 m2, 

parc. č. 440/2 – záhrada o výmere 913 m2, 

a pozemku parcela reg. „E“ 

parc. č. 546/203 - ostatná plocha o výmere 3057 m2, 

ktoré sú zapísané v k. ú.  Stará Turá na    LV č. 1 pod   poradovým číslom B1 

na mesto Stará Turá v podiele 1/1,   pre  Petra   Ježíka, rod. XXXXX, nar. 

XXXXX,   rodné číslo XXXXX bytom Hurbanova 152/60, Stará Turá. Vecné  

bremeno  bude  spočívať v práve uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej  

prípojky a elektrickej prípojky v prospech vlastníka pozemkov parcely reg. 

„C“ parc. č. 401/1 a parc. č. 402. 

 
6.4.  Žiadosť o prenájom časti z pozemku 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť Eleny Vítekovej, Kozmonautov 399/22, Stará Turá 

o prenájom časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 717. Pozemok sa nachádza medzi 

garážami na ul. Gen. M. R. Štefánika a ul. Kozmonautov.  

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 

 
Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 11 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo  n e s c h v a ľ u j e  prenájom časti z pozemku 

parcely reg. „C“ parc. č. 717. 

 
6.5.  Žiadosť o prenájom pozemkov 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť Alice Škriečkovej, Kozmonautov 398/20, Stará Turá 

o prenájom pozemku parcele reg. „C“ parc. č. 716 a časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 

717. Pozemok sa nachádza medzi garážami na ul. Gen. M. R. Štefánika a ul. Kozmonautov.  

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 
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Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 12 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo  n e s c h v a ľ u j e  prenájom pozemkov parcely 

reg. „C“ parc. č. 716 a parc. č. 717. 

 
6.6.   Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s. Bratislava 

o odkúpenie časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 102/1 o výmere cca 40 m2. Odpredaj 

žiadajú z dôvodu výstavby transformačnej stanice. 

Na základe informácií z dnešného rána Západoslovenská distribučná a. s. Bratislava predložila 

náčrt, na ktorom je vyznačené umiestnenie transformačnej stanice. Bližšie informácie podala 

pani Galbavá -  referentka pre majetkovoprávne vzťahy.  Na základe rozhodnutia komisií, že 

treba rokovať so Západoslovenskou distribučnou a. s. Bratislava, bol požiadaný projektant, 

ktorý rieši zónu „ za  Gátom“, aby sa s nimi spojil a dnes ráno poslal nové rozmiestnenie 

parkoviska spolu s novým umiestnením trafostanice s tým, že tak ako bude teraz umiestnená 

trafostanica, nebude brániť využitiu  zvyšnej časti pozemku na parkovacie miesta. Umiestnenie 

trafostanice, tak ako bolo pôvodne navrhnuté Západoslovenskou distribučnou a. s. Bratislava 

nebolo možné, nakoľko, by bola umiestnená na teplovode. 

 

Z rokovania MsZ odišiel poslanec Ammer o 16.02 hod. 

 

Na základe týchto informácií dal primátor mesta hlasovať o zámere odpredaja. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 13 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zámer odpredaja časti z pozemku 

parcela reg. „E“ parc. č. 102/1 v   zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení . 

Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že ide o pozemok, na ktorom 

bude postavená transformačná stanica spol. Západoslovenská distribučná,  

a. s., Bratislava. 

 
Z rokovania MsZ odišiel poslanec Klimáček o 16.07 hod. 
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6.7. Žiadosť o zmenu výšky odplaty za zriadenie vecného bremena  
V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá návrh na zmenu výšky odplaty za zriadenie vecného bremena. 

Uznesením č. 4 – XXXV/2018 zo dňa 19.4.2018 bolo spoločnosti Západoslovenská distribučná 

a.s. Bratislava schválené zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ 

parc.č. 608/2, ktoré bude spočívať v práve uloženia elektrického vedenia. Výška jednorázovej 

odplaty za zriadenie vecného bremena bolo schválená nasledovne - vo výške 20,- € za každý 

meter siete, 50,- € za časť pozemku pod skrinku, prípadne 1000,- € za stavebný objekt. 

Schválená výška odplaty nie je v súlade so schváleným cenníkom mesta za zriadenie 

odplatného vecného bremena. ZDS a.s. Bratislava navrhuje 4 ,- €/m2  výmery vecného bremena. 

Výmera vecného bremena bude vymedzená geometrickým plánom.  

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 

 
Hlasovanie poslancov :  za:   9 

     proti:   0 

     zdržal sa :  0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 14 - VIII/2019 

 

Mestské   zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e    zmenu výšky odplaty za zriadenie 

vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 608/2  vo výške 4,- € 

za každý meter siete. Výmera vecného bremena bude vymedzená 

geometrickým plánom. 

 
Na rokovanie MsZ sa vrátil poslanec Klimáček o 16.09 hod. 

 

6.8.  Návrh na doplnenie nehnuteľností do nájmu 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá návrh na doplnenie nehnuteľností do nájmu spoločnosti 

TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá od 1.7.2019. Jedná  sa nasledovné pozemky – parc. č. 45/8, 

parc. č. 55, parc. č. 54/6, parc. č. 93, parc. č. 1761/20, parc. č. 1761/24, parc. č. 1761/193, parc. 

č. 1761/200, parc. č. 1761/206, parc. č. 287/1,  parc. č. 542/1, parc. č. 592/1, parc. č. 715/1, 

parc. č. 717, parc. č. 1050/1, parc. č. 1680/138, parc. č. 1680/160, parc. č. 1680/173, parc. č. 

1680/177 a pozemky parcele reg. „E“ parc. č. 546/203(parcela CKN parc. č. 157/1),  parc. č. 

1384, parc. č. 1387/1 a parc. č. 1388 (parcela CKN parc. č. 1589/65) zapísané na LV č. 1, ktoré 

spoločnosť TECHNOTUR s.r.o prenajíma podnájomcom.   

Zámer prenájmu pozemkov parcele reg. „C“ a to časti pozemkov parc. č. 45/8 – zast. plocha 

o celkovej výmere 19502 m2, parc. č. 55 – zast. plocha o celkovej výmere 10m2, parc. č. 54/6 

– ostatná plocha o celkovej výmere 74 m2, parc. č. 93 – zast. plocha o celkovej výmere 122 m2, 

parc. č. 1761/20 – zast. plocha o celkovej výmere 12518 m2, parc. č. 1761/24 – zast. plocha 

o celkovej výmere 5047 m2, parc. č. 1761/193 – ostatná plocha o celkovej výmere 1707 m2, 

parc. č. 1761/200 – ostatná plocha o celkovej výmere 932 m2, parc. č. 1761/206 – zast. plocha 

o celkovej výmere 6731 m2, parc. č. 287/1 – zast. plocha o celkovej výmere 15143 m2,  parc. č. 

542/1 – zast. plocha o celkovej výmere 3634 m2, parc. č. 592/1 – zast. plocha o celkovej výmere 

2548 m2, parc. č. 715/1 – zast. plocha o celkovej výmere 1911 m2, parc. č. 717 – ostatná ploch 

o celkovej výmere 260 m2, parc. č. 1050/1 – zast. plocha o celkovej výmere 2550 m2, parc. č. 

1680/138 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 397 m2, parc. č. 1680/160 – trvalý trávny 
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porast o celkovej výmere 270 m2, parc. č. 1680/173 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 

366 m2, parc. č. 1680/177 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 582 m2 a pozemky parcele 

reg. „E“ parc. č. 546/203 – ostatná plocha o celkovej výmere 3057 m2 (parcela CKN parc. č. 

157/1),  parc. č. 1384 – záhrada o celkovej výmere 262 m2, parc. č. 1387/1 – záhrada o celkovej 

výmere 372 m2 a parc. č. 1388 – orná pôda o celkovej výmere 2192 m2 (parcela CKN parc. č. 

1589/65)  bol zverejnený dňa  18.7.2019. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne 

pripomienky.   

Pani poslankyňa Gavačová informovala, že na základe upozornenia pani Maťkovej hlavnej 

kontrolórky mesta je potrebné doplniť návrh uznesenia o odvolávku na konkrétne ustanovenie 

zákona o majetku obcí, a to § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení. 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli 

doplnenom o pripomienku hlavnej kontrolórky mesta. 

Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 15 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  v  zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení doplnenie pozemkov do 

nájomnej zmluvy spoločnosti TECHNOTUR s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 

380/45, Stará Turá, IČO: 36 704 482 s dobou nájmu na neurčito nasledovne: 

časti pozemkov parcely reg. „C“ 

parc. č. 45/8 – zast. plocha o celkovej výmere 19502 m2, 

parc. č. 55 – zast. plocha o celkovej výmere 10 m2, 

parc. č. 54/6 – ostatná plocha o celkovej výmere 74 m2, 

parc. č. 93 – zast. plocha o celkovej výmere 122 m2, 

parc. č. 1761/20 – zast. plocha o celkovej výmere 12518 m2, 

parc. č. 1761/24 – zast. plocha o celkovej výmere 5047 m2, 

parc. č. 1761/193 – ostatná plocha o celkovej výmere 1707 m2, 

parc. č. 1761/200 – ostatná plocha o celkovej výmere 932 m2, 

parc. č. 1761/206 – zast. plocha o celkovej výmere 6731 m2, 

parc. č. 287/1 – zast. plocha o celkovej výmere 15143 m2, 

parc. č. 542/1 – zast. plocha o celkovej výmere 3634 m2, 

parc. č. 592/1 – zast. plocha o celkovej výmere 2548 m2, 

parc. č. 715/1 – zast. plocha o celkovej výmere 1911 m2, 

parc. č. 717 – ostatná plocha o celkovej výmere 260 m2, 

parc. č. 1050/1 – zast. plocha o celkovej výmere 2550 m2, 

parc. č. 1680/138 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 397 m2, 

parc. č. 1680/160 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 270 m2, 

parc. č. 1680/173 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 366 m2, 

parc. č. 1680/177 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 582 m2 

a pozemky parcely reg. „E“ 
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parc. č. 546/203 – ostatná   plocha  o celkovej  výmere 3057 m2 (parcela 

CKN parc. č. 157/1), 

parc. č. 1384 – záhrada o celkovej výmere 262 m2, 

parc. č. 1387/1 – záhrada o celkovej výmere 372 m2
, 

parc. č. 1388 – orná pôda o celkovej výmere 2192 m2 (parcela CKN parc. č. 

