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Z Á P I S N I C A 

zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stará Turá konaného dňa 29.04.2020 
 

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 XIII. zasadnutí MsZ Stará Turá 

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

5. Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019 

6. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

7. Schválenie úveru pri investičnej akcii Konverzia strednej školy na administratívnu budovu 

spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. 

8. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

9. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

10. Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2019 

11. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31.12.2019 

12. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31.12.2019 

13. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31. 12. 2019 

14. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov DK Javorina m. p. o. Stará Turá k 31. 12. 2019 

15. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2019 

16. Informácia o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s.r.o. za rok 2019 vrátane prehľadu 

pohľadávok a záväzkov 

17. Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s.r.o. za rok 2019 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

18. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR s.r.o. za rok 2019 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

19. Informácia o plnení hospodárskeho plánu Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. za rok 

2019 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

20. Návrh zmeny v zložení členov Rady školy pri ZUŠ Stará Turá 

21. Zmeny v komisiách MsZ 

22. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Stará Turá 

23. Návrhy a otázky poslancov 

 
 

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

XIV. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta o 15:08 hod. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Prítomných bolo 10 poslancov. Ospravedlnení boli poslankyňa Monika 

Hluchá, Zuzana Zigová a poslanec Matej Antálek. 

 

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

zverejnený v pozvánke. 
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Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 1 - XIV/2020 
 

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 a overovateľov zápisnice 
 

Primátor mesta predložil návrh členov návrhovej komisie v nasledovnom zložení: poslanci Igor 

Slezáček, Michal Valenčík a Anna Halinárová. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí 

poslanci Richard Bunčiak a Ivan Klimáček. 
 

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 2 - XIV/2020 
 

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

poslanci Igor Slezáček, Michal Valenčík, Anna Halinárová a za overovateľov 

zápisnice poslancov Richarda Bunčiaka a Ivana Klimáčka. 
 

Primátor mesta informoval, že skrutátorkou bude Dominika Gulánová a zapisovateľkou 

Miroslava Bezáková. 

 

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

Informáciu k Vyhodnoteniu plnenia uznesení prijatých na XIII. zasadnutí MsZ podala hlavná 

kontrolórka mesta pani Maťková v súlade s jej predloženým písomným materiálom podľa § 

18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe čl. IX ods. 1 platného 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Stará Turá. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 
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U z n e s e n i e č. 3 - XIV/2020 
 

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

plnenia uznesení prijatých na XIII. zasadnutí mestského zastupiteľstva 

Stará Turá. 

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

Informáciu k Správe z kontroly ukončenej po XIII. zasadnutí MsZ Stará Turá podala hlavná 

kontrolórka mesta pani Maťková v súlade s jej predloženým písomným materiálom podľa § 18f 

ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení v z. n. p.. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 4 - XIV/2020 
 

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

z kontroly hlavnej kontrolórky ukončenej po XIII. zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva Stará Turá. 
 

5.  Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019 
 

Primátor mesta uviedol, že tento bod programu predkladá pani Elena Sládková, vedúca 

oddelenia školstva a sociálnych vecí. Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych 

služieb sa predkladá každoročne z dôvodu informovanosti poslancov, ale i verejnosti 

o aktivitách a dosahovaných výsledkoch v oblasti sociálnych služieb za predchádzajúci 

kalendárny rok. 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

Primátor mesta vyzval poslancov k hlasovaniu o tom, že MsZ berie na vedomie Vyhodnotenie 

plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019. 

Hlasovanie poslancov : za: 10 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e č. 5 - XIV/2020 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá berie na vedomie Vyhodnotenie plnenia 

Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019. 

6.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 6.1. Žiadosť o prenájom pozemku 

 
V súlade s predloženým materiálom  primátor  mesta  informoval,  že  oddelenie  ekonomiky 
a majetku mesta predkladá žiadosť Gabriela Galbavého a manž., Podjavorinskej 516/2, Stará 

Turá o prenájom pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 97 – zastavaná plocha o výmere 341 m2 , 

bez LV (EKN parc. č. 781 – zast. plocha o výmere 245 m2 na LV č. 1), ktorý sa nachádza pri 
rodinnom dome žiadateľov. Prenájom pozemku žiadajú z dôvodu, že predmetný pozemok 
užívajú, starajú sa oň a chcú si ho ohradiť. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 6 - XIV/2020 
 

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

parcela registra „C“ parc. č. 97 (EKN parc. č. 781) v k. ú. Stará Turá. 
 

