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Z Á P I S N I C A  

z X. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá konaného dňa 12.12.2019 

 

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 IX. zasadnutí  MsZ Stará Turá 

4. Správa z kontroly ukončenej po IX. zasadnutí MsZ Stará Turá 

5. Zásady podávania, preverovania, evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo 

inej protispoločenskej činnosti  

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 

7. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

8. Návrh VZN o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá  

9. Odpis pohľadávky 

10. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

11. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

12. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2020-2022 

13. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina na obdobie 2020-2022 

14. Návrh rozpočtových opatrení na zmenu programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina 

Stará Turá pre rok 2019  

15. Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na rok 2020 

s výhľadom na roky 2021 a 2022  

16. Dodatok č. 2 k Zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci – AQUATUR, a .s. Stará Turá 

17. Žiadosť na poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

18. Návrh termínov zasadnutí MsZ Stará Turá na obdobie roku 2020 

19. Stanovenie termínov konania príležitostných trhov v meste Stará Turá pre rok 2020 

20. Návrhy a otázky poslancov  

 

1. Otvorenie zasadnutia  

 

X. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta o 15:06 hod. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Prítomných bolo 11 poslancov. Ospravedlnený bol poslanec Matej Antálek, 

neskorší príchod avizovala pani poslankyňa Zuzana Zigová.  

Primátor mesta informoval, že v programe rokovania došlo k malej zmene, kde v bode 7. 

Návrhy  na  riešenie  majetkových  záležitostí  bol  doplnený  bod  7.8., ktorý sa týka Doplnenia  

uznesení č. 16 –VIII/20169 a č. 17 – VIII/2019 zo dňa 19.9.2019. 

 

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

zverejnený v pozvánke. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11  

     proti:   0    

     zdržal sa :  0   

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 1 - X/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 mesta predložil návrh členov návrhovej komisie v nasledovnom zložení: Radovan 

Ammer, Michal Valenčík  a Richard Bunčiak. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  8   

     proti:  0   

     zdržal sa : 3 (Ammer, Valenčík, Bunčiak )  

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 2 - X/2019 

 

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

Radovan Ammer, Michal Valenčík  a Richard Bunčiak. 
 

Voľba overovateľov zápisnice 
 

Primátor mesta navrhol za  overovateľov zápisnice Noru Pánikovú a Zdenu Pilátovú. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  9  

     proti:  0 

     zdržal sa : 2 ( Pániková, Pilátová ) 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 3 - X/2019 

 

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

Noru Pánikovú a Zdenu Pilátovú. 

 
Primátor mesta informoval, že skrutátorkou bude Dominika Gulánová a zapisovateľkou 

Miroslava Bezáková. 

 
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na IX. zasadnutí  MsZ Stará Turá 

 

Informáciu k Vyhodnoteniu plnenia uznesení prijatých na  IX. zasadnutí 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 

 

U z n e s e n i e  č. 4 - X/2019 

 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará Turá   prerokovalo  na svojom  X.  zasadnutí  

Vyhodnotenie  plnenia   uznesení   prijatých  na   IX.   zasadnutí  mestského   

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

 
4. Správa z kontroly ukončenej po IX. zasadnutí MsZ Stará Turá 

 

Informáciu k Správe z kontroly ukončenej po IX. zasadnutí MsZ Stará Turá podal primátor 

mesta v súlade s predloženým písomným materiálom, ktorý vypracovala hlavná kontrolórka 

mesta pani Maťková.  

 

  Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o tom, že MsZ berie informáciu na vedomie. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11   

     proti:   0    

     zdržal sa :  0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 5 - X/2019 

 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá   prerokovalo  na  svojom  zasadnutí   

Správu  z kontroly ukončenej po  IX. zasadnutí MsZ a túto   b e r i e   n a   

v e d o m i e. 
 

5. Zásady podávania, preverovania, evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality 

alebo inej protispoločenskej činnosti   

 

Informáciu k Zásadám podávania, preverovania, evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality 

alebo inej protispoločenskej činnosti podal primátor mesta v súlade s predloženým materiálom. 

 Podľa paragrafu 10  ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej 

činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej 

moci a zamestnáva najmenej päť zamestnancov, povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom 

určí podrobnosti o podávaní oznámení, preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej 

osoby pri preverovaní oznámení, evidovaní oznámení, zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti 

oznamovateľa, oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia 

a spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení v lehote podľa paragrafu 25 ods. 9 

citovaného zákona, t. j. do 30. septembra 2019. 

Podľa  paragrafu  11  ods.  3  zákona  č. 54/2019  Z. z.  v  obci  plní  úlohy zodpovednej osoby 

podľa odsekov 4 až 7 a paragrafu 12 hlavný kontrolór.  
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V súlade s horeuvedeným zákonom hlavný kontrolór vypracoval vnútorný predpis – Smernicu 

č. 7/2019, ktorý bol podpísaný a zverejnený zamestnávateľom – mesto Stará Turá, v stanovenej 

lehote, teda do 30. 9. 2019.   

Keďže sa síce jedná o vnútorný predpis zamestnávateľa, avšak zásadného významu, predkladá 

primátor mesta mestskému zastupiteľstvu tento na vedomie. 

 

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. 6 - X/2019 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá   b e r i e   n a   v e d o m i e    Zásady 

podávania, preverovania, evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality 

alebo inej protispoločenskej činnosti. 
 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 

 

Informáciu k Návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 podal primátor mesta v súlade 

s predloženým písomným materiálom, ktorý vypracovala hlavná kontrolórka mesta pani 

Maťková.  

 

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. 7 - X/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  prerokovalo na  svojom  zasadnutí   

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky mesta na 1. polrok 2020  

a tento  s c h v a ľ u j e. 

 
7. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 

7.1. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 

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

a majetku mesta predkladá žiadosť pána Lukáša Líšku, SNP 3265/5, Stará Turá o odkúpenie 

pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 4273/42 – trvalý trávny porast o výmere 144 m2 v k. ú. Stará 
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Turá. Pozemok sa nachádza na ul. Hlubockého a tvorí prístup k nehnuteľnostiam 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 - X/2019 
 

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

pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 4273/43 v  k. ú. Stará Turá na základe 

geometrického plánu, ktorý bude odsúhlasený mestom  v zmysle § 9a ods. 8 

písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odpredávaná časť 

pozemku je bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

žiadateľa a tvorí prístup na pozemok v jeho vlastníctve. Vzhľadom na 

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

osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta.   
 

  7.2. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 

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

a majetku mesta predkladá žiadosť pána Ing. Michala Kobzu, Lubina 324 o prehodnotenie 

kúpnej ceny 50,- €/m2, ktorá bola stanovená uznesením č. 19 – VIII/2019 zo dňa 19.9.2019  na 

odkúpenie pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 85/1 – záhrada o výmere 174 m2. Žiadateľ si dal 

vypracovať znalecký posudok a cena predmetného pozemku je 16,43 €/m2. Pozemok sa 

nachádza na ul. Kozmonautov za rodinným domom súp. č. 691, tvorí súčasť dvora a bývalí 

majitelia tento pozemok roky užívali a starali sa oň. Pozemok je v ochrannom pásme železníc. 