1589/65), 

ktoré spoločnosť TECHNOTUR s.r.o prenajíma podnájomcom. Pozemky sú 

zapísané v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1. 

Za osobitný  zreteľ  sa   považuje skutočnosť,  že prenajímané  časti  

pozemkov TECHNOTUR s.r.o. prenajíma podnájomcom  na   základe  

nájomnej zmluvy s mestom Stará Turá a predmetu svojej činnosti. 
 

6.9.  Návrh na vyhlásenie trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku mesta    

a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj garáže 

nachádzajúcej sa pod BD 362. 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá návrh primátora mesta na rozhodnutie o trvalej prebytočnosti 

nehnuteľného majetku mesta. Jedná sa o nebytový priestor č. 2 – garáž, ktorý je súčasťou 

bytového domu súp. č. 362 na ulici Gen. M. R. Štefánika v Starej Turej, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 3457 v k. ú. Stará Turá. Garáž mesto nevyužíva a je trvale prebytočným majetkom 

mesta a bude ponúknutá na odpredaj obchodnou verejnou súťažou. 

Zároveň oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na odpredaj  nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na Ul. Gen. M. R. Štefánika 362, Stará 

Turá. Jedná sa o nebytový priestor –garáž, ktorý je súčasťou bytového domu súp. č. 362 a je vo 

vlastníctve mesta Stará Turá v podiele 1/1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je aj 

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 

2200/133496. Nehnuteľnosti sú evidované na liste vlastníctva č. 3457. Súčasťou predaja je aj 

spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 545 – zastavaná  plocha a nádvorie o výmere 633 m2 

vo veľkosti 2200/133496, evidovaný na liste vlastníctva č. 4904 v podiele 2200/133496.  

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú už so zapracovanými pripomienkami komisie pre 

ekonomiku, majetok mesta a podnikanie.  

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 

 
Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 16 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo 

a) u r č u j e  podľa  § 11  ods. 4 písm.  a) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom  

zriadení v   znení neskorších predpisov, že nehnuteľný majetok mesta: 

- nebytový   priestor   č.  2  -   garáž,  ktorý  je    súčasťou bytového domu súp. 

č.  362,  spoluvlastnícky  podiel   na spoločných     častiach    a   spoločných     

zariadeniach    domu    vo    veľkosti    2200/133496 a spoluvlastnícky podiel 
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k pozemku parc. č. 545   –   zastavaná plocha a nádvorie o výmere 633 m2 vo 

veľkosti 2200/133496 sa stáva prebytočným majetkom mesta Stará Turá, 

 

b) s c h v a ľ u j e podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj  

nebytového priestoru č. 2 – garáž,  ktorý   je súčasťou bytového  domu súp. 

č. 362, na  ulici  Gen.  M.  R.  Štefánika v k. ú. Stará Turá, spoluvlastníckeho  

podielu  na   spoločných častiach  a  spoločných   zariadeniach   domu   vo  

veľkosti  2200/133496.    Nehnuteľnosti   sú evidované  v k. ú. Stará Turá na 

liste vlastníctva č. 3457 v podiele 1/1 pod B17. 

Predmetom  prevodu je  aj  spoluvlastnícky   podiel k  pozemku parc. č. 545 

– zastavaná plocha a  nádvorie  o výmere   633 m2  vo  veľkosti 2200/133496, 

evidovanému v k. ú.   Stará Turá na liste vlastníctva č. 4904 v podiele 

2200/133496 pod B21. 

 
6.10. Návrh na vyhlásenie trvalej prebytočnosti nehnuteľného majetku mesta   

a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj garáže 

nachádzajúcej sa pod BD 363. 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá návrh primátora mesta na rozhodnutie o trvalej prebytočnosti 

nehnuteľného majetku mesta. Jedná sa o nebytový priestor č. 2 – garáž, ktorý je súčasťou 

bytového domu súp. č. 363 na ulici Gen. M. R. Štefánika v Starej Turej, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 3462 v k. ú. Stará Turá. Garáž mesto nevyužíva a je trvale prebytočným majetkom 

mesta a bude ponúknutá na odpredaj obchodnou verejnou súťažou. 

Zároveň oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na odpredaj  nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na Ul. Gen. M. R. Štefánika 363, Stará 

Turá. Jedná sa o nebytový priestor –garáž, ktorý je súčasťou bytového domu súp. č. 363 a je vo 

vlastníctve mesta Stará Turá v podiele 1/1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je aj 

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 

2200/133472. Nehnuteľnosti sú evidované na liste vlastníctva č. 3462. Súčasťou predaja je aj 

spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 548 – zastavaná  plocha a nádvorie o výmere 634 m2 

vo veľkosti 2200/133472, evidovaný na liste vlastníctva č. 4855 v podiele 2200/133472.  

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú so zapracovanými pripomienkami komisie pre 

ekonomiku, majetok mesta a podnikanie.  

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 

  
Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

 

U z n e s e n i e  č. 17 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo 

a) u r č u j e   podľa  § 11  ods. 4 písm.  a) zákona  č. 369/1990 Zb. o  obecnom  

zriadení v znení neskorších predpisov, že nehnuteľný majetok mesta: 
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- nebytový    priestor   č.  2  -  garáž,  ktorý   je  súčasťou  bytového domu súp. 

č.  363,  spoluvlastnícky  podiel   na spoločných    častiach   a   spoločných    

zariadeniach    domu    vo      veľkosti    2200/133472 a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku parc.  č.  548 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 634 m2 vo 

veľkosti 2200/133472 sa stáva prebytočným majetkom mesta Stará Turá, 

 

b) s c h v a ľ u j e podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 

nebytového priestoru č. 2 – garáž,  ktorý  je  súčasťou bytového domu súp. č. 

363, na  ulici  Gen. M. R. Štefánika  v  k. ú. Stará Turá, spoluvlastníckeho  

podielu  na  spoločných častiach  a  spoločných zariadeniach   domu  vo  

veľkosti  2200/133472.    Nehnuteľnosti   sú evidované v k. ú. Stará Turá na 

liste vlastníctva č. 3462 v podiele 1/1 pod B22. 

Predmetom prevodu je  aj  spoluvlastnícky  podiel k  pozemku parc. č. 548 – 

zastavaná plocha a nádvorie  o  výmere 634 m2  vo veľkosti   2200/133472,  

evidovanému v k. ú. Stará Turá na liste vlastníctva č. 4904 v podiele 

2200/133472 pod B21. 

 
6.11.  Návrh na odpredaj pozemku 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá návrh  na odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4854/2. 

Pozemok sa nachádza v miestnej časti Topolecká a je bezprostredne priľahlý 

k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa na predmetnom pozemku. Zámer odpredaja pozemku bol 

zverejnený dňa 2.9.2019. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Pán primátor  mesta z dôvodu, že tento bod rokovania sa týka pána poslanca Klimáčka, sa ho 

spýtal, či sa k danému bodu chce vyjadriť. Pán poslanec Klimáček uviedol, že keďže mu chce 

mesto predať daný pozemok za 10,- € za m2 tak si vyhľadal vo verejnom registri odberateľských 

vzťahov  mesta zmluvy týkajúcej sa tej lokality, kde sa jemu má predať pozemok. Za posledné 

dva roky tam bolo predaných niekoľko pozemkov a priemerná cena týchto pozemkov bola 3,- 

€ m2. Preto sa pýtal prečo sa jemu tento pozemok predáva za 10,- € za m2. Toto rozhodnutie 

nechá na zvážení kolegov poslancov, ale on za takú cenu pozemok určite nekúpi. Primátor 

mesta informoval, že tá suma bola určená komisiou pre ekonomiku a majetok mesta MsZ. Pani 

poslankyňa Halinárová slová pána primátora potvrdila. Hovorila, že na komisii vzišiel návrh, 

aby sa urobila nová cenová mapa, lebo tá, podľa ktorej sa teraz postupuje, je už niekoľko rokov 

stará a  ceny pozemkov sa menia. Diskutovalo sa na komisii, či je vhodné aby sme už pri tomto 

predaji zvýšili tú cenu bez novej cenovej mapy, alebo to predávali za pôvodnú cenu podľa starej 

mapy. Bola aj alternatíva,  nepredávať to teraz, ale až keď bude nová cenová mapa. Nakoniec 

sa komisia dohodla, že táto cena bude ponúknutá  na tomto zastupiteľstve v sume 10,- €  za m2. 

Nová cenová mapa, ako bolo uvedené aj v uznesení komisie  by bola prílohou Zásad 

o hospodárení s majetkom mesta. Pán primátor mesta spýtal, aká cena za pozemok je v súčasnej  

cenovej mape. Pani poslankyňa Halinárová uviedla, že 6,- za m2. Pani poslankyňa Gavačová 

informovala, že mesto začalo dávať do poriadku svoje majetkové záležitosti. Jedná o majetok 

mesta, ktorý je  v dlhodobom užívaní niekoho iného než mesta, a dlhé roky nie je žiadnym 

zmluvným vzťahom riešený. Bola informovaná, že pán Klimáček bol v minulosti viackrát 

mestom vyzvaný, aby si túto záležitosť vysporiadal, keďže ide o dosť veľkú výmeru pozemku. 