6.2 Žiadosť o odkúpenie pozemku 
 

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

a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti T  - štúdio s.r.o., Jiráskova 169, Stará  Turá     
o odkúpenie časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1044 – zast. plocha o celkovej výmere 

2134 m2. Odkúpenie žiadajú z dôvodu, že predmetný pozemok chcú upraviť a v budúcnosti 

vybudovať na ňom parkovisko pre zákazníkov. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 
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U z n e s e n i e č. 7 - XIV/2020 
 

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

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1044 v k. ú. Stará Turá. 
 

 6.3 Žiadosť o odkúpenie pozemku 
 

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

a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti Michal Matejka Pagáčik, Gen. M. R. Štefánika 
382/37, Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1253 – ostatná plocha 

o celkovej výmere 989 m2. Pozemok sa nachádza na ul. Mýtnej a žiadateľ ho užíva na základe 

nájomnej zmluvy. Na predmetnom pozemku má záujem vybudovať parkovisko pre zákazníkov 
pekárne. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 8 - XIV/2020 
 

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

z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1253. 
 

6.4 Žiadosť o prechod, prípadne odkúpenie časti z pozemku 
 

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

a majetku mesta predkladá žiadosť Jána Medňanského, Topolecká 2103, Stará Turá 

o umožnenie prechodu, prípadne odkúpenie časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8406/4 – 

vodná plocha o celkovej výmere 1990 m2. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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 
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U z n e s e n i e č. 9 - XIV/2020 
 

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

z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8406/4. 

 
6.5 Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku 

 

V súlade s predloženým materiálom  primátor  mesta  informoval,  že  oddelenie  ekonomiky 
a majetku mesta predkladá žiadosť pána Mareka Gajdošíka, Gen. M. R. Štefánika 383/33, Stará 
Turá o odkúpenie časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 11704/31 – trvalý trávny porast    

o celkovej výmere 2483 m2. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 10 - XIV/2020 
 

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

z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 11704/31. 
 

 6.6. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 
 

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

a majetku  mesta  predkladá  žiadosť  pána  Milana  Andódiho,  Jasovská  3126/15, Bratislava 

o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 13567/4, ktoré bude 

spočívať v práve umiestnenia vjazdu a výjazdu v prospech vlastníka pozemku parc. č. 13567/1. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 9 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 1 ( Slezáček ) 

 

U z n e s e n i e č. 11 - XIV/2020 
 

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

bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 13567/4. 
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 6.7. Žiadosť o zámenu pozemku 
 

V súlade s predloženým materiálom  primátor  mesta  informoval,  že  oddelenie  ekonomiky 
a majetku mesta predkladá žiadosť pani Ing. Milady Očenášovej, Hurbanova 154/64, Stará Turá 

o zámenu časti (cca 9 m2) z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8406/4 – vodná plocha o celkovej 

výmere 1990 m2 za časti z pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 8365/3 a parc. č. 8366. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 12 - XIV/2020 
 

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

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8406/4 v k. ú. Stará Turá v zmysle § 9a 

ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za časti 

z pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 8365/3 a parc. č. 8366. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zamieňaná časť 

pozemku je bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 

žiadateľa.  Žiadateľ  má   na   predmetnom   pozemku   postavenú   stavbu 

a zámenou má záujem zosúladiť skutočný stav. Vzhľadom na polohu nie je 

pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné 

ponechať v majetku mesta. 
 

 6.8 Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku 
 

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

a majetku mesta predkladá žiadosť 27 vlastníkov bytov v bytovom domu súp. č. 263, na ul. 
SNP, Stará Turá o odkúpenie spoluvlastníckych podielov z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 

542/4 – zast. plocha o celkovej výmere 920 m2, nachádzajúcom sa pod bytovým domom na 

SNP 263. Pozemok je zapísaný na LV č. 6005 pod B26 na mesto Stará Turá v podiele 
368466/563954. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 
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U z n e s e n i e č. 13 - XIV/2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. 

a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 

spoluvlastníckych podielov z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 542/4 - 

zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 920 m2, ktorý je zapísaný na 

LV č. 6005 v podiele 368466/563954 pod B26 na mesto Stará Turá. 