Žiadateľ kúpil rodinný dom v roku 2019.   

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10   

     proti:   0    

     zdržal sa :  0  ( Klimáček ) 

   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 9 - X/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo   Stará Turá s c h v a ľ u j e  zmenu kúpnej ceny za 

odpredaj   pozemku  parcela  registra  „E“ parc.  č. 85/1 - záhrada o výmere 
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174 m2  v   k. ú.   Stará  Turá  na  cenu  vo  výške  30,- €/m2, kúpna  cena  

celkom 5 220,- €.    

Odpredaj sa schvaľuje pre Ing. Michala Kobzu, rod.  XXX, nar. XXX, rod. 

č. XXX, bytom Lubina 324, v podiele 1/1.  
 

7.3. Návrh na prenájom pozemku 

 

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

a majetku mesta predkladá návrh na prenájom pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 3796/7 – 

zast. plocha a nádvorie o výmere 36 m2 a parc. č. 3796/10 – ostatná plocha o výmere 3227 m2. 

Prenájom navrhujeme pre Strelecký klub Stará Turá, občianske združenie, Dibrovova 243/6, 

Stará Turá od 1.1.2020 za cenu 100,- €/rok. Na pozemkoch sa nachádza strelnica, ktorú 

Strelecký klub využíva už od roku 1980, pozemok udržujú na vlastné náklady.  

Zámer prenájmu pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 3796/7 a parc. č. 3796/10 bol zverejnený 

dňa 20.11.2019. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.   

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11   

     proti:   0    

     zdržal sa :  0   

    

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 10 - X/2019 

 

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

všetkých poslancov prenájom pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 3796/7 - 

zast. plocha a nádvorie o výmere 36 m2 a parc. č. 3796/10 – ostatná plocha 

o výmere 3227 m2 v k. ú. Stará Turá v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Prenájom sa schvaľuje pre Strelecký klub Stará Turá, občianske združenie, 

Dibrovova 243/6, Stará Turá, IČO 37 919 636 za  cenu 100,- €/rok s dobou 

nájmu od 1.1.2020 na dobu neurčitú. 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že na prenajímanom pozemku 

parc. č. 3796/7 sa nachádza budova strelnice a pozemok parc. č. 3796/10 tvorí 

areál strelnice. Pozemky využíva Strelecký klub Stará Turá na svoju činnosť 

minimálne od roku 1980 a na vlastné náklady ich udržiava.   
 

 7.4. Zabezpečenie úveru zo ŠFRB záložným právom nehnuteľnosťami 

 

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

a majetku mesta predkladá návrh nehnuteľností v  k. ú. Stará Turá, ktoré budú predmetom 

záložného práva. Jednou z podmienok podania žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru 

zo ŠFRB na investičné zámery mesta – „Prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na 

bytový dom, Stará Turá“, „Prestavba objektu Internátu súp. č. 377 na bytový dom, Stará Turá“ 
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a „Prestavba 1. NP a 2. NP objektu Technotur súp. č. 380 na bytové jednotky, Stará Turá“ je 

zabezpečenie záväzku záložným právom k nehnuteľnostiam v prospech ŠFRB. 

 

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 - X/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e  zabezpečenie záväzku 

záložným právom k týmto nehnuteľnostiam v k. ú. Stará Turá v prospech 

ŠFRB 

- Slobodáreň na ul. Gen. M. R. Štefánika súp. č. 380, postavená na pozemku 

parc. č. 626/2 a pozemok parc. č. 626/2 - zast. plocha o výmere 391 m2, 

- Detské jasle na ul. Jiráskovej súp. č. 168, postavené na pozemku parc. č. 

1043/1 a pozemky parc. č. 1043/1 - zast. plocha o výmere 789 m2 a parc. č. 

1044 - zast. plocha o výmere 2134 m2, 

- Domov mládeže na ul. Gen. M. R. Štefánika súp. č. 377, postavený na 

pozemku parc. č. 618 a pozemok parc. č. 618 - zast. plocha o výmere 1116 m2, 

- Dom na ul. SNP súp. č. 260, postavený na pozemku parc. č. 542/5 a pozemok 

parc. č. 542/5 – zast. plocha o výmere 877 m2, 

- Dom kultúry Javorina na ul. Gen. M. R. Štefánika súp. č. 378, postavený na 

pozemku parc. č. 624 a pozemok parc. č. 624 - zast. plocha o výmere 1968 m2, 

- Poliklinika na ul. Mýtnej súp. č. 146, postavená na pozemkoch parc. č. 

1145/1, parc. č. 1145/2, parc. č. 1146 a pozemky parc. č. 1145/1 - zast. plocha 

o výmere 1622 m2,   parc. č. 1145/2 - zast. plocha o výmere 278 m2, parc. č. 

1146 - zast. plocha o výmere 464 m2 a parc. č. 1147/6 - ostatná plocha 

o výmere 14 m2, 

- Slobodáreň na ul. Gen. M. R. Štefánika súp. č. 373, postavená na pozemku 

parc. č. 604 a pozemok parc. č. 604 - zast. plocha o výmere 680 m2, 

- Bytový dom na ul. Mýtnej súp. č. 595, postavený na pozemku parc. č. 

1761/65 a pozemok parc. č. 1761/65 - zast. plocha o výmere 392 m2, 

- Jasle na ul. Mýtnej súp. č. 558, postavené na pozemku parc. č. 1571 

a pozemok parc. č. 1571 -  zast. plocha o výmere 1158 m2. 

Cena uvedených nehnuteľností bude na základe znaleckého posudku 

vypracovaného Ing. Evou Gregušovou, znalcom z odboru stavebníctvo. 
 

  7.5. Žiadosť o odkúpenie pozemkov 

 

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

a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, Bratislava 
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o odkúpenie častí z pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 1578, parc. č. 1579, a parcely reg. „E“ 

parc. č. 1269, parc. č. 1270, parc. č. 1281/2 nasledovne: 

- CKN parc. č. 1579 – zast. plocha o výmere 63 m2, pozemok sa nachádza pod trafostanicou 

TS 0058-405 na Hurbanovej ul. 

- CKN parc. č. 1578/2 – zast. plocha  o výmere 88 m2 (odčlenený GP z pozemku parc. č. 1578), 

pozemok sa nachádza okolo trafostanice TS 0058-405 na Hurbanovej ul. 

- CKN parc. č. 1144  – zast. plocha o výmere 75 m2, pozemok sa nachádza pod trafostanicou 

TS 0058-403 na Mýtnej ul. a bol vytvorený GP z pozemkov parc. č. 1281/2 - diel 3, parc. č. 