Napríklad  poľnohospodárske družstvo, ktoré užíva aj cudziu ornú pôdu, tak zaň platí daň z 

nehnuteľností. V minulosti bola možnosť  vysporiadať tento vzťah inak, kým nebol poslancom. 

V čase keď je poslancom má mesto obmedzené možnosti podľa zákona o majetku obci, kde je 
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stanovené akým spôsobom mesto môže predávať majetok poslancom a jemu blízkym osobám. 

Mesto má v súčasnosti  možnosť predať pozemok poslancovi z dôvodu hodného osobitého 

zreteľa, nakoľko na pozemku mesta sa nachádzajú stavby vo vlastníctve p. Klimáčka. Zákon 

vyžaduje, aby bol prípad hodný osobitého zreteľa dostatočný spôsobom zdôvodnený.  

Zdôvodnenie je práve to, že my nemôžeme ísť do verejnej obchodnej súťaže a predať pozemok 

na ktorom sú postavené jeho stavby. Poslankyňa Gavačová ďalej uviedla, že hľadala nejakú 

písomnosť, z ktorej by vyplývalo, ako vlastne bola cenová mapa schválená. Nie je spomenutá 

v Zásadách hospodárenia s majetkom mesta, spomína sa ako materiál z roku 2009, kde bola 

chválená vtedajšou finančnou komisiou, ktorá však nie je kompetentná schvaľovať nejaké ceny 

pozemkov. Cenová mapa bola potom aktualizovaná v roku 2012, ale nie čo sa týka výšky cien 

pozemkov, ale znížila len počet kategorizácií a znížila možností úľav    odpočítavania  za    m2  

pozemku.  Čo   je ale  na  tejto cenovej mape  zaujímavé, že v tom roku 2012 boli zjednotené 

sadzby pre mestské časti na sumu 6,- € za m2. Treba ale uznať, že je nelogické, aby táto sadzba 

bola rovnaká bez ohľadu na charakter pozemku, teda či je to orná pôda, zastavaná plocha, 

záhrada atď. Rok 2009 bol okrem toho krízovým rokom. Od roku 2009, teda za 10 rokov, sú 

ceny v priemere o 30% vyššie ako v roku 2009. Pripravovaná cenová mapa by mala mať 

rozpätie cien pozemkov od – do nakoľko sú neporovnateľné ceny pozemkov aj v rôznych 

mestských častiach. Ak bude vypracovaná cenová mapa, bude iba ako orientačná pomôcka. 

Zákon nám nezakazuje posudzovať prípad osobitého zreteľa  individuálne v každom 

jednotlivom prípade. Obdobne sa posudzoval postup aj pri odkúpení pozemku pánom Kobzom, 

a to o 30% navýšenie oproti roku 2009. Pán poslanec Klimáček sa spýtal prečo mesto teda 

predávalo v roku 2018 za 4,- €, v roku 2018 za 1,- €, v roku 2017 za 2,- € a ďalšie pozemky za 

3,- € v tej istej lokalite. Pani poslankyňa Gavačová mu povedala, že mu na túto otázku nevie 

odpovedať, lebo ona vtedy nebola poslankyňou. Tzv. cenová mapa  je však v každom prípade 

nezáväzný dokument, je len orientačná. Pán primátor mesta sa vyjadril, že táto cena bola 

odporúčaná komisiou pre ekonomiku a majetok mesta. Pani poslankyňa Gavačová sa spýtala, 

ako si teda pán Klimáček predstavuje riešenie danej situácie s  pozemkom, keď on ho za túto 

cenu nemieni odkúpiť. Pán poslanec Klimáček navrhol, že sa môže uzavrieť nájomná zmluva.  
Pán primátor mesta uviedol, že mesto si robí prieskum majetku, ktorý potrebuje a ktorý 

nepotrebuje, ako to uviedla kolegyňa Gavačová, tu vyskočila aj táto položka. Pokiaľ  my tento 

pozemok nepotrebujeme a v súčasnej dobe potrebujeme peniaze na nejaké investície, tak sa 

logicky snažíme tento majetok odpredať. Pani poslankyňa Gavačová uviedla, že aj nájom 

pozemku poslancovi musí schvaľovať MsZ. Mesto by mohlo ísť aj cestou znaleckého posudku, 

aby mesto v budúcnosti nenapadol prokurátor, že mesto predalo pozemok pod cenu. Pani  

Krištofíková prednostka MsÚ sa spýtala pána Klimáčka, ktorý veľa rokov tento pozemok 

využíva pre svoje účely, prečo sa doteraz nesnažil nejakým spôsobom si k tomuto pozemku 

získať vzťah alebo nájom. Pán primátor mesta stiahol tento návrh z programu rokovania. Pán 

Šuchta vedúci oddelenia vnútornej správy,  uviedol, že nepredpokladá, že by mesto viedlo so 

svojím poslancom súdny spor, ale sa musí hľadať nejaké riešenie medzi poslancom a mestom, 

lebo v právnej reči sa užívanie pozemku zadarmo  nazýva bezdôvodné obohatenie a mesto inak 

má dôvod na podanie takejto žaloby. Pokiaľ dlhodobo niekto užíva pozemok zadarmo bez toho 

aby platil odplatu aká je obvyklá toto sa právne nazýva bezdôvodné obohatenie a je možné 

uplatniť žalobu, čo nepredpokladá, že k tomu dôjde, preto si myslí, že by bolo dobré určiť 

nejakú cenu a rokovať o nej. Pán primátor mesta navrhol, aby sa konalo stretnutie s pánom 

Klimáčkom. 
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6.12. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti AQUATUR a.s., Stará Turá o zriadenie vecného 

bremena na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 4702, parc. č. 4703/1, parc. č. 4652/21, parc. 

č. 4643, parc. č. 4707/13, parc. č. 4652/1, parc. č. 4639, parc. č. 4707/14, parc. č. 546/203, parc. 

č. 709/3 a pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 287/1 z dôvodu uloženia inžinierskych sietí 

k pripravovanej IBV „Nové Hnilíky“.  

Primátor navrhuje, aby bolo vecné bremeno zriadené bezodplatne, v súlade so zásadami 

hospodárenia s majetkom mesta.  Pani Klenková sa spýtala, či je potrebné schvaľovanie 3/5 

väčšinou hlasov všetkých poslancov.  

Pani Galbavá odpovedala, že zo zásad hospodárenia s majetkom mesta vyplýva, že keď má byť 

bezodplatné zriadenie vecného bremena, tak to musí byť schválené 3/5 väčšinou hlasov 

všetkých poslancov. 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 

 
Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 18 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e 3/5 väčšinou   hlasov   všetkých  

poslancov  zriadenie  bezodplatného  vecného bremena na pozemkoch 

parcely reg. „E“ 

parc. č. 4702 – orná pôda o výmere 9534 m2, 

parc. č. 4703/1 – orná pôda o výmere 4605 m2, 

parc. č. 4652/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4448 m2, 

parc. č. 4643 – orná pôda o výmere 943 m2, 

parc. č. 4707/13 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 291 m2, 

parc. č. 4652/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 521 m2, 

parc. č. 4639 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2, 

parc. č. 4707/14 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, 

parc. č. 546/203 – ostatná plocha o výmere 3057 m2, 

parc. č. 709/3 – vodná plocha o výmere 139 m2, 

a pozemku parcela reg. „C“ 

parc. č. 287/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15143 m2, 

ktoré sú  zapísané  v   k. ú Stará Turá na LV č. 1  pod  radovým číslom B1  

na mesto Stará Turá v  podiele 1/1, pre spoločnosť  Regionálna vodárenská    

spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá, SNP 1/2,  Stará Turá,   IČO: 36 340 

456.   Vecné   bremeno  bude  spočívať  v    práve  uloženia inžinierskych   

sietí,  objektov  potrebných  k   inžinierskym  sieťam   a   v   práve   

umiestnenia cestných komunikácií vrátane ich obslužných častí pre IBV 

„Nové Hnilíky“. 
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6.13.   Žiadosť o odkúpenie pozemku 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť Ing. Michala Kobzu, Lubina 324 o odkúpenie pozemku 

parcela reg. „E“ parc. č. 85/1. Pozemok sa nachádza pri rodinnom dome súp. č. 691 na ul. 

Kozmonautov a je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Zámer 

odpredaja pozemku bol zverejnený dňa 2.9.2019. K zverejnenému zámeru neboli vznesené 

žiadne pripomienky. 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 19 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou hlasov všetkých 

poslancov v zmysle § 9a   ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí   

v platnom znení odpredaj pozemku parcela registra „E“, parc. č. 85/1 – 

záhrada o  výmere 174 m2, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá pod radovým 

číslom B1 na LV č. 1 na mesto Stará Turá v 1/1. 

Kúpna cena za pozemok je stanovená vo výške 50,- €/ m2, spolu za pozemok 

8 700,- €. Dôvodom    hodným   osobitného    zreteľa    je    skutočnosť,    že   

odpredávaný   pozemok   je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo 

vlastníctve budúceho nadobúdateľa. Pozemok je využívaný ako  záhrada. 

Vzhľadom  na  polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť 

na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 

Odpredaj sa schvaľuje pre Ing. Michala Kobzu, rod. XXXX, nar. XXXXX, 

rod. č. XXXXX, bytom 916 12  Lubina 324, v podiele 1/1. 

 
7. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2019 a monitorovacia 

správa k programovému rozpočtu 

Informáciu podala pani Krištofíková, prednosta MsÚ. Na základe § 12 ods. 2 zákona č.583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú 

mestá a obce povinné v priebehu roka monitorovať a hodnoť plnenie svojich programových 

rozpočtov. Mesto Stará Turá na základe vyššie uvedeného ustanovenia predkladá mestskému 

zastupiteľstvu plnenie rozpočtu mesta a monitorovaciu správu k 30.06.2019.  