Kúpna cena za odpredávané spoluvlastnícke podiely je stanovená vo výške 

0,10 €/m2, kúpna cena spolu za odpredané spoluvlastnícke podiely vo veľkosti 

190087/563954 je 30,98 €. Odpredaj sa schvaľuje pre: 

 

1. Aleš Tomis, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a manželka Bc. Monika 

Tomisová, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, obaja bytom Holubyho 

351/25, Stará Turá v podiele 6705/563954 (10,94 m2) za kúpnu cenu 1,09 €, 

 

2. Zdenko Chrastina, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a manželka Janka 

Chrastinová, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, obaja bytom SNP 263/19, 

Stará Turá v podiele 7360/563954 (12,01 m2) za kúpnu cenu 1,20 €, 

 

3. Alena Juráňová rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom SNP 263/19, 

Stará Turá v podiele 7360/563954 (12,01 m2) za kúpnu cenu 1,20 €, 

 

4. Ján Nováčik rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a manželka Eva 

Nováčiková, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, obaja bytom SNP 263/19, 

Stará Turá v podiele 6705/563954 (10,94 m2) za kúpnu cenu 1,09 €, 

 

5. Daniel Andel, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a manželka Jana 

Andelová, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, obaja bytom SNP 263/19, 

Stará Turá v podiele 7326/563954 (11,95 m2) za kúpnu cenu 1,20 €, 

 

6. Oľga Ježová, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom SNP 263/19, 

Stará Turá v podiele 6744/563954 (11,00 m2) za kúpnu cenu 1,10 €, 

 

7. Ivan Drška, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a manželka Eva 

Dršková, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, obaja bytom SNP 263/19, 

Stará Turá v podiele 7395/563954 (12,06 m2) za kúpnu cenu 1,21 €, 

 

8. Miroslav Hložka, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom SNP 263/21, 

Stará Turá v podiele 6738/563954 (10,99 m2) za kúpnu cenu 1,10 €, 
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9. Ing. Andrej Hamaj, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom Dolné 

Sŕnie 14 a Mgr. Hana Hamajová, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, 

bytom SNP 263/21, Stará Turá v podiele 7369/563954 (12,02 m2) za kúpnu 

cenu 1,20 € 

 

10. Pavel Michalec, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a manželka Danka 

Michalcová, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, obaja bytom SNP 263/21, 

Stará Turá v podiele 7360/563954 (12,01 m2) za kúpnu cenu 1,20 € 

 

11. Iveta Bačová, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom SNP 263/21, 

Stará Turá v podiele 6739/563954 (10,99 m2) za kúpnu cenu 1,10 €, 

 

12. Ing. Ján Hodermarský, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom SNP 

263/23, Stará Turá v podiele 6821/563954 (11,13 m2) za kúpnu cenu 1,11 €, 

 

13. Pavel Bachorík, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a manželka Emília 

Bachoríková, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, obaja bytom SNP 263/23, 

Stará Turá v podiele 7364/563954 (12,01 m2) za kúpnu cenu 1,20 €, 

 

14. Mgr. Soňa Hanáková, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom SNP 

263/23, Stará Turá v podiele 7337/563954 (11,97 m2) za kúpnu cenu 1,20 €, 

 

15. Ľubomír Gašparík, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a manželka Eva 

Gašparíková, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, obaja bytom SNP 

263/23, Stará Turá v podiele 6716/563954 (10,96 m2) za kúpnu cenu 1,10 €, 

 

16. Radoslav Ostrovský, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a manželka 

Miroslava Ostrovská, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, obaja bytom 

SNP 263/23, Stará Turá v podiele 7368/563954 (12,02 m2) za kúpnu cenu 1,20 

€, 

 

17. Milan Uher, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a manželka Anna 

Uhrová, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, obaja bytom SNP 263/23, 

Stará Turá v podiele 6753/563954 (11,02 m2) za kúpnu cenu 1,10 €, 

 