1269 - diel 1 a parc. č. 1270 - diel 2  

- CKN parc. č. 1057/22 – ostatná plocha o výmere 71 m2, pozemok sa nachádza okolo 

trafostanice TS 0058-403 na Mýtnej ul. a bol vytvorený GP z pozemkov parc. č. 1281/2 - diel 

4, parc. č. 1269 - diel 1 a parc. č. 1270 - diel 2 a 3.  

 

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. 12 - X/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá    n e s c h v a ľ u j e  odpredaj častí 

z pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 1578, parc. č. 1579 a parcely reg. „E“ 

parc. č. 1269, parc. č. 1270, parc. č. 1281/2. 
 

  7.6. Návrh na prevod správy 

 

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

a majetku mesta predkladá návrh na prevod správy majetku mesta medzi Domom kultúry 

Javorina m. p. o. Stará Turá a Technickými službami m. p. o. Stará Turá. Predmetom prevodu 

správy je „Detské ihrisko Papraď „ v OC 7 785,27 €. 

 

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. 13 - X/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v a ľ u j e   prevod správy majetku 

mesta Stará Turá medzi Domom kultúry Javorina m. p. o. Stará Turá 
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a Technickými službami m. p. o. Stará Turá. Predmetom prevodu správy je 

„Detské ihrisko Papraď“ v OC 7 785,27 €. 

 
Prišla pani poslankyňa Zuzana Zigová o 15:28 hod. 

 

7.7.  Zrušenie vecného bremena 
 

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

a majetku mesta predkladá návrh na zrušenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ 

parc. č. 8481, ktoré bolo zriadené v prospech p. Vladimíra Sameka, Topolecká 2083, Stará Turá 

z dôvodu uloženia elektrickej prípojky k pozemku parc. č. 8483/2. Vecné bremeno je potrebné 

zrušiť z dôvodu, že pri existujúcom vecnom bremene nie je možné zapísať novovytvorený 

geometrický plán, ktorý bol vytvorený na zameranie pozemkov pod cestami v Topoleckej. 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:   0    

     zdržal sa :  0   

   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 14 - X/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v a ľ u j e   zrušenie vecného 

bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8481 - zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 191 m2, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá 

pod radovým číslom B1 na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1, 

spočívajúce v práve položenia zámkovej dlažby a uloženia elektrickej 

prípojky na pozemku registra CKN parc. č. 8481 v prospech vlastníka 

pozemku registra CKN parc. č. 8483/2 – trvalý trávnatý porast o výmere 330 

m2, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 1371 ako aj jeho prípadných 

právnych nástupcov. 
 

 7.8. Doplnenie uznesení č. 16 – VIII/2019 a č. 17 – VIII/2019 zo dňa 19.9.2019 

 

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

a majetku mesta predkladá návrh na doplnenie uznesení č. 16 – VIII/2019 a č. 17 – VIII/2019 

zo dňa 19.9.2019 v písm. b). Na základe upozornenia Okresného úradu Nové Mesto nad 

Váhom, katastrálny odbor je potrebné doplniť do vyššie uvedených uznesení nasledovný text: 

„prevod majetku podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov na základe obchodnej verejnej súťaže a“. 

 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 
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Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:   0    

     zdržal sa :  0   

   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 15 - X/2019 
 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e 

 

- doplnenie uznesenia č. 16 – VIII/2019 zo dňa 19.9.2019 v písm. b) 

nasledovne: 

s c h v a ľ u j e  prevod  majetku  podľa  § 9  ods.  2 písm. a) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí  v  znení  neskorších  predpisov  v  nadväznosti na § 9a 

ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku  obcí  v znení  neskorších  

predpisov  na  základe  obchodnej  verejnej súťaže a 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  z  pozemku 

parc. č. 545 – zastavaná plocha a  nádvoria  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.  

 

- doplnenie uznesenia č. 17 – VIII/2019 zo dňa 19.9.2019 v písm. b) 

nasledovne: 

s c h v a ľ u j e  prevod   majetku  podľa  § 9  ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v  znení  neskorších  predpisov  v nadväznosti na § 9a ods. 

1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí  v  znení  neskorších  

predpisov  na  základe  obchodnej  verejnej súťaže a 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 z pozemku parc. 

č. 548 – zastavaná plocha a nádvoria  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. 
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8. Návrh VZN o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí 

a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na 

území mesta Stará Turá  

 

Informáciu k Návrhu VZN o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí 

a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta 

Stará Turá podala pani Elena Sládková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ. 

Návrhom predkladaného VZN o určení výšky mesačných  príspevkov zákonných zástupcov 

detí a žiakov   na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorý by mal 

byť účinný od 01.01.2020 dôjde k zvýšeniu mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole z pôvodných 16 € na 20 € (v prípade súrodencov z 12 € na 14 € na dieťa). Dôvodom 

zvýšenia tohto príspevku sú skutočnosti uvedené pod bodom 1 a 4  dôvodovej správy. 

V bode č. 2 navrhujeme zapracovať poskytovanie dotácie od iných obcí na záujmové 

vzdelávanie v CVČ Stará Turá na základe trvalého pobytu detí. 

 Ďalšou navrhovanou zmenou je úhrada režijných nákladov pre žiakov a deti, ktorým sa 

poskytuje dotácia na stravu (v bode č. 3).   

(1)  Mesto každoročne vynakladá zo svojho rozpočtu významný objem finančných 

prostriedkov na opravy a bežnú údržbu objektov základných a materských škôl a 

bezodkladne rieši havarijné situácie. Okrem bežnej údržby každý rok rieši aj nové investície  

do objektov a ostatných priestorov škôl a školských zariadení. Zriaďovateľ vytvoril vhodné 

podmienky pre umiestnenie všetkých detí v predškolskom veku z nášho mesta i okolia, čo  

si vyžiadalo nemalé finančné prostriedky. Mesto ešte musí časť rekonštrukcie dofinancovať 

v budúcom kalendárnom roku. Bude potrebné upraviť exteriér – okolie MŠ na Hurbanovej 

ulici (chodníky, ihriská...) Materská škola je umiestnená  v troch objektoch, z toho dôvodu 

sú vysoké náklady na prevádzku a údržbu. Tiež prevádzkujeme dve školské jedálne a jednu 

výdajnú jedáleň. Naďalej budeme poskytovať deťom pranie posteľnej bielizne, uterákov, 

obrusov, pracovných odevov pre zamestnancov. Zvyšujú sa legislatívne nároky  

a požiadavky, či už z hľadiska hygieny alebo bezpečnosti, čo si vyžaduje taktiež určité 

finančné prostriedky. Zvyšujú sa tiež nároky na  vzdelanie učiteliek v materskej škole, čo 

je nutné premietnuť aj do ich platových podmienok. Každoročne sa zvyšujú mzdy 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Postupné zvyšovanie cien tovarov a 

služieb v posledných rokoch spôsobilo zvýšenie nákladov na samotnú prevádzku školy 

alebo školského zariadenia. 