Mesto Stará Turá k 30.06.2019 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 822 008 €, v 

kapitálovom rozpočte schodok vo výške 85 270 € a finančné operácie zaznamenali prebytok vo 

výške 30 652 €. Plnenie celkového rozpočtu vykazuje prebytok vo výške 767 390 €. 

Mesto Stará Turá k 30.06.2019 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 822 008 €, v 

kapitálovom rozpočte schodok vo výške 85 270 € a finančné operácie zaznamenali prebytok vo 

výške 30 652 €. Plnenie celkového rozpočtu vykazuje prebytok vo výške 767 390 €. 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia  v súlade s predloženým materiálom. 
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Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 20 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

19.09.2019 plnenie  rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2019 a monitorovaciu 

správu  k programovému  rozpočtu  a predložené  materiály  b e r i e   n a  

v e d o m i e. 

 
 8.1. Informácie o aktuálnom hospodárení mesta  

Informáciu podala pani Krištofíková, prednosta MsÚ. Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 

28.08.2019 finančné prostriedky v celkovej výške 887 111,55 €. Stav na jednotlivých bankových 

účtoch je uvedený v prílohe. Vývoj príjmov z podielových daní v mesiaci august zaznamenal nárast 

v porovnaní s minulým rokom o 17 660 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou o 2 

882 €. Mesto dňa 20.08.2019 zinkasovalo sumu podielových daní vo výške 300 548 €. Celková 

suma podielových daní od začiatku roka 2019 dosiahla sumu 2 350 403 €, čo je o 103 461 € viac 

ako rozpočtovaná čiastka na toto obdobie. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému 

dátumu je 1 371 430,85 €. 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia  v súlade s predloženým materiálom. 

 
Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 21 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019  

prerokovalo  Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta Stará Turá a túto  

b e r i e   n a   v e d o m i e. 

 
 8.2.   Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30.06.2019 

Informáciu podala pani Krištofíková , prednosta MsÚ. Mesto Stará Turá eviduje na vybraných 

účtoch k dátumu 30.06.2019 pohľadávky v hodnote 496 946,53 € a záväzky vo výške 115 733,64 

€. Všetky záväzky mesta sú v lehote splatnosti a na rizikové pohľadávky sú vytvorené opravné 

položky.  

V priebehu roka 2012 mesto Stará Turá odpísalo významnú časť pohľadávok, ktoré prevzalo od 

spoločností Lesotur a Technotur. Z celkovej sumy 84 635,59 € boli úplne odpísané pohľadávky 

prevzaté od spoločnosti Lesotur a čiastočne odpísané pohľadávky prevzaté od spoločnosti 

Technotur. Mesto Stará Turá k dátumu 30.06.2019 eviduje z tohto titulu už len prevzaté pohľadávky 

od spoločnosti Technotur a to vo výške 18 567,80 € (Chirana Prema, a.s.). Uvedená pohľadávka je 

v exekučnom vymáhaní a v minulosti účtovná jednotka vytvorila na celú sumu prevzatých 

pohľadávok, t. j. na sumu 84 635,59 € opravné položky.  
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Za rizikové pohľadávky mesto Stará Turá považuje daňové pohľadávky z rokov 2002 až 2014, 

ktorých celková suma na dani z nehnuteľností dosiahla sumu 77 823,65€. Tieto pohľadávky sú voči 

spoločnostiam v konkurze (Végh Štefan; CHIRANA-PREMA a.s., TURO, s.r.o.). Celkový 

nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny odpad je k 30.06.2019 v sume 102 125,00€, z toho 

mnohé sú ešte v lehote splatnosti. V prehľade pohľadávok je zahrnutá aj suma nedobytných 

pohľadávok vedených na podsúvahovom účte, ktorých výška k 30.06.2019 je 34 010,21 €.  

Stav bežných záväzkov na vybraných účtoch k 30.06.2019 dosiahol sumu 115 733,64 €, z čoho 

sumu 99 001,89 € tvoria záväzky z obchodného styku, sumu 597,60€ za tuhý komunálny odpad a 

sumu 15 558,21 € tvoria ostatné záväzky. Všetky záväzky evidované k 30.06.2019 sú v lehote 

splatnosti. Osobitnou kategóriou záväzkov, ktoré vyžadujú osobitný zreteľ a pre ktoré bolo potrebné 

v účtovníctve mesta Stará Turá zriadiť osobitnú analytickú evidenciu, sú záväzky, ktoré vznikli ako 

preplatky na daňovej povinnosti daňovníkom miestnych daní (daň za psa, daň z nehnuteľností, daň 

za užívanie verejného priestranstva a poplatky za tuhý komunálny odpad). Preplatky na miestnych 

daniach, ktorých výška k 30.06.2019 dosiahla sumu 574,94 €, je možné len veľmi ťažko likvidovať. 

Jediná zákonná možnosť je ich vrátenie pôvodnému daňovníkovi na základe jeho žiadosti a to len 

v prípade, ak preplatok presiahne sumu 5,00 € za pohľadávku jednotlivo alebo dedičovi daňovníka 

v prípade, ak daňovník zomrel a daňový preplatok bol zahrnutý do dedičského konania. Vrátenie 

daňového preplatku na podnet správcu dane bez žiadosti daňovníka nie je možné. Ak zohľadníme 

s tým vznikajúce náklady môžeme konštatovať, že ide o neefektívnu činnosť, pri ktorej vznikajú 

nepomerne vyššie náklady ako je samotná suma celkových daňových preplatkov. Podrobná analýza 

záväzkov je uvedená v dokumente „Stav záväzkov“. 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia  v súlade s predloženým materiálom. 

 
Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 22 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo  Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

19.09.2019 Aktualizáciu stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 

30.06.2019 a túto b e r i e   n a   v e d o m i e. 

 
 9.1.  Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ  SLUŽBY  

                    Stará Turá  k 30.6.2019 

Informáciu podala pani  Vráblová, riaditeľka TECHNICKÝCH SLUŽIEB. 

Po uplynutí 1. polroka 2019 spracovali Technické služby Stará Turá m.p.o. údaje o svojom 

hospodárení do vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ  SLUŽBY Stará Turá 

k 30. 6. 2019 a predkladajú ho na vedomie mestskému zastupiteľstvu. 

 

 

Plnenie rozpočtu  za rok 2019 Rozpočet 

2019 

schválený 

Plnenie 

rozpočtu 

Plnenie 

rozpočtu 

v € v € v % 

Bežný rozpočet  Príjmy 1 443 950 689 479 47,75 

Výdavky 1 443 950 624 050 43,22 

Príjmy 240 000  0 0 
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Kapitálový 

rozpočet 

Výdavky 240 000 23 150 9,65 

Bežný + 

Kapitálový 

rozpočet spolu 

Príjmy 1 683 950 689 479 40,94 

Výdavky 1 683 950 647 200 38,43 

 

Z rokovania MsZ odišiel poslanec Slezáček o 17.02 hod. 

Po oboznámení s Vyhodnotením  plnenia rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá 

k 30.06.2019 sa pán primátor mesta, spýtal pani Vráblovej, prečo je položka PHM viacnásobne 

prekročená. Tá mu odpovedala, že už pri zostavovaní rozpočtu avizovala už minulý rok, keď 

sa tento rozpočet schvaľoval, že sa posledná úprava minuloročného rozpočtu nepremietla do 

plánovaného rozpočtu, čiže v podstate už minulý rok navyšovali v decembri rozpočet 

minuloročný a nemôžeme sa teraz spätne vrátiť do toho, čo bolo už vlastne minulý rok 

prekročené, pretože tam bolo minutých viac PHM a aj za vyššiu cenu. Pán primátor mesta 

informoval, že cena PHM teraz zase pôjde hore a navrhol, že keď m.p.o. TECHNICKÉ 

SLUŽBY tankujú približne 68000 l nafty ročne, tak by sme sa mohli uchádzať o nejakú 

priaznivú cenu u dodávateľov  v Starej Turej. Pani Vráblová povedala, že už oslovili obidva 

subjekty a vybrali si subjekt s lepšou cenou. Pán primátor mesta navrhol, aby sa ešte raz oslovili 

títo dodávatelia PHM. Pani Vráblová informovala, že PHM nenakupujú za stojanovú cenu, ale 

majú množstevnú zľavu. Zvažovali aj o zriadení benkaloru, ale vstupná cena pri jeho realizácii 

je vysoká. Pán primátor mesta navrhol stretnutie, kde by sa tejto téme PHM venovali. Ďalej sa 

zaujímal pri navrhovanom spôsobe informovania občanov cez sms – systém, ktorý bude niečo 

stáť, či bol spravený nejaký prieskum, že ľudia budú tento systém  využívať hlavne na 

kopaniciach, kde je staršia generácia. 

Pani Vráblová uviedla, že SPP a. s. aj ZSE a. s. tento spôsob využívajú na 99% sms správami, 

a týka sa to aj starších občanov, ktorí vlastnia telefóny a dostávajú tieto informácie formou sms 

a myslí si, že takto môžu fungovať aj iné oznamy. Nevie akú cenu dal operátor mestu za 

zabezpečenie tejto služby. Primátor mesta povedal, že je za modernizáciu, ale ide o to aby sme 

mali recipienta a aby každý občan bol stotožnený s tým, že by sme prešli z rozhlasu na sms 

správy. Pani Vráblova podotkla, že rozhlas nechce zrušiť, aj keby bol systém sms správ, ale  

každé rozšírenie rozhlasu je veľmi nákladné. Rozhlasový systém sa v súčasnosti iba udržuje. 

 

Na rokovanie MsZ sa vrátil poslanec Slezáček o 17.08 hod. 