18. Ing. Dušan Kozár, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a manželka Alena 

Kozárová, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, obaja bytom SNP 263/23, 

Stará Turá v podiele 6709/563954 (10,94 m2) za kúpnu cenu 1,09 €, 

 

19. Ing. Alena Vrábliková, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom 

Krajné 17 v podiele 7384/563954 (12,05 m2) za kúpnu cenu 1,20 €, 
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20. Viera Roháčková, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom SNP 

263/23, Stará Turá v podiele 6744/563954 (11,00 m2) za kúpnu cenu 1,10 €, 

 

21. Miroslava Bartalová, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom SNP 

263/23, Stará Turá v podiele 7386/563954 (12,05 m2) za kúpnu cenu 1,20 €, 

 

22. Ing. Miloš Podhradský, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a manželka 

RNDr. Jana Podhradská, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX obaja bytom 

SNP 263/23, Stará Turá v podiele 6765/563954 (11,04 m2) za kúpnu cenu 1,10 

€, 

 

23. Ing. Miloš Podhradský, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a manželka 

RNDr. Jana Podhradská, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX obaja bytom 

SNP 263/23, Stará Turá v podiele 6757/563954 (11,02 m2) za kúpnu cenu 1,10 

€, 

 

24. Drahomíra Lišková, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom SNP 

263/27, Stará Turá v podiele 7362/563954 (12,01 m2) za kúpnu cenu 1,20 €, 

 

25. Emil Kurtiš, rod XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a manželka Iveta 

Kurtišová, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, obaja bytom SNP 263/27, 

Stará Turá v podiele 6753/563954 (11,02 m2) za kúpnu cenu 1,10 €, 

 

26. Vratislav Majtán, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a manželka Mgr. 

Andrea Majtánová, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, obaja bytom SNP 

263/27, Stará Turá v podiele 6705/563954 (10,94 m2) za kúpnu cenu 1,09 €, 

 

27. Juraj Benian, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a Eva Viskupová, rod. 

XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, obaja bytom SNP 263/27, Stará Turá v 

podiele 7362/563954 (12,01 m2) za kúpnu cenu 1,20 €. 

6.9 Žiadosť o odkúpenie pozemku 
 

V súlade s predloženým materiálom  primátor  mesta  informoval,  že  oddelenie  ekonomiky 
a majetku mesta predkladá žiadosť Lukáša Líšku, SNP 3265/5, Stará Turá o odkúpenie 

pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 4273/42 – trvalý trávny porast o výmere 144 m2. Pozemok 
sa nachádza na ul. Hlubockého a tvorí prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. 

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 471/5 – trvalý 

trávny porast o výmere 56 m2. 

Zámer odpredaja pozemku parcele reg. „E“ parc. č. 4273/42 bol zverejnený dňa 17.12.2019. 

K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 
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Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 14 - XIV/2020 
 

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

všetkých poslancov v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení odpredaj pozemku parcela registra „C“, 

parc. č. 471/5 – trvalý trávnatý porast o výmere 56 m2, ktorý je zapísaný v k. 

ú. Stará Turá pod radovým číslom   B1 na LV č. 1 na mesto Stará Turá       

v celosti. Kúpna cena za pozemok je stanovená vo výške 30,- €/m2, spolu za 

pozemok 1 680,- €. 

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. 

Odpredaj sa schvaľuje pre Lukáša Líšku, rod. XXX, nar. XXX, rod. č. XXX, 

bytom SNP 3265/5, Stará Turá v podiele 1/1. 

 
 6.10 Návrh na doplnenie uznesenia č.10–XIII/2020 z 20.2.2020 

 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva dňa 20.02.2020 bolo schválené uznesenie č. 10 – XIII/2020, na základe ktorého 

vkladá mesto Stará Turá ako spoločník spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 

nepeňažný vklad, ktorého hodnota mala byť stanovená znaleckým posudkom. 