(2) CVČ  Stará Turá zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť aj pre 

deti s trvalým pobytom v iných  obciach/mestách. Každá obec, ktorá má obyvateľov vo 

veku od 5 do 15 rokov má vyčlenené finančné prostriedky do svojho podielu v rámci výnosu 

dane z príjmov FO a PO. Na základe toho by každá obec mala poskytnúť dotáciu 

zriaďovateľovi – Mestu Stará Turá, na každé dieťa, ktoré navštevuje CVČ Stará Turá vo 

výške dotácie na žiaka CVČ v príslušnom kalendárnom roku  (príloha č. 1 k VZN č. 1/2019 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a  školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá).  

(3) Z dôvodu poskytovania dotácie na stravu sa zvýšil počet stravníkov v Základnej  škole asi 

o 150 žiakov. Z toho dôvodu sme museli prijať ďalších zamestnancov na zabezpečenie 

prevádzky v obidvoch školský jedálňach. Úhradu režijných nákladov navrhujeme iba pre 

žiakov základnej školy a predškolákov, ktorým je poskytovaná dotácia na stravu. Režijné 

náklady sa budú uhrádzať paušálne pevne stanovenou sumou na mesiac z dôvodu 

zabezpečenia chodu a prevádzky v školských jedálňach. 
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(4) Nárast potreby finančných prostriedkov na prevádzku MŠ a na režijné náklady v školských 

jedálňach je potrebné riešiť aj primeraným finančným zainteresovaním zákonných 

zástupcov detí formou úpravy výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:   0    

     zdržal sa :  0   

   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 16 - X/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí návrh 

VZN o určení výšky mesačných príspevkov  zákonných zástupcov detí a 

žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách  a  školských   zariadeniach   

na   území   mesta Stará  Turá a  týmto   s c h v a ľ u j e  VZN  č. 8/2019  Nar. 

o určení výšky mesačných príspevkov  zákonných zástupcov detí a žiakov 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území   

mesta Stará Turá. 

  

9. Odpis pohľadávky 

 
Informáciu podal primátor mesta v súlade s predloženým materiálom. Dlžník Ján Chudík, nar. 

XXX, zomrel XXX zanechal voči mestu Stará dlh vo výške EUR 5.537,65 za poskytovanie 

sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby Stará Turá na základe Zmluvy č. 

24/soc/2017 a dodatkov k zmluve, na základe ktorých sa poskytovala sociálna služba na dobu 

určitú od 18. 8. 2017 do 31. 8. 2018. Dlžník dlh uznal v písomnej forme dňa 20. 9. 2018. 

Keďže dlžník zomrel nemajetný, nebol občanom SR, nebolo ani začaté dedičské konanie. 

Dlžník má síce súrodencov, ktorých mesto vyzvalo na dobrovoľné plnenie záväzku, avšak títo 

sa s dlžníkom roky nekontaktovali a dobrovoľné plnenie záväzku za brata odmietli. Podľa 

Občianskeho zákonníka dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa iba do výšky nadobudnutého 

majetku v rámci dedičského konania. Keďže súrodenci ako dedičia nenadobudnú žiadny 

majetok po poručiteľovi, nie je možné od nich požadovať splnenie záväzku za dlžníka. 

 Z uvedeného dôvodu navrhujeme  o d p í s a ť pohľadávku vo výške EUR 5.537,65. 
 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:   0    

     zdržal sa :  0   

  

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 17 - X/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v a ľ u j e   odpis pohľadávky mesta 

vo výške EUR 5.537,65 voči dlžníkovi Ján Chudík, ktorý zomrel XXX. 

 
10. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 

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

20.11.2019 finančné prostriedky v celkovej výške 1 147 234,51 €. Stav na jednotlivých bankových 

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

nárast v porovnaní s minulým rokom o 24 696 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou 

čiastkou o 10 602 €. Mesto dňa 20.09.2019 zinkasovalo sumu podielových daní vo výške 294 352 

€. Celková suma podielových daní od začiatku roka 2019 dosiahla sumu 3 218 622 €, čo je o 117 

912 € viac ako rozpočtovaná čiastka na toto obdobie. Celková výška nesplatených úverov k 

rovnakému dátumu je 1 358 707,51 €.  

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje (1 147 

234,51 €) je časť finančných prostriedkov vo výške 342 820,60 € účelovo viazaná v rezervnom 

fonde a suma 39 934,55 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov. 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:   0    

     zdržal sa :  0   

MsZ prijalo 

 

 

U z n e s e n i e  č. 18 - X/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  b e r i e   n a   v e d o m i e  informáciu o 

aktuálnom hospodárení mesta Stará Turá. 
 

11. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

 

Informáciu podala pani Krištofíková , prednostka 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 VII. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 

2019.  

Rozpočtové opatrenia č. 20190044, 20190045, 20190046, 20190047, 20190048, 20190049, 

20190051 a 20190053 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 opatrenie č. 20190054 je rozpočtové opatrenie 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 je predložené k 

rokovaniu do mestského zastupiteľstva iba ako informácia na vedomie.  

Predložené rozpočtové opatrenia č. 201900050 a 20190052 sú návrhy rozpočtových opatrení, 

ktorých schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva. 
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Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 
 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:   0    

     zdržal sa :  0   

    

MsZ prijalo 
 

U z n e s e n i e  č. 19 - X/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí návrh 

rozpočtových opatrení k VII. zmene rozpočtu na rok 2019 a týmto 

a) s c h v a ľ u j e  

rozpočtové opatrenia č. 20190050 a 20190052  

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

rozpočtové opatrenia č. 20190044, 20190045, 20190046, 20190047,20190048, 

20190049, 20190051, 20190053, 20190054  

 

Uvedenými rozpočtovými opatreniami sa  

 

zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu: 26 000 €  

a  

zvýšia celkové výdavky rozpočtu o sumu: 7 650 € 
 

12. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2020-2022 

 

Informáciu podala pani Krištofíková , prednosta MsÚ. V súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona 

č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov mesto Stará Turá predkladá mestskému zastupiteľstvu na 

schválenie rozpočet mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. Predkladaný rozpočet je 

vypracovaný v súlade s nasledovnými právnymi normami:  

• so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

• so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,  

• so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

• so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

• s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších predpisov,  

• so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  

• so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov,  

• s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, 

ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie.  
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Predložený návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 sa zameriava na potreby 

a záujmy občanov mesta. Mesto Stará Turá pre rok 2020 navrhuje vyrovnaný rozpočet. Celkové 

príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované vo výške 9 851 782 €. Vzhľadom na aktuálne medializované 

informácie príjmová časť rozpočtu počíta v nasledujúcom roku len s minimálnym zvýšením 

podielových daní.  