 

Pán primátor mesta požiadal, aby sa materiály vo všeobecnosti, ktoré sa pripravujú na MsZ, čo 

sa týka rozpočtu mali nejakú formu a boli prehľadnejšie, aby merateľné ciele a ukazovatele 

mali nejakú logiku a nekopírovali sa. 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia  v súlade s predloženým materiálom. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 23 - VIII/2019 

 

Mestské  zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 19.9.2019 

prerokovalo Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o. Technické služby Stará 

Turá k 30.6.2019 a   b e r i e   h o  n a   v e d o m i e. 
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Z rokovania MsZ odišiel poslanec Bunčiak o 17.08 hod. 

 

9.2.  Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará 

        Turá k 30.06.2019 

Informáciu podala pani Vráblová, riaditeľka. 
Technické služby, m.p.o. evidujú pohľadávky ku dňu 30.6.2019 vo výške 42 555,79 €, z uvedených 

pohľadávok bola väčšia časť uhradená v lehote splatnosti. Záväzky po lehote splatnosti ku dňu 

30.6.2019 neevidujú.  

Nevymožiteľné   pohľadávky   evidujú  voči  firme Zberné suroviny, Žilina vo výške 1 765,08 € .  

Túto   pohľadávku  prihlásil i  správcovi reštruktualizácie ešte v 4/2018. Tento rok znovu  

kontaktovali písomne správcu, aby oznámil, v akom stave sa pohľadávka nachádza. Zatiaľ neobržali 

žiadne vyjadrenie.  

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia  v súlade s predloženým materiálom. 
 

Hlasovanie poslancov :  za:   9 

     proti:   0 

     zdržal sa :  0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 24 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na  svojom zasadnutí dňa 

19.09.2019 Aktualizáciu pohľadávok  a záväzkov  m.p.o. TECHNICKÉ 

SLUŽBY  Stará Turá  k 30.6.2019 a túto   b e r i e  n a   v e d o m i e. 

 
10.1.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu DK Javorina m.p.o. k 30.06.2019 

Informáciu podala pani  Adámková, riaditeľka DK Javorina. 

Po uplynutí I. polroka 2019 spracoval Dom kultúry Javorina Stará Turá m.p.o. údaje o svojom 

hospodárení do vyhodnotenia plnenia rozpočtu m.p.o. Domu kultúry Javorina Stará Turá k 

30.6.2019 a predkladá ho  na vedomie Mestskému zastupiteľstvu. 

V rámci plnenia príjmovej časti bežného rozpočtu sme dosiahli celkové príjmy boli vo  výške  

125 581€,  čo  predstavuje 46% plnenie rozpočtovaných príjmov.  Vlastné príjmy (59 581€)  

sme naplnili na 66%.  Táto  suma pozostáva z príjmov zo získaných darov a grantov vo výške 

4 950 €,  príjmov z predaja vstupeniek a predaja zájazdov vo výške 29 475 €, príjmu z predaja 

vstupeniek v sieti Ticketportal a Predpredaj.sk a predaja tovaru a suvenírov v sume 5 899 € , 

príjmov z prenájmu 17 501 €, príjmov knižnice 1 518 € , príjmov múzea 88 € a príjmov KD 

Papraď 150 €. 

Vo výdavkovej časti rozpočtu sme dosiahli celkové výdavky vo výške 145 337€. 

Záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami sme  dočasne vykryli z prostriedkov z 

predchádzajúcich rokov, ktoré sme mali na bankovom účte, nakoľko očakávame v II .polroku 

väčšie plnenie.  

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia  v súlade s predloženým materiálom. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:   9 

     proti:   0 

     zdržal sa :  0 

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 25 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo  Stará Turá prerokovalo  na svojom zasadnutí  dňa 

19.9.2019 Informáciu o aktuálnom hospodárení  Domu kultúry Javorina 

Stará Turá k 30.06.2019 a túto  b e r i e  n a  v e d o m i e.  

 

10.2.  Aktualizácia pohľadávok a záväzkov Domu kultúry Javorina m.p.o.  

          k 30.06.2019 

Informáciu podala pani  Adámková , riaditeľka DK Javorina. 

Dom kultúry Javorina eviduje na vybraných účtoch pohľadávky ku dňu 30.06.2019 vo výške 

8034,25€ , ostatné   pohľadávky  vo výške 1267,21 € a  záväzky ku dňu 30.06.2019 vo výške 

4914,59 € . 

Všetky pohľadávky, ktoré Dom kultúry Javorina evidoval na účte 311 a na účte 315 boli 

uhradené v mesiaci júl 2019. 

Všetky záväzky DK Javorina voči dodávateľom evidované na účte 321 boli  uhradené v júli 

2019. 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia  v súlade s predloženým materiálom. 

 

Na rokovanie MsZ sa vrátil poslanec Bunčiak o 17.12 hod. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:   9 

     proti:   0 

     zdržal sa :  1  ( Bunčiak ) 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 26 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

19.9.2019 Aktualizáciu  pohľadávok  a záväzkov  Domu kultúry Javorina  

Stará Turá a túto b e r i e   n a   v e d o m i e. 

 
11.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s.r.o. 

       k 30.06.2019 vrátene prehľadu pohľadávok a záväzkov 

Informáciu podal pán  Durec, konateľ Lesoturu. 

Pri tvorbe hospodárskeho (finančného) plánu pre rok 2019 sa vychádzalo z plánovanej ťažby 

drevnej hmoty vo výške 13.740 m3. K 30.06.2019 bolo vyťažených 7.311,88 m3 dreva.  

Celkové náklady k 30.06.2019 boli plnené vo výške 50%. V rámci nákladov bolo zohľadnené 

aj nájomné za lesné porasty, cesty, zvážnice a chodníky potrebné pre obhospodarovanie lesov 

vo výške 50.000 Eur (uhradené k 30.06.2019). Výrazne vyššie plnenie nákladov (284%) bolo 

v položke „Prerezávka“ a to z dôvodu vykonania prerezávok externými dodávateľmi na ploche 

14,18 ha (plánovaná plocha bola 5 ha). Plnenie vo výške 116% oproti plánu bolo aj v položke 

 „Opravy a udržiavanie“ vzhľadom k zvýšeným nákladom na opravy motorových vozidiel. V 

položke „Cestovné, reprezentačné“ bolo plnenie 115% z dôvodu reprezentačných výdavkov vo 

výške 278,- EUR v rámci cezhraničného projektu Interreg V-A SK-CZ, ktoré neboli pri tvorbe 

plánu zohľadnené. Celkové výnosy k 30.06.2019 boli plnené vo výške 56%. 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia  v súlade s predloženým materiálom. 
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Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 27 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

19.09.2019 Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti  Lesotur 

s.r.o.  k  30.06.2019   vrátane   prehľadu   pohľadávok   a   záväzkov   a   túto 

b e r i e   n a   v e d o m i e. 

 
 12.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. 

                   k 30.06.2019 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

Informáciu podala pani  Petrášová, konateľka TECHNOTURU s.r.o.. 

Spoločnosť predkladá Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR 

s.r.o. k 30.06.2019 v súlade s  platnými Zásadami  hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá.  

Pri tvorbe plánu pre rok 2019 sme vychádzali z dosiahnutej skutočnosti v predchádzajúcom 

roku- vždy najdôležitejšie náklady, ktoré najviac ovplyvnia výsledok hospodárenia, sú náklady 

na opravy a náklady na plyn a energie. Ostatné nákladové položky vychádzajú zo skutočnosti 

minulého roka. Rovnako je to aj pri plánovaní výnosov.    

V pláne opráv na úseku tepelného hospodárstva na tento rok sú naplánované tie, ktoré súvisia 

s bežnou činnosťou na tomto úseku. Takouto opravou bola oprava kotla v plynovej kotolni č.9 

na ulici SNP. 

 V priestoroch materského centra Žabka na Jiráskovej ulici sme dokončili úpravu vonkajšieho 

priestoru- odstránili sme nefunkčné zasklenie už neexistujúcej chodby medzi pavilónmi. Na 

Dome služieb a nebytových priestoroch na Mýtnej ulici  sme opravili poškodené strechy. 

V apríli sme do nájmu prevzali budovu hotelovej akadémie. Spoločnosť Technotur bude od 

druhého polroka realizovať opravu týchto priestorov, kde budú sídliť niektoré mestské 

spoločnosti. Ide o Mestskú políciu, Lesotur a  Technotur. Časť priestorov bude daná do 

podnájmu . Na realizáciu tejto akcie bude spoločnosť brať úver. Predpokladáme, že do výšky 

450 000 eur. 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia  v súlade s predloženým materiálom. 

 
Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 28 - VIII/2019 

 

Mestské  zastupiteľstvo Stará Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí  dňa 

19.09.2019 Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti 

TECHNOTUR s.r.o. k 30.06.2019 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov  

a túto b e r i e   n a   v e d o m i e. 
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13.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Mestský športový areál  

       Stará Turá, s. r. o. k 30.06.2019 

Keďže na MsZ nebol prítomný konateľ spoločnosti, primátor mesta dal hlasovať za návrh 

uznesenia  v súlade s predloženým materiálom. 

 
Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 29 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí  dňa 

19.09.2019 Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Mestský 

športový areál Stará Turá, s.r.o. a túto  b e r i e   n a   v e d o m i e. 

 
 14.1.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu AQUATUR, a. s. 

Informáciu podal pán  Ješko, predseda predstavenstva spoločnosti RVS AQUATUR a.s. 

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s. Stará Turá má zostavený rozpočet 

(hospodársky plán) na rok 2019, ktorý predpokladá dosiahnutie výnosov vo výške 372 tis. € 

a nákladov vo výške 367 tis. €, čo znamená dosiahnutie hospodárskeho výsledku v podobe 

zisku vo výške 4,7 tis. €. 