Dňa 03.03.2020 bol vypracovaný znalecký posudok č. 5/2020, na základe ktorého je cena 

vkladaného nehnuteľného majetku vo výške EUR 1.990,-. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 9 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 1 ( Pániková ) 

 

U z n e s e n i e č. 15 - XIV/2020 
 

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

č. 10 – XII/2020 tak, že hodnota nepeňažného vkladu bola stanovená 

znaleckým posudkom č. 5/2020 zo dňa 03.03.2020 v sume EUR 1.990,-. 
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7. Schválenie úveru pri investičnej akcii Konverzia strednej školy na administratívnu 

 budovu spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. 
 

Primátor mesta informoval v súlade s predloženým materiálom, že spoločnosť TECHNOTUR 

s. r. o. realizuje prestavbu objektu bývalej hotelovej akadémie, ktorú získalo do nájmu od mesta. 

Rekonštrukcia budovy bude z vlastných zdrojov spoločnosti a z úveru, ktorého výška bude 600 

000,- €, a ku ktorému je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva. 

Hlavná kontrolórka mesta pani Maťková pripomienkovala obsah predkladaného materiálu. 

Nesúhlasila s textom, v ktorom je veta: Dozorná rada v ďalšom kroku bude pokračovať vo 

výbere dodávateľa na zhotovenie podláh, interiérových dverí, sklených vnútorných priečok, 

obkladov a dlažby. Informovala, že podľa zákona dozorná rada nemá vo svojej kompetencii 

takéto konanie, aby robila výber dodávateľa, na to má kompetenciu iba spoločnosť 

TECHNOTUR s. r. o.. Primátor mesta súhlasil s jej pripomienkou. Informoval ju, že v realite 

výberové konanie robí spoločnosť TECHNOTUR s. r. o., ale každé toto konanie konzultujú   

s dozornou radou. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

U z n e s e n i e č. 16 - XIV/2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

29.04.2020 návrh na udelenie súhlasu k uzavretiu úverovej zmluvy 

spoločnosťou TECHNOTUR s. r. o. vo výške 600 000,00 € s dobou splatnosti 

12 rokov pri investičnej akcii Konverzia strednej školy na administratívnu 

budovu a s týmto s ú h l a s í. 
 

8.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 
 

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

07.04.2020 finančné prostriedky v celkovej výške 757 302,21 €. Stav na jednotlivých 

bankových účtoch je uvedený v prílohe. Vývoj príjmov z podielových daní v mesiaci marec 

zaznamenal nárast v porovnaní s minulým rokom o 10 694 € a v porovnaní s tohtoročnou 

rozpočtovanou čiastkou o 10 370 €. Mesto dňa 20.03.2019 zinkasovalo sumu podielových daní 

vo výške 289 542 € a dňa 31.03.2019 doplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania vo výške 31 

748 €. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 1 337 313,77 €. 

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

(757 302,21 €) je časť finančných prostriedkov vo výške 242 820,60 € účelovo viazaná v 

rezervnom fonde a suma 40 332,71 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

Primátor mesta vyzval poslancov k hlasovaniu o tom, že MsZ berie informáciu na vedomie. 
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Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 17 - XIV/2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá berie na vedomie informáciu o aktuálnom 

hospodárení mesta Stará Turá. 
 

9.  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 I. zmene rozpočtu mesta Stará Turá 

na rok 2020. 

Predložené rozpočtové opatrenie č. 20200001 je návrh rozpočtového opatrenia, ktorého 

schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva. 

Rozpočtové opatrenia č. 20200002, 20200005 a 20200006 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. 20200003 a 20200004 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. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 18 - XIV/2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

a) s c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 20200001 

b) b e r i e n a v e d o m i e rozpočtové opatrenia č. 20200002, 20200003, 

20200004, 20200005 a 20200006. 

Uvedenými rozpočtovými opatreniami sa 

zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu: 67 985 € 

a 

zvýšia celkové výdavky rozpočtu o sumu: 67 985 € 
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10.  Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.12.2019 

 

Informáciu podala pani Krištofíková, prednostka MsÚ. Na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. 

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

má mesto po skončení rozpočtového roka povinnosť spracovať údaje o rozpočtovom 

hospodárení do záverečného účtu mesta a tento predložiť na schválenie mestskému 

zastupiteľstvu. 