MsZ Stará Turá schválilo na predchádzajúcich zasadnutiach nové VZN č. 6/2019-Nar. o 

podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a VZN č. 5/2019–Nar. o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z tohto dôvodu príjem dane z nehnuteľnosti 

rozpočtujeme vo výške 695 000 €, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 103 000 € a príjem z 

poplatku za komunálny odpad vo výške 381 000 €, čo je o 86 000 € viac. Celkové príjmy bežného 

rozpočtu sú navrhnuté vo výške 7 518 233 €, čo je o 568 904 € viac ako v roku 2019. Celkové 

príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme 1 789 605 €, čo je v porovnaní s rokom 2019 

zníženie o 924 225 €. Príjem finančných operácií je navrhnutý vo výške 543 944 €. Z toho sumu 

400 000 € navrhujeme čerpať z úverových zdrojov na pokrytie nákladov súvisiacich s IBV; suma 

vo výške 55 000 € je plánovaný úver zo ŠFRB na rekonštrukciu budovy Technoturu za účelom 

vybudovania nových bytových jednotiek; suma 40 000 € je splátka finančnej výpomoci, ktorá bola 

poskytnutá spoločnosti Aquatur, a.s. v roku 2016 a suma 48 944 € je zostatok prostriedkov z 

predchádzajúceho roka (finančné prostriedky vo výške 29 944 € mesto získalo ako štátnu dotáciu 

určenú na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v Papradi ešte v roku 2018 a sumu 19 000 € na opravu 

šatní pri telocvični ZŠ na Hurbanovej ulici a vybudovanie detského ihriska v novembri tohto roka).  

Výdavková časť celkového rozpočtu v sume 9 851 782 € je rozpočtovaná na bežné výdavky vo 

výške 7 008 803 €, suma 2 714 276 € je rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma 128 703 € je 

rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie. Investičné akcie naplánované na rok 2020 v 

celkovom objeme 2 513 457 € budú financované v prevažnej miere z cudzích zdrojov, ktorých 

výška je 1 787 549 €; čiastočne z úverových zdrojov, ktorých výška je 455 000 € a aj z vlastných 

zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 270 908 €. Navrhovaný rozpočet na rok 2020 v bežnom 

rozpočte dosiahne prebytok v sume 509 430 € a v kapitálovom rozpočte schodok v sume 924 671 

€. Celkový rozpočet v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) a ustanovenia § 16 ods. 6 zákona 

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

zákonov v znení neskorších predpisov (t. j. rozdiel celkových príjmov bežného a kapitálového 

rozpočtu a celkových výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu) je schodok vo výške 415 241 €. 

Navrhujeme, aby bol schodok v kapitálovom rozpočte krytý prebytkom z bežného rozpočtu v sume 

509 430 € a prebytkom finančných operácií v sume 415 241 €. 

Pán Ješko predseda predstavenstva spoločnosti AQUATUR , a. s. Stará Turá  sa  spýtal na príjmy -  

na  položku 411.009 splátky návratnej finančnej výpomocí, kde je suma 40.000,- €, či je táto 

suma správna. Pani Krištofíková prednosta MsÚ mu odpovedala, že Dodatok č. 2 k Zmluve 

o krátkodobej finančnej výpomoci spoločnosti AQUATUR, a. s. Stará Turá, bude v rozpočte 

zapracovaný až po schválení tohto Dodatku č. 2 poslancami MsZ, ktorý je na programe rokovania 

ako bod č. 16. Pán Durec riaditeľ spoločnosti Lesotur  s. r. o. mal pripomienku k rozpočtu, že 

rozpočet by mal  vychádzať aj v mestských s. r. o. spoločnostiach z reálneho stavu. Ako v prípade 

spoločnosti Lesotur s. r. o. zo stavu lesných porastov, z reálnych plánov  pestovnej činnosti, ochrany 

lesa a ťažby dreva, aby bolo dobré vyhnúť sa do budúcnosti problémom. Pani poslankyňa Pániková 

sa spýtala, či sa ide schvaľovať rozpočet, o ktorom sa  už teraz vie, že sa k nemu  bude robiť nejaké 

rozpočtové opatrenie. Na poznámku pána Durca reagovala, aby sme sa zamysleli nad tým 

v akom stave zanecháme lesy, keď budeme viac menej trvať iba na tom, že  potrebujeme  

peniaze. Podľa nej je dosť dôležité zachovať tie hodnoty, ktoré v našich lesoch sú. Pán primátor 

mesta poznamenal, že téma spoločnosti Lesotur s. r. o.,  je aktuálna, citlivá a pomerne 

frekventovaná. Včera mal s pánom Durcom stretnutie a myslí si, že rozhovor s ním bol 

korektný. Poznamenal, že platí to čo sa dohodlo na Komisii pre ekonomiku, majetok mesta a 

podnikanie dňa 28.11.2019 i na včerajšom stretnutí s pánom Durcom, že rozpočet sa ponechá 

tak ako je navrhnutý s tým, že odporučil, aby sa stav v spoločnosti Lesotur s. r .o. monitoroval 

napríklad za účasti poslancov, dozornej rady, alebo iných odborníkov a sľubuje, že ak vznikne 
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situácia, ktorá by mohla poškodiť spoločnosti alebo lesom ako takým, tak mesto na túto situáciu 

bude  reagovať. Pani Krištofíková prednosta MsÚ informovala o spoločnosti AQUATUR s. r. 

o. Stará Turá, že v čase, keď sa išiel odosielať materiál  na X. zasadnutie MsZ, prišlo k návrhu 

zo spoločnosti AQUATUR s. r. o., že spoločnosť zaplatí náklady na zabezpečenie projektovej 

dokumentácie pre IBV „ Nové Hnilíky“  v sume 10.000,- € a splátku, ktorú má spoločnosť 

zaplatiť vo výške 40.000,- € mestu,  nám zaplatí v sume 30.000,- €. Tento návrh  nebol 

zapracovaný do predkladaného rozpočtu, lebo by sa to z časových dôvodov nestihlo. Preto táto 

zmena nie je zapracovaná v návrhu rozpočtu a rozpočet sa predkladá vo verzii, ako bol 

odsúhlasený Komisiou pre ekonomiku majetok mesta a podnikanie dňa 28.11.2019. Pani 

poslankyňa Gavačová navrhla, aby sa hlasovalo za rozpočet tak ako je predložený. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11   

     proti:   0    

     zdržal sa :  1 ( Pániková )    

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 20 - X/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí Návrh 

programového rozpočtu na rok 2020 a tento:  

 

1. s c h v a ľ u j e   vrátane v programovej časti v nasledovnej štruktúre:  

 

Bežné príjmy:    7 518 233  Bežné výdavky:    7 008 803 

Kapitálové príjmy:  1 789 605 Kapitálové výdavky:    2 714 276  

Finančné príjmové operácie:    543 944 Finančné výdav. operácie: 128 703  

-------------------------------------------------- ----------------------------------------------  

Príjmy celkom:   9 851 782  Výdavky celkom:   9 851 782  

 

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami rozpočtu je 0 €, 

t. j. rozpočet je zostavený ako vyrovnaný.  