Z predkladaného výkazu ziskov a strát za 1. polrok 2019 vyplýva, že výnosy zatiaľ nedosahujú 

proporcionálny objem hospodárskeho plánu, čo vyplýva z predpokladaného zvýšenia 

celkových tržieb o 40 tis. € z titulu navýšenia plnenia Koncesnej zmluvy o túto sumu. Súčasne 

tržby z predaja dosahujú objem 50 tis. €, čo je pochopiteľné, pretože Dodatok č. 1 ku Koncesnej 

zmluve predpokladá schválenie SAŽP až v druhom polroku 2019 . 

V oblasti nákladov je plnenie hospodárskeho plánu proporcionálne, výraznejšie odchýlky od 

plánu nie sú. V druhom polroku 2019 môže nastať prekročenie niektorých nákladových 

položiek v súvislosti s realizáciou investičného zámeru na „IBV Nové Hnilíky“, 

predpokladáme však dodržanie plánovaného hospodárskeho výsledku. 

K 30.06.2019 vykazovala spoločnosť pohľadávky z obchodnej činnosti po lehote splatnosti 

v objeme 20 tis. €, všetko so spoločnosťou PreVaK, s.r.o. v dôsledku dočasného nedostatku 

finančných prostriedkov. Po vzájomnej dohode sme predĺžili termín splatnosti týchto 

pohľadávok v termíne do 30.11.2019. Táto skutočnosť však neohrozí plnenie záväzkov 

spoločnosti. 

Spoločnosť AQUATUR, a.s. nemala k 30.06.2019 záväzky po lehote splatnosti. 

 

Z rokovania MsZ odišla poslankyňa Hluchá o 17.20 hod. 

 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia  v súlade s predloženým materiálom. 

 
Hlasovanie poslancov :  za:   9 

     proti:   0 

     zdržal sa :  0 

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 30 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

19.09.2019 Informáciu o plnení  hospodárskeho  plánu  spoločnosti  RVS 

AQUATUR,  a. s.  Stará Turá  a  túto b e r i e  n a  v e d o m i e. 

 
14.2.  Žiadosť o schválenie zmeny stanov spoločnosti AQUATUR, a.s. 

Na základe Riadneho valného zhromaždenia jediný akcionár spoločnosti AQUATUR, a.s. 

rozhodol o zmene Stanov spoločnosti pozostávajúcej zo zmeny sídla spoločnosti na Jiráskova 

168/16, Stará Turá a doplnenia predmetu činnosti podnikania spoločnosti. Upravené stanovy sú 

prílohou žiadosti. 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia  v súlade s predloženým materiálom. 

 
Hlasovanie poslancov :  za:   9 

     proti:   0 

     zdržal sa :  0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 31 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  zasadnutí dňa 

19.09.2019 žiadosť o schválenie zmeny stanov v súlade so Zásadami 

o hospodárení  s majetkom mesta Stará Turá a túto zmenu  s ch v a ľ u j e. 

 
 15. Návrh VZN č. 7/2019- NAR., ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho 

                  rozpočtu pre Starú Turú 

Informáciu  o návrhu  VZN   č. 7/2019 – NAR,  ktorým  sa  určujú  pravidlá   Participatívneho 

rozpočtu pre Starú Turú podala pani Boorová, vedúca kancelárie primátora mesta v súlade 

s predloženým materiálom. 

Participatívny rozpočet je procesom dobrovoľnej a priamej demokracie, v rámci ktorej môžu 

obyvatelia a členovia komunít, združení, nadácií a iných inštitúcii venujúcim sa 

verejnoprospešnej činnosti diskutovať a rozhodovať o využití výdavkovej časti rozpočtu mesta.  

Po odsúhlasení možnosti zapojenia sa do procesu participatívneho rozpočtu v našom meste 

mestským zastupiteľstvom sme pristúpili k tvorbe všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa 

určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Starú Turú. Podmienky v nariadení zabezpečia v 

roku 2020 možnosť stretávania sa a prípravy nápadov a projektov pre participatívny rozpočet a 

jeho prípravu na tieto projekty na rok 2021 a v roku 2021 zabezpečenie realizácie a monitoringu 

prvých projektov.  

V návrhu nariadenia je odporúčaný objem finančných prostriedkov určených na participatívny 

rozpočet v sume maximálne 15 000 eur vrátane DPH. Maximálna výška podpory pre jeden 

projekt je 2 500 eur vrátane DPH a zahŕňa náklady na vlastnú realizáciu projektu a náklady 

spojené s vypracovaním technickej dokumentácie.  

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie, Komisia pre sociálne veci a bývanie a 

Komisia pre školstvo a kultúru odporučili schváliť návrh VZN bez pripomienok. Komisia pre 

šport odporučila schváliť návrh VZN s pripomienkami:  

    -     časť II, čl. 4, bod 1 – vypustiť slovo „nové“  

    -     časť II, čl. 4, bod 9 – vypustiť celý bod  
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    -     časť II, čl. 9, bod 2 – vypustiť z neoprávnených výdavkov body a), c)  

    -     skrátiť dobu procesu a cyklus participatívneho rozpočtu na 1 rok 

Po pripomienkovaní poslancov  došlo k dohode schváliť návrh VZN s pripomienkami: 

- časť II,  čl. 4, bod 1 – vypustiť slovo „ nové“ 

- časť II,  čl. 4, bod 9 – vypustiť celý bod 

- časť III, čl. 9, bod 2 – vypustiť z neoprávnených výdavkov bod c) 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia  v súlade s pripomienkami poslancov. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:   9 

     proti:   0 

     zdržal sa :  0 

MsZ prijalo 
 

U z n e s e n i e  č. 32 - VIII/2019 

 

Mestské  zastupiteľstvo Stará Turá  prerokovalo  na   svojom zasadnutí dňa 

19.09.2019 návrh VZN č. 7/2019 – Nar., ktorým  sa určujú  pravidlá 

Participatívneho  rozpočtu  pre  Starú Turú. Mestské  zastupiteľstvo mesta 

Stará Turá  s ch v a ľ u j e   VZN č. 7/2019 – Nar.,  ktorým sa určujú pravidlá 

Participatívneho rozpočtu  pre Starú Turú, so zapracovaním nasledujúcich 

zmien: 

- časť II,  čl. 4, bod 1 – vypustiť slovo „ nové“ 

- časť II,  čl. 4, bod 9 – vypustiť celý bod 

- časť III, čl. 9, bod 2 – vypustiť z neoprávnených výdavkov bod c) 

 
16.   Návrh na schválenie vstupu mesta Stará Turá do Únie miest Slovenska 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval o návrhu na schválenie vstupu 

mesta Stará Turá do únie miest Slovenska. 

Únia miest Slovenska (ďalej len Únia) je dobrovoľné záujmové združenie miest založené 29. 

apríla 1994 v Košiciach z iniciatívy Klubu primátorov miest Slovenskej republiky. Jej členskú 

základňu tvoria mestá z rôznych regiónov Slovenska. Únia je dobrovoľným záujmovým 

združením miest SR vytvoreným v súlade s § 21 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 

podľa § 20f zák. č. 509/1991 Zb. (Občiansky zákonník). Únia je právnickou osobou.  

Únia zastupuje v súčasnosti približne 1,8 milióna obyvateľov. Vytvorila sa tak silná alternatíva 

Združeniu miest a obcí Slovenska, ktorému mestá dlhodobo vyčítajú, že nedostatočne zastupuje ich 

záujmy. Snahou Únie je osloviť aj ďalších primátorov miest na Slovensku, aby do Únie vstúpili. Sú 

to práve mestá, ako prirodzené centrá rozvoja, ktoré môžu pripraviť dokument dokončenia reformy 

verejnej správy. Únia chce byť dobrým partnerom pre rokovanie vlády, členovia Únie by chceli 

časť tohto dokumentu zapracovať do programového vyhlásenia vlády v roku 2020.  

Riadnym členom Únie sa môže stať každé mesto, ktoré sa stotožní s hlavnými cieľmi, predmetom 

činnosti a stanovami Únie a o vstupe ktorého rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Mestu vzniká 

členstvo na základe písomnej prihlášky za člena, a to dňom jej doručenia Únii. Ročné členské 

príspevky riadneho člena Únie sú minimálne vo výške 0,13 € na 1 obyvateľa mesta (pričom riadny 

člen môže na dobrovoľnej báze uhradiť vyšší členský príspevok). Mesto Stará Turá malo ku dňu 

01.01.2019 evidovaných 8 867 obyvateľov. Pri výške poplatku 0,13 € x 8 867 obyvateľov je 

výsledná suma 1 152,71 €. V prípade vzniku členstva v priebehu roka je členský príspevok prvýkrát 

splatný v nasledujúcom roku po vzniku členstva, čiže v tomto roku by členstvo nezaťažilo rozpočet 

mesta.  



28 

 

Vzhľadom na aktivity Únie, ktoré sú prínosom pre jeho členov, ktorými sú predovšetkým väčšie 

mestá s odlišnými problémami ako majú menšie obce, navrhujeme vstup Mesta Stará Turá do Únie 

miest Slovenska. Je potrebné, aby o vstúpení Mesta Stará Turá do Únie rozhodlo Mestské 

zastupiteľstvo v Starej Turej.  

Mesto Stará Turá je v súčasnosti členom Združenia miest a obcí Slovenska. Táto organizácia 

funguje už od r. 1990 a združuje vyše 96 percent všetkých miest a obcí v Slovenskej republike. V 

súčasnosti však už málo zohľadňuje špecifiká miest, problémy rieši hlavne optikou obcí, nedokáže 

riešiť dopady zákonov na mestá a ich výdavky, okrem toho nie je schopné priniesť zásadné zmeny. 