Návrh záverečného účtu mesta Stará Turá bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle 

mesta Stará Turá, a tým predložený na verejnú diskusiu dňa 31.03.2020. Hospodárenie mesta 

za rok 2019 k dátumu zasadania mestského zastupiteľstva nie je overené účtovným auditom. 

Mesto Stará Turá v roku 2019 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 535 196 € a v 

kapitálovom rozpočte schodok vo výške 710 597 €. Výsledkom rozpočtového hospodárenia 

mesta Stará Turá za rok 2018 je schodok vo výške 175 401 € zistený v zmysle ustanovení § 10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Zostatok finančných operácií k 31.12.2019 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok v sume 328 601 €. Po odrátaní 

položiek, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú (62 164 €), je prebytok finančných operácií 

vo výške 91 036 €, ktoré mesto vráti do rezervného fondu. 

V záverečnom účte mesto navrhuje, aby bol rezervný fond navýšený o sumu 91 036 €. 

Celová výška rezervného fondu po navrhovanej úprave bude 503 856,60 €. 

 
Hlavná kontrolórka mesta pani Maťková informovala o jej Stanovisku k návrhu záverečného 

účtu za rok 2019. 

 
Poslankyňa Pilátová mala pripomienku, aby sa tabuľky rozpočtu, ktoré sú v exceli neposielali 

poslancom vo formáte pdf. Pani Krištofíková, prednostka MsÚ jej prisľúbila, že ak materiál 

bude obsahovať tabuľku v exceli, tak sa poslancom pred zasadnutím MsZ pošlú v exceli. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 19 - XIV/2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 29.04.2020 

prerokovalo Záverečný účet mesta Stará Turá za rok 2019 a: 

 

a) berie na vedomie: 

I. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta 
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b) schvaľuje: 

I. Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad 

II. vyrovnanie schodku v sume 175 401 € z finančných operácií 

III. zvýšenie rezervného fondu o sumu 91 036 € 

 
11. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31.12.2019 

 

Primátor mesta uviedol bod programu. V písomnom materiáli sa uvádza, že po uplynutí roka 

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 31.12.2019 a 

predkladá ho Mestskému zastupiteľstvu na schválenie. 

V rámci plnenia príjmovej časti bežného  rozpočtu dosiahli celkové príjmy vo  výške  314  

035 €. Veľmi dobre boli na tom v plnení rozpočtu z vlastných príjmov, kde rozdiel medzi 

pôvodne plánovanými vlastnými príjmami a skutočnými vlastnými príjmami bol 

o 38 785 € väčší. 

Z darov a grantov sme získali 9100 €, ktoré boli použité na festival Divné veci a na letné 

podujatie Remeslá našich predkov spojené s historickými slávnosťami. 

V rozpočtovom hospodárení za rok 2019 vznikol kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami 

t. j. prebytok vo výške 2 712 €. 

Podrobnejšia analýza a hodnotenie plnenia výdavkov podľa jednotlivých podprogramov 

rozpočtu je uvedená v „Hodnotiacej správe k plneniu programového rozpočtu“. 

Celkové výnosy v rámci  hlavnej  a podnikateľskej  činnosti  dosiahli  hodnotu 333 984,99 €, 

z toho výnosy z hlavnej činnosti 292 714,22 € a výnosy z podnikateľskej činnosti 41270,77 €. 

Celkové náklady v rámci  hlavnej  a  podnikateľskej činnosti dosiahli hodnotu  332 675,34 €, 

z toho náklady z hlavnej činnosti 291 452,99€ a z podnikateľskej činnosti 41 222,35 €. 

Výsledkom hospodárenia DK Javorina je v hlavnej činnosti zisk 1261,23 € a výsledkom 

hospodárenia po zdanení z podnikateľskej činnosti je zisk 38,26 €, čo predstavuje zisk celkom 

1 299,49 €. 

Rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z výsledku hospodárenia príspevkovej 

organizácie, podľa ustanovenia § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy. 

Celá čiastka zisku z hlavnej činnosti (1261,23 €) a zisku z podnikateľskej činnosti (38,26 €) je 

navrhnutá na tvorbu zákonného rezervného fondu. Stav rezervného fondu DK by dosiahol 

výšku 16 298,57€. 