 

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

a. rozpočet na roky 2021 a 2022 vrátane programovej časti  

b. stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará 

Turá na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. 
 

13. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina na obdobie 2020-2022 

 

Informáciu podala pani Adámková, riaditeľka m. p. o. DK Javorina Stará Turá. V súlade 

s ustanovením § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dom kultúry Javorina 

Stará Turá predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh programového rozpočtu  
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Domu  kultúry Javorina na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 až 2022. Predkladaný rozpočet 

je vypracovaný v súlade s nasledovnými právnymi normami:  

1. so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

2. so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , 

3. so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

4. s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších 

predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a 

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 

Predložený návrh programového rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

odzrkadľuje potreby a možnosti Domu kultúry Javorina. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali 

zo skutočného plnenia v roku 2019, z plánovaných podujatí na rok 2020 a zo zámerov 

týkajúcich sa nevyhnutnej opravy a údržby  priestorov v budove DK Javorina. 

V príjmovej časti bežného rozpočtu v podprograme 11.1. Kultúrne podujatia uvažujeme s 

navýšením vlastných príjmov z poriadaných kultúrnych predstavení, organizovaných  zájazdov  

do divadiel a na výstavy a poznávacích zájazdov v letnom období. 

V podprograme 11.4 Stredisko cezhraničnej spolupráci uvažujeme s navýšením vlastných 

príjmov z predaja lístkov v sieti ticketportal i predpredaj.sk a príjmov z predaja tovaru. 

V prvku  112.3 Mestské múzeum rozpočtujeme vlastné príjmy z predaja DVD s filmovými 

zábermi Starej Turej z archívu SFÚ. 

V nemalej miere sa na vlastných príjmoch podieľajú príjmy z krátkodobého i dlhodobého 

prenájmu priestorov DK Javorina. 

Nižšie príjmy z vlastnej činnosti vykazuje podprogram 11.3 Mestská knižnica, pretože boli zo 

zákona zrušené poplatky za výber kníh od čitateľov. 

Celkovo vlastné príjmy v rozpočte na rok 2020 plánujeme naplniť vo výške 89 200 €. 

Výdavková časť bežného rozpočtu dosahuje celkovo sumu 277 890 €, krytá by mala byť 

vlastnými príjmami v sume 89 200 € a transferom od mesta v sume 188 690 €. 

Bežný transfer mesta by spolu s vlastnými príjmami DK nevykryl nami predpokladané a 

plánované výdavky na rok 2020,  museli sme preto krátiť výdavky v položkách mzdy a oprava, 

údržba budovy. 

Pani poslankyňa Halinárová pripomienkovala, že by sa mal pozmeniť návrh uznesenia 

predložený v písomnom materiáli. V návrhu uznesenia by mal byť text MsZ schvaľuje návrh 

rozpočtu na rok 2020 a berie na vedomie rozpočet na roky 2021 a 2022. 

 

Primátor mesta dal hlasovať za pozmenený návrh uznesenia tak, ako ho predniesla pani 

poslankyňa Halinárová.  

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:   0    

     zdržal sa :  0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 21 - X/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo dňa 12.12.2019 na svojom 

zasadnutí Návrh programového rozpočtu m. p. o. Domu kultúry Javorina 

Stará Turá na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 a: 
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a) s c h v a ľ u j e  

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2020 

 

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

rozpočet na roky 2021 a 2022. 
 

14. Návrh rozpočtových opatrení na zmenu programového rozpočtu m. p. o. DK 

Javorina Stará Turá pre rok 2019  
 

Informáciu podala Bc. Eva Adámková, riaditeľka m. p. o. DK Javorina Stará Turá. Dom kultúry 

Javorina Stará Turá m. p. o. v súlade s ustanovením §14 ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh rozpočtových opatrení schváleného programového 

rozpočtu DK Javorina na rok 2019. 

Vychádzajúc z reálnych príjmov a výdavkov za obdobie 1-11/2019   navrhujeme tieto zmeny:  

 

1. Navýšenie vlastných príjmov získaných z darov a grantov vo výške 9100 € 

            na podprogram 11.1 Kultúrne podujatia a navýšenie rozpočtovaných výdavkov   

            o sumu 9100 €. 

           

      2. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci bežných výdavkov schváleného PR,   

pričom sa nemenia celkové výdavky rozpočtu, v celkovej sume 2900 €.  

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:   0    

     zdržal sa :  0   

    

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 22 - X/2019 

 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom X. zasadnutí  

dňa 12.12.2019  návrhy  rozpočtových  opatrení   č. 1/2019   a   č. 2/2019  na 

zmenu   programového  rozpočtu    m. p. o.  DK  Javorina  Stará  Turá  pre 

rok 2019 ktorými sa: 

 

1. navýšia sa vlastné príjmy Domu kultúry Javorina celkom o sumu 

9 100 €  a navýšia  sa  výdavky  Domu  kultúry Javorina celkom o 

sumu 9 100 €.  

 

2. presunú     rozpočtované     prostriedky    v    rámci    schváleného 

programového rozpočtu v sume 2 900 € 

 

a  t i e t o   b e r i e   n a  v e d o m i e. 
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15. Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na rok 2020 

s výhľadom na roky 2021 a 2022  

 

Informáciu podala pani Vráblová riaditeľka m. p. o. Technické služby Stará Turá. V súlade 

s ustanovením § 9 ods.4 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Technické služby Stará 

Turá m. p. o. predkladajú  mestskému zastupiteľstvu na schválenie rozpočet na rok 2020 

s výhľadom na roky 2021 a 2022. Predkladaný rozpočet je vypracovaný v súlade 

s nasledovnými právnymi normami: 

- So zákonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- So zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- So zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

- S opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších 

predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.  

Predložený návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 odzrkadľuje potreby 

bežných prevádzkových činností, plánovaných akcií a prác. Pri jeho zostavovaní sme 

vychádzali zo skutočného plnenia v roku 2018 a predpokladaných skutočností na rok 2019. 

Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch sú rozpočtované zväčša na 

výkon najnevyhnutnejších prác, ktorými zabezpečujeme plynulý chod na  nami zverených 

úsekoch. Sú tu zahrnuté tiež plánované investičné práce, ktoré vykonávame svojpomocne 

(spevnené plochy na prg.7. a sadbové práce na prg.12). Počas roka sa často vyskytujú aj rôzne 

iné práce, ktoré vznikajú z potrieb mesta (príp.organizácií...). 

Na rok 2020 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície a to na programe 7. ide 

o rekonštrukcie miestnych komunikácií a spevnených plôch a na programe 12. sme zaradili 

postupnú rekonštrukciu polievacieho systému na námestí a tiež dokončovacie práce na aleji 

Dubník.  

V bežných výdavkoch sú na rok 2020 navýšené: PHM (v niektorých programoch) a výdavky 

na skládkovanie (rastie cena za uloženie zo zákona). Ostatné výdavky v podstate kopírujú 

výdavky roku 2019. 