Z dôvodu rôznorodých záujmov členskej základne nie je ani ochotné a schopné pripraviť a presadiť 

komunálnu reformu. Ich aktivity a služby však naďalej poskytujú mestu Stará Turá možnosti, ako 

sa spájať a prerokovávať záležitosti, ktoré sa týkajú okolitých obcí a miest na Považí a v 

kopaničiarskom regióne. Preto v súčasnej situácii navrhujeme, aby mesto Stará Turá zostalo aj 

členom ZMOS.  

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie MsZ v Starej Turej odporučila Mestskému 

zastupiteľstvu schváliť návrh na schválenie vstupu mesta Stará Turá do Únie miest Slovenska bez 

pripomienok.  

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia  v súlade s predloženým materiálom. 

 
Hlasovanie poslancov :  za:   9 

     proti:   0 

     zdržal sa :  0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 33 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

19.09.2019 návrh na schválenie vstupu mesta Stará Turá do Únie miest 

Slovenska od 1.11.2019.Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej s c h v a ľ u j e 

vstup mesta Stará Turá do Únie miest Slovenska od 1.11.2019. 

 

 17.  Návrh   na   schválenie   dotácií   športovým   klubom   pôsobiacim   v  meste  

                   Stará Turá 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval o Návrhu   na   schválenie   

dotácií   športovým   klubom   pôsobiacim   v  meste Stará Turá. 

Na   základe   § 5  VZN  č.   4/2016 – Nar.  O dotáciách  na   podporu  športu  v meste   Stará 

Turá  z   rozpočtu   mesta,   predložili   do   30.6.2019   žiadatelia   svoje  žiadosti  o   dotáciu 

písomnou  formou   na   obdobie   od 1.9.2019   do 31.8.2020,  rozdelenú   na  dve časti – na 1. 

a 2. časť sezóny. Kontrola žiadostí sa uskutočnila počas mesiaca júl 2019. 

V   žiadostiach    koordinátor    športových   dotácii   spolu   s  vedúcou  kancelárie  primátora 

kontroloval    všetky    potrebné   náležitosti,    pri   nezrovnalostiach    požiadal   jednotlivých 

žiadateľov  o  doplnenie    údajov.  Neskôr  pristúpili  k bodovému   hodnoteniu   jednotlivých 

žiadateľov.  Pri bodovom hodnotení sa zohľadňovali kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele. 

Na   základe   výpočtu   bodového   a percentuálneho  hodnotenia  boli   následne  rozdeľované 

finančné prostriedky na 1. časť sezóny 2019/2020. 

Po odporúčaní Komisie MsZ pre ekonomiku, majetok  mesta a podnikanie, Komisie  MsZ pre 

šport a schválení na zasadnutí zastupiteľstva by mali byť dotácie v  októbri 2019   poukázané  

na  účty žiadateľov. Vo  februári  2020  sa podľa rovnakého  bodového  hodnotenia  budú po 

schválení rozpočtu na r. 2020 rozdeľovať dotácie na 2. časť sezóny 2019/2020.  
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Čiastka určená na prerozdelenie v 1. časti sezóny 2019/2020 je 14.543,75 €. Každý žiadateľ bol 

posudzovaný na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Na podporu športovej 

aktivity (kvantitatívnych ukazovateľov) sa použije 80 % prostriedkov rozpočtu určeného na 

prerozdelenie pre športové kluby. Na zvýšenie kvality športovej reprezentácie mesta 

(kvalitatívne ukazovatele) sa použije 20 % prostriedkov rozpočtu určeného na prerozdelenie 

pre športové kluby. Tieto ukazovatele určili bodové hodnotenie jednotlivých žiadateľov, a tiež 

percentuálne rozdelenie dotácii. 

Výpočet bodového hodnotenia každého žiadateľa 

Postupovalo sa podľa metodického postupu, ktorý je určený v § 7 VZN č. 4/2016: 

Rozdelenie dotácie podľa bodového hodnotenia každého žiadateľa 

Po vypočítaní bodového hodnotenia jednotlivých žiadateľov, pristúpili koordinátor športových 

dotácii a vedúca kancelárie primátora k rozdeleniu čiastky určenej na dotácie. Na 1. časť sezóny 

2019/2020 bolo možné žiadateľom rozdeliť celkovú dotáciu vo výške 14.543,75 €. 

 

Dotácia pre klub celkom: 

Wu-shu centrum Stará Turá    1.769,98 €  (žiadajú na 1. polr. 4.275,00 €) 

Stolnotenisový klub Stará Turá     327,24 €   (žiadajú na 1. polr.    750,00 €) 

Mestský kolkársky klub   1.204,22 €  (žiadajú na 1. polr. 4.175,00 €) 

Mestský basketbalový klub Stará Turá  6.114,19 €  (žiadajú na 1. polr. 6.500,00 €) 

Tenisový klub Stará Turá       651,56 €  (žiadajú na 1. polr. 1.000,00 €) 

Mestský futbalový klub Stará Turá   4.476,56 €   (žiadajú na 1. polr. 8.900,00 €) 

Spolu:               14.543,75 € 

 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia  v súlade s predloženým materiálom. 

 
Hlasovanie poslancov :  za:   9 

     proti:   0 

     zdržal sa :  0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 34 - VIII/2019 

 

Mestské   zastupiteľstvo   Stará   Turá    prerokovalo  na   svojom   zasadnutí    

dňa   19.09.2019 návrh  na  schválenie  dotácií športovým  klubom  mesta  na 

1. časť sezóny  2019/2020 v súlade s VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách  na  

podporu  športu  v meste   Stará Turá z rozpočtu mesta nasledovne: 

 

Pridelená dotácia na 1. časť sezóny 2019/2020: 

Wu-shu centrum Stará Turá    1.769,98 € 

Stolnotenisový klub Stará Turá     327,24 € 

Mestský kolkársky klub    1.204,22 € 

Mestský basketbalový klub Stará Turá 6.114,19 € 

Tenisový klub Stará Turá                              651,56 € 

Mestský futbalový klub Stará Turá   4.476,56 € 

 

Spolu:              14.543,75 € 
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a týmto 

a)  b e r i e  n a  v e d o m i e    bodové hodnotenie a pridelené percentá z 

dotácie na 1. časť sezóny 2019/2020  pre jednotlivé športové kluby mesta. 

b) s c h v a ľ u j e   pridelenie dotácie športovým klubom mesta na 1. časť 

sezóny 2019/2020. 

 
18.    Zásady     odmeňovania    poslancov  a      členov    komisií      Mestského  

         zastupiteľstva mesta  Stará Turá a zásady činnosti Zboru pre občianske 

         záležitosti pri Mestskom  zastupiteľstve mesta  Stará Turá. 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval o predložených zásadách. 

Dôvodom   prípravy nových  zásad je redukcia smerníc mesta Stará Turá, ktorých je veľký 

počet. Oddelená  úprava zásad o odmeňovaní poslancov a členov komisií Mestského 

zastupiteľstva mesta  Stará Turá a  zásad činnosti   Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom 

zastupiteľstve mesta  Stará Turá, ktorá zahŕňa aj odmeňovanie jeho členov, v dvoch 

smerniciach nie je opodstatnená. V prípade oboch úprav sa jedná o aplikáciu toho istého 

ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov,  navyše Zbor pre občianske záležitosti je stálou komisiou mestského zastupiteľstva, 

na základe čoho  by sa na odmeňovanie jej členov  mala vzťahovať rovnaká úprava,  ktorá rieši 

odmeňovanie členov aj  ďalších komisií  mestského zastupiteľstva. 

Predmetom úpravy  Časti I. zásad je stanovenie konkrétnych výšok odmien poslancov 

Mestského zastupiteľstva za účasť na  jeho zasadnutí , ako aj za účasť na rokovaniach komisií 

tohto orgánu samosprávy. Osobitne je  v tejto časti  upravená výška  odmien  členov komisií 

Mestského zastupiteľstva – neposlancov za ich  činnosť v komisiách mestského zastupiteľstva. 

Predmetom úpravy  Časti II. zásad je stanovenie zásad činnosti Zboru pre občianske záležitosti, 

ktoré zahŕňa aj odmeňovanie jeho členov. V tejto úprave sa uvádza, aké konkrétne podujatia 

Zbor pre občianske záležitosti zabezpečuje a v rámci toho sa  podrobne špecifikuje aj 

organizačné a materiálne zabezpečenie týchto podujatí.  

Pán Šuchta, vedúci oddelenia vnútornej správy doplnil pána primátora, že v tomto materiáli sa 

rieši aj spôsob a frekvencie vyplácania odmien. Primátor mesta a pani poslankyňa Gavačová 

apelovali na komisie aby zasadali iba s v súvislosti so zasadaním MsZ. 

Pán poslanec Slezáček navrhol aby sa suma za dar pre sobášených zvýšila z 11,- na 20,- eur. 

Tento návrh však neprešiel. 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia  v súlade s predloženým materiálom. 

 

 Hlasovanie poslancov :  za:   9 

     proti:   0 

     zdržal sa :  0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 35 - VIII/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej  s c h v a ľ u j e Zásady odmeňovania  

poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta  Stará Turá 

a zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom 

zastupiteľstve mesta  Stará Turá. 
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19.  Zmeny v komisiách MsZ 

V súlade s predloženým materiálom  primátor mesta informoval o zmenách v komisiách MsZ. 

Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zamestnancov MsÚ Bc. Radovana Morávka a Mgr. 

Ivony Barbušinovej, je do funkcie tajomníka komisie pre výstavbu, územného plánovania a ŽP  

delegovaná Veronika Benianová a do funkcie tajomníka komisie pre sociálne veci a bývanie  

Mgr. Elena Sládková. 

Na základe oznámenia zo dňa 15.08.2019 sa vzdala členstva v komisii ZPOZ  RNDr. Jana 

Podhradská. 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia  v súlade s predloženým materiálom. 