Po dohode s členmi finančnej komisie sme upravili štruktúru programového rozpočtu. Výdavky 

z programu 3. Interné služby(išlo o výdavky na vodičov, ktorí neboli zaradený na konkrétny 

program a tiež aj o pracovníkov, ktorí sú zaradený na dielni- opravujú všetky mechanizmy 

a vozidlá na Technických službách vrátane všetkých výdavkov) sme rozložili na programy 5., 

6., 7., 12. 

Na programe 7. Komunikácie vznikol nový prvok 7.1.3. Obnova spevnených plôch – ide 

o práce, ktoré vykonávame vo vlastnej réžii na obnove chodníkov a spevnených plôch. Na 

programe 12. vznikol nový prvok 12.1.7. Sadenie nových plôch a drevín – ide o sadbové práce 

takisto vo vlastnej réžii – budovanie nových záhonov a sadenie stromov.  

Programový rozpočet TSST je tvorený ako vyrovnaný. 

 

Primátor mesta dal hlasovať za pozmenený návrh uznesenia tak, ako ho predniesla pani 

poslankyňa Halinárová.  

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:   0    

     zdržal sa :  0     
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MsZ prijalo 
 

U z n e s e n i e  č. 23 - X/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

12.12.2019 Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará 

Turá na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022  a: 

 

a) s c h v a ľ u j e  

návrh rozpočtu  na rok 2020 

 

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

rozpočet na roky 2021 a 2022. 
 

16. Dodatok č. 2 k Zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci – AQUATUR, a .s. Stará 

Turá 

 

Informáciu k Dodatok č. 2 k Zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci – AQUATUR, a .s. 

Stará Turá podal primátor mesta v súlade s predloženým písomným materiálom.  Regionálna 

vodárenská spoločnosť AQUATUR, a .s. Stará Turá uzatvorila dňa 28.06.2018 s mestom Stará 

Turá ako jediným akcionárom v zastúpení primátorkou mesta „ Zmluvu o krátkodobej 

finančnej výpomoci“ vo výške 100 tis. € na rekonštrukciu odľahčovacích komôr stokových sietí 

so splatnosťou 31.12.2018.  

V súvislosti so zabezpečovaním spracovania projektovej dokumentácie pre IBV pre mesto 

Stará Turá v lokalite Nové Hnilíky predkladá spoločnosť AQUATUR, a. s. Dodatok č. 2 

k Zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11   

     proti:   0     

     zdržal sa :  1 ( Valenčík)    

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 24 - X/2019 

 

Mestské   zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí  dňa  

12.12.2019 Dodatok č. 2  k  Zmluve o krátkodobej  finančnej výpomoci so 

spoločnosťou AQUATUR, a. s.  Stará Turá a tento  s c h v a ľ u j e. 
 

17. Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 

 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že mesto  Stará Turá 

pripravuje podklady na spracovanie zmien územnoplánovacej dokumentácie. Celý proces je 

náročný nielen po administratívnej stránke, ale aj po finančnej. Vzhľadom na uvedené 

plánujeme požiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR o dotáciu na obstaranie zmien 



21 

 

a doplnkov ÚP. Súčasťou žiadosti je schválené uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorého 

návrh predkladáme. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:   0    

     zdržal sa :  0    

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 25 - X/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo žiadosť o poskytnutie 

dotácie  a    návrh    požiadavky   na    dobu   trvania   procesu   a   uznesenie 

s c h v a ľ u j e   v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá súhlasí, že proces obstarávania 

a schvaľovania Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu mesta Stará Turá 

potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 
 

18. Návrh termínov zasadnutí MsZ Stará Turá na obdobie roku 2020 

 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že v zmysle § 12 ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s čl. IV. ods. 2 Rokovacieho 

poriadku Mestského zastupiteľstva Stará Turá, ktorý nadobudol  účinnosť schválením uznesenia 

MsZ Stará Turá č. 24 – XXXV/2018 dňa 19.04.2018, predkladáme návrh termínov zasadnutí MsZ 

pre rok 2020. 
Pán primátor mesta navrhol, aby sa termín 29.10.2019 zmenil na 27.10.  alebo 28.10.2019. Pani 

Krištofíková prednostka MsÚ navrhla spolu s pani poslankyňou Halinárovou zmeniť termíny 

zasadnutí z 30.4.2020 na 29.04.2020 a z 29.10.2020 na 28.10.2020. Ostatné termíny zasadnutí 

MsZ Stará Turá sa navrhli ponechať tak, ako boli predložené v návrhu uznesenia. 

 

Primátor mesta dal hlasovať za pozmenený návrh uznesenia tak, ako sa dohodol v diskusii. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:   0     

     zdržal sa :  0    

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 26 - X/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

12.12.2019 návrh  termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva Stará Turá 

na rok 2020 a tento  s c h v a ľ u je  v nasledovných termínoch: 
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20.02.2020 

29.04.2020 

25.06.2020 

24.09.2020 

28.10.2020 

10.12.2020 

 

so začiatkom rokovania MsZ o 15.00 hod. 

 
19. Stanovenie termínov konania príležitostných trhov v meste Stará Turá pre rok 

2020 

 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že na základe Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Stará Turá č. 3/2016 – Nar. o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v § 3 ods. 3 a 5 b) ustanovuje 

sa povinnosť odsúhlasenia termínov a predajného času počas konania príležitostných trhov  

mestským zastupiteľstvom. Príležitostné trhy sa termínovo dlhodobo opakujú. Remeslá našich 

predkov sa organizujú každý druhý rok a v budúcom roku sa nekonajú. Predkladáme termíny 

a predajný čas pre rok 2020 na schválenie mestskému zastupiteľstvu.   

V roku 2020 sa v Starej Turej uskutoční ďalší ročník festivalu Divné veci, ktorý je kultúrnym 

podujatím, nie je však príležitostným trhom, preto ho nie je potrebné uznesením schvaľovať. 

Materiál bol prerokovaný na zasadaní Komisie pre školstvo a kultúru dňa 3.12.2019 a komisia 

ho jednohlasne odporúča mestským zastupiteľstvom schváliť. 

Pani poslankyňa Gavačová navrhla, aby sa z návrhu uznesenia vypustil bod b), keďže MsZ 

nemá kompetenciu ukladať úlohy a zároveň z každého prijatého uznesenia vyplýva pre MsÚ 

povinnosť toto uznesenie dodržať. 

 

Primátor mesta dal hlasovať za pozmenený návrh uznesenia tak, ako ho navrhla poslankyňa 

Gavačová. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:   0     

     zdržal sa :  0    

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 27 - X/2019 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí návrh 

stanovenia termínov konania príležitostných trhov a ich predajného času 

v meste Stará Turá pre rok 2020 a týmto s c h v a ľ u j e  

 

 Vítanie jari  

   3. apríl 2020  v čase od 10,00 hod. do 18,00 hod., 

 

 

 



23 

 

 XXIX. Staroturiansky jarmok  

12. júna 2020 v čase od 8,00 hod. do 19,00 hod., 

občerstvenie na tržnici v čase od 8,00 hod. do 24,00 hod., 

      13. júna 2020 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.,      

 

 Kopaničársky jarmek  

 23 . októbra 2020 v čase od 10,00 hod. do 18,00 hod., 

 

 Vianočný trh 

               12 . decembra 2020 v čase od 9,00 hod. do 18,00 hod. 

 
20. Návrhy a otázky poslancov 

 

Do diskusie sa prihlásil občan mesta pán Poláček  z dôvodu zvyšovania poplatkov za 

komunálne odpady od 1.1.2020. Mal požiadavku, aby sa zvyšovanie poplatkov oznámilo 

občanom poštou, alebo nejakým iným spôsobom, lebo podľa neho vyhľadávanie týchto 

informácií na web stránke mesta je komplikované. Informoval, že pochádza z vidieckej časti 

Starej Turej, kde on separuje odpad. Po separácii odpadu mu ostáva iba plastový odpad a kov. 

Uviedol príklad zo Švajčiarska, kde si občania kupujú označené odpadové vrecia na smeti, ktoré 

sa potom dávajú do recyklačného miesta a platia občania iba za odpad, ktorý vyprodukujú. 

Nesúhlasil s tým, aby malé deti napr. jeho dvojročná dcéra, ktorá  nevyprodukuje skoro žiadny 

odpad platila za odpad rovnakú sumu ako dospelý človek. Pripomienkoval i navýšenie 

miestnych daní, kde toto zvyšovanie  podľa neho najviac postihlo vidiecke časti. Občan mesta 

pán Durec  informoval o zlom stave komunikácií v Drgoňovej doline, ktoré sú štrkové. Pán 

primátor mesta skonštatoval, že cesty sú dlhodobý problém nielen nášho mesta, kraja ale celého 

Slovenska. Vyvstávajú pre mesto iba dve riešenia a to, že si zoberieme niekoľko miliónový 

úver, aby sa opravili rozbité cesty, na ktoré sa ľudia oprávnene sťažujú, ale ten budeme 

niekoľko rokov splácať a nebudú sa môcť robiť žiadne iné  projekty.  Alebo budeme cesty 

parciálne, čiže čiastkovo  každý rok opravovať a tým budú spokojní iba tí občania, ktorých sa 

to týka bezprostredne. Uznáva, že cesty v častiach Trávniky, Drgoňova dolina, Súš a mnoho 

iných sú v dezolátnom stave, ale pri tom nastavení rozpočtu aký je, existujú iba tieto dve 

možnosti. K zvyšovaniu daní primátor mesta uviedol, že mesto z týchto daní žije a mesto sedem 

rokov dane nezvyšovalo. A nielen Stará Turá zvyšuje mieste dane, ale aj okolité mestá. 

Informoval, že najvyšší kontrolný úrad vydal uznesenie, že koľko mesto zaplatí za uloženie 

odpadu na skládku, toľko musím vybrať od občanov za komunálny odpad. Stará Turá bola 

minulý rok v deficite 90.000,- €. Preto ak mesto nechce porušovať zákon, muselo pristúpiť 

k zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad. Vie že existujú mestá kde majú na odpadových 

nádobách čip, ktorý sa zoskenuje, odváži sa nádoba a platí za iba za vyprodukovaný odpad. 

Tento spôsob vyžaduje však vstupné náklady. Pani Vráblová riaditeľka m. p. o. Technické 

služby uviedla, že mesto sa pri zvyšovaní poplatku za smeti snažilo postupovať citlivo a myslí 

si, že poplatok 0,10 €/ deň nie je tak veľa a treba sa zamyslieť, či aj malé dieťa nevytvorí denne 

odpad za túto sumu. Poplatok za smeti sa dá zaplatiť dvoma splátkami. No pokiaľ je to pre 

niekoho problém dá sa dohodnúť i na iných splátkach. Pani Krištofíková prednostka MsÚ 

informovala, že je možné navštíviť ekonomické oddelenie mesta a s kompetentnou 

pracovníčkou si dohodnúť iné splátky. Pani poslankyňa Gavačová podotkla, že komunálny 

odpad sa separuje aj v meste, nie iba v mestských častiach. Pri každom sídliskovom bloku sú 

kontajneri na separovaný odpad. Organizujú sa rôzne vzdelávacie aktivity napríklad Ekodielne, 

kde sa majú ľudia možnosť naučiť, ako odpad takmer netvoriť. Situácia v meste je teraz taká, 
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že počet obyvateľov klesá, ale množstvo odpadu narastá. Pán Škriečka vyzval m. p. o. 

Technické služby, aby našli spôsob motivácie pre ľudí, aby separovali odpad, aby ľudia čo sú 

zodpovední k životnému prostrediu to pocítili na poplatkoch a tí čo nie sú, aby to pocítili tiež. 

Pán Šuchta vedúci oddelenia vnútornej správy mesta informoval, že čo sa týka separácie odpadu 

patríme k mestám s vyšším percentom. Pokiaľ chceme motivovať ľudí v meste aby separovali 

odpad, musíme mať na to finančné prostriedky. Tie zatiaľ nemáme. Museli by  sme mať v meste 

uzamykateľné kontajnery, alebo čípové kontajnery na odpad, kde by sa overilo, ako ktoré 

kontajnerové hniezdo separuje odpad a podľa toho nastaviť poplatky.  

Pán primátor mesta informoval, že dňa 4.12.2019 bol požiar v Durcovej doline a o svoj dom 

prišiel pán Malár. Bude zriadený účet, o ktorom mesto bude informovať na svojej webovej 

stránke mesta a poprosil, že tí ktorí by chceli byť solidárny s touto rodinou, aby prispeli nejakou 

symbolickou čiastkou na tento účet a zmiernili tak následky tejto smutnej udalosti. Pani 

Adámková, riaditeľka m. p. o. DK Javorina Stará Turá srdečne pozvala všetkých prítomných 

na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať dňa 14.12.2019. Pán primátor mesta sa poďakoval 

všetkým za spoluprácu, poslancom, kolegom z mestských organizácií, kolegom na MsÚ, 

občanom a ich podnetom a verí, že spolupráca v nasledujúcom období bude ešte lepšia. Zaželal 

pekné Vianočné sviatky a v novom roku všetko dobré. 

 

Po vyčerpaní programu ukončil primátor mesta zasadnutie MsZ o 17:25  hod. 
 

 

 

PharmDr. Leopold Barszcz   

                  primátor mesta     

 

     

 

Spracovala : Miroslava Bezáková 

           

V Starej Turej, dňa 18.12.2019 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Nora Pániková  .......................................... 

 

     

    Ing. Mgr. Zdena Pilátová .......................................... 

 

 

Mgr. Soňa Krištofíková     .......................................... 

    Prednostka MsÚ 

 

PharmDr. Leopold Barszcz     .......................................... 

     Primátor mesta    

 