 
Hlasovanie poslancov :  za:   9 

     proti:   0 

     zdržal sa :  0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 36 - VIII/2019 

 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará Turá  prerokovalo  na svojom  zasadnutí 

19.09.2019 informáciu o zmene v komisiách MsZ: 

a) tajomníka   komisie  pre výstavbu,  územné  plánovanie  a ŽP  Bc. 

Radovana Morávka nahradí  Veronika Benianová 

b) tajomníčku komisie pre sociálne veci a bývanie Mgr. Ivonu Barbušinovú 

nahradí Mgr. Elena Sládková 

c) RNDr. Jana Podhradská sa vzdala členstva v komisii ZPOZ  pri MsZ 

Stará Turá 

    a túto   b e r i e   n a   v e d o m i e. 

 
20. Upozornenie prokurátora 

V súlade s predloženým materiálom pani poslankyňa Gavačová informovala, že Oddelenie 

výstavby, územného plánovania a životného prostredia predkladá informáciu o upozornení 

prokurátora na porušenie zákona, a to ust. § 3 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní 

( správny poriadok ). Porušenie spočívalo v postupe a rozhodovaní mesta Stará Turá pri 

vyvodzovaní zodpovednosti za porušenie povinnosti na úseku ochrany prírody a krajiny podľa 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré zistil 

pri kontrole spisov z roku 2018. 

Pán Šuchta vedúci oddelenia vnútornej správy informoval, že takéto upozornenie dostalo aj 

oddelenie ŽP Nové Mesto nad Váhom a tí tiež vyhoveli prokurátorovi. Pani poslankyňa 

Gavačová  dodala, že analogicky  bude potrebné upozorniť aj ostatné komisie. Už sa rozprávala 

s pani poslankyňou Pilátovou o tom,  že Komisia pre sociálne veci a bývanie pri MsZ má roky 

osvojenú agendu, že posudzuje žiadosti žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a takisto sa 

v minulosti vyjadrovala k tomu, s kým má byť ukončený nájom bytu atď..  Aj v tomto prípade 

ide o veci, ktoré nespadajú do rozhodovacej právomoci MsZ, preto v tomto prípade komisia 

nemôže ani plniť úlohu poradného orgánu MsZ, pretože pre MsZ nedáva žiadne výstupy. Pani 

poslankyňa Pániková uviedla, že keď ona toto upozornenie čítala tak jej pripadalo to, že  

prokurátor nevytýkal existenciu komisií MsZ, ale to že Stará Turá mala nejakú výrubovú 

komisiu. Pán Šuchta vedúci oddelenia vnútornej správy informoval, že on ako člen komisie 

ŽP v Novom Meste nad Váhom čítal celý protest prokurátora a jeho hlavný právny záver 

spočíva v tom, že v prípade výrubu stromov a drevín sa jedná o správne konanie a do tohto 
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konania nemá vstupovať nikto, len ten kto reprezentuje správny orgán a nemajú v ňom pôsobiť 

nijaké takéto komisie, či už sú stále alebo ad hoc. Analogicky z toho vyplýva, že ak ide 

o uplatnenie originálnej kompetencie mesta, tak nie je možné, aby do toho vstupovala nejaká 

komisia svojím odporúčaním. Pani poslankyňa Halinárová povedala, že komisia môže ísť 

kľudne pozrieť ten strom, ale daný pracovník ŽP sa pri svojom zdôvodnení v správnom konaní 

nemôže odvolávať na danú komisiu. Pani Krištofíková prednostka MsÚ uviedla, že bola 

zriadená tzv. výrubová komisia a bola dokonca aj aktualizovaná, no  ešte než mesto obdržalo 

tento protest prokurátora. Bolo historicky zaužívané, že bola skupina ľudí, ktorá mala k tomu 

blízko a rozumeli tomu, aspoň ona to tak vnímala. Boli tam 3 – 4 členovia a  pani Knapovej, 

ktorá má to oprávnenie rozhodnúť, radili. Problém bol naozaj v tom, že sa nemala  odvolávať 

vo svojich rozhodnutiach na odporúčanie  komisie. Na Komisii výstavby a ŽP sa bavili, že ak 

tá komisia naozaj funguje a sú tam ľudia zdatní v tejto oblasti, tak nech sú nápomocní pani 

Knapovej, ale ona v žiadnom prípade nemôže argumentovať vo svojom rozhodnutí tým, že títo 

ľudia jej niečo odporučili.  

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia  v súlade s predloženým materiálom. 

  
Hlasovanie poslancov :  za:   9 

     proti:   0 

     zdržal sa :  0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 37 - VIII/2019 

 

Mestské  zastupiteľstvo upozornenie a  návrh prokurátora  b e r i e   n  a  

v e d o m i e. 

 
22. Návrhy a otázky poslancov 

Pani  poslankyňa Pániková  navrhla, či by pri výsadbe „ Dubovej aleje“ nebolo dobré osloviť 

občanov, organizácie a firmy, či by si tieto stromy nechceli adoptovať. Že by TECHNICKÉ 

SLUŽBY  nemuseli tieto stromy zaplatiť. Pani Vráblová jej vravela, že by to bolo možné. Cena 

jedného stromu by bola asi 80,- €, čo si myslí, že by nebola veľká suma aj pre občana. Bolo by 

to riešenie, ako by sa ušetrilo napríklad na lavičky. Zo skúseností vie, že napríklad v Bratislave 

si firmy adoptujú aj lavičky. Pani Boorová informovala, že v Brezovej pod Bradlom, bola takto 

financovaná „Čerešňová alej“ pri ceste na Mohylu. Pani Pániková sa prihlásila, že ak je to 

možné, tak ona by si kúpila prvý dub. Pán primátor s podobným riešením ráta aj do budúcna i  

na Mierovej ulici a povedal, že ak občania s tým budú súhlasiť bude veľmi rád. Pán Durec 

upozornil, aby objednávateľ a realizátor tých stromov bol jeden subjekt, kvôli kvalite 

prevedenia.  

Pani Durcová sa poďakovala za spojazdnený rontgen, je tam síce malý problém s dlhšou dobou 

popisu snímkov, ale lekári aj všetci sú spokojní. Spýtala sa, či mesto vyvinulo nejakú aktivitu, 

čo sa týka obsadenosti voľného miesta odbornej ambulancie ortopéda a s akým výsledkom, 

pretože je problém, že  títo odborníci v okolitých mestách nových pacientov nechcú brať 

a začína byť problém s  predpisovaním liekov. Ona je informovaná, že o túto ambulanciu nie je 

záujem. Pán primátor  mesta odpovedal, že tu bol skôr deklarovaný záujem o mladého lekára, 

ale ten v princípe povedal, že nemá záujem. Má záujem v septembri spraviť stretnutia a vytvoriť 

skupinu 2 – 3 ľudí, ktorí by sa venovali tejto agende komplexne, to znamená mali by za úlohu 

zmapovať obsadenosť ambulancií a skúsiť nejakou vhodnou formou zistiť dobu, dokedy daní 

lekári chcú pôsobiť, aj z titulu dôchodkového veku. Ak má mesto do polikliniky investovať 

nejaké prostriedky, a to či už vo vnútorných priestoroch, alebo na parkovisku a ak by sa odborne 
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poliklinika napríklad do 5 rokov vyprázdnila  na polovicu, tak potom vyvstáva otázka, či sa do 

nej oplatí investovať. Tým nechce povedať, že mesto nechce investovať do polikliniky. Bolo 

by dobré vypracovať nejakú analýzu, lebo nemáme nejaký ucelený obraz o poliklinike. A tento 

problém obsadenosti lekárov je i vo veľkých mestách. Pani Halinárová jeho slová potvrdila 

a ponúkla k nahliadnutiu analýzu obsadeností ambulancii v Trenčianskom (Prievidza, 

Považská Bystrica, Trenčín, Stará Turá, Myjava) kde je uvádzaná aj veková kategória.  Pri TSK 

pracuje pracovná skupina pre zdravotníctvo a včera mala stretnutia, kde navrhovali do rozpočtu 

TSK dať sumu možno 500.000,- €,  alebo inú práve na tieto nedostatkové profesie a lekárov. 

Uviedla, že Žilinský kraj napríklad ponúka 5 benefitov pre týchto mladých lekárov a tu chceme 

aj aby Trenčiansky kraj určitým spôsobom lákal týchto mladých lekárov. Je to proste 

celoslovenský problém. 

Pán Slezáček upozornil na premnoženie diviakov, ktoré sú agresívnejšie a poškodzujú ploty. 

Preto má dotaz na zástupcov poľovníckych združení, či by nemohli zvýšiť aktivity v oblasti 

odstrelu, lebo to čo sa deje na kopaniciach je dosť divoké. Pán Durec konštatoval, že problémy 

so zverou sú všade v Európe a nie  celkom jednoduché to majú aj poľovníci. Pokiaľ chcú 

dodržať všetky zákonné normy a dať pri tom pozor na cyklistov, turistov a hubárov,  priestor 

na  odstrel sa im dosť zužuje. Každopádne jediné riešenie je odstrel. Pokiaľ v ČR chceli zabrániť 

šíreniu moru, vytvoriť karanténu, vyplácali sa aktívnym strelcom odmeny, ale podarilo sa im 

to udržať v tej lokalite okolo Zlínska a eliminovať túto nákazu.  

Po vyčerpaní programu rokovania ukončil primátor mesta zasadnutie MsZ o 18:35. 

 

 

 

Zápis spracovala:  Miroslava Bezáková  .......................................... 

 

V Starej Turej, dňa 01.10.2019 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing.Richard Bunčiak  .......................................... 

 

 

    Ing. Mgr. Zdena Pilátová .......................................... 

 

 

Mgr. Soňa Krištofíková     .......................................... 

    Prednostka MsÚ 

 

PharmDr. Leopold Barszcz     .......................................... 

     Primátor mesta    