Primátor mesta informoval o svojom stretnutí s pani Adámkovou, riaditeľkou m. p. o. DK 

Javorina Stará Turá, ktorá ho ubezpečila, že vedia pracovať efektívnejšie, ale trápia ju vysoké 

náklady na energie DK Javorina, ktoré sú dané i charakterom stavby. Ďalej informoval, že sa 

zúčastnil zasadnutia dozornej rady spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá, kde sa 

dohodlo, že by sa formou smart riešení dala nejako regulovať táto spotreba energií v DK 

Javorina v dohľadnej dobe. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 
 zdržal sa : 0 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&amp;p=3098747&amp;f=3&amp;_blank
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MsZ prijalo  
 

U z n e s e n i e č. 20 - XIV/2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

29.4.2019 vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. Dom 

kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2019 a schvaľuje: 

 

I. Vyhodnotenie plnenia programovému rozpočtu k 31.12.2019 a výsledok 

hospodárenia za rok 2019 bez výhrad 

 

II. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku, ktorým je zisk, navýšením 

Zákonného rezervného fondu bez výhrad. 
 

12.  Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31.12.2019 
 

Primátor mesta uviedol bod programu. V písomnom materiáli sa uvádza, že po uplynutí 

rozpočtového roka 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 

31. 12. 2019 a predkladajú ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol plánovaný ako vyrovnaný. Reálne bol rozdiel medzi 

a príjmami a výdavky 1 890 € (výdavky boli o túto sumu vyššie ako príjmy). 

 Primátor mesta upozornil, že m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY majú plnenie rozpočtu pri zimnej 

údržbe na 99,9 %, aj keď nebola potrebná v takej miere. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 21 - XIV/2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 29.4.2020 

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

Turá k 31.12.2019 a s c h v a ľ u j e Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. 

Technické služby Stará Turá k 31.12.2019 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 
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13.  Aktualizácia pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31. 12. 2019 
 

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

účtoch k dátumu 31.12.2019 pohľadávky v hodnote 91 518,28€ a záväzky vo výške 475 592,36 

€. 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 31.12.2019 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 84 365,59 € opravné položky. 

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 31.12.2019 v sume 22 672,28 

€. V prehľade pohľadávok je zahrnutá aj suma nedobytných pohľadávok vedených na 

podsúvahovom účte, ktorých výška k 31.12.2019 je 34 010,21 €. Stav bežných záväzkov na 

vybraných účtoch k 31.12.2019 dosiahol sumu 475 592,36 €, z čoho sumu 474 740 € tvoria 

záväzky z obchodného styku, sumu 689,37 € za tuhý komunálny odpad a sumu 162,99 € tvoria 

ostatné záväzky. Všetky záväzky evidované k 31.12.2019 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 31.12.2019 dosiahla sumu 852,38 €, 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“. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 22 - XIV/2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá berie na vedomie aktualizáciu stavu 

pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31.12.2019. 
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14. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov DK Javorina m. p. o. Stará Turá k 31. 12. 2019 
 

Primátor mesta uviedol bod programu. V písomnom materiáli sa uvádza, že Dom kultúry 

Javorina eviduje na vybraných účtoch pohľadávky ku dňu 31.12.2019 vo výške 1133,50 € , 

ostatné pohľadávky vo výške 1323,71 € a záväzky ku dňu 31.12.2019 vo výške 4982,84 €. Dom 

kultúry Javorina evidoval na účte 311 pohľadávky z neuhradených faktúr voči firmám LEONI 

A ELSTER. Tieto boli uhradené v januári 2020. 

Ostatné pohľadávky na účte 315 vznikli z nedoplatku na nájomnom u nájomníkov: 

Club 3- Izakovič vo výške 1210,71 € a Greenmotor vo výške 113 €. Pohľadávky boli uhradené 

v januári 2020. 

Všetky záväzky DK Javorina voči dodávateľom / viď prílohu/ boli uhradené v termíne 

splatnosti v januári 2020. 

 
Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 23 - XIV/2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

29.4.2020 Aktualizáciu pohľadávok a záväzkov DK Javorina Stará Turá a 

týmto berie na vedomie predloženú Aktualizáciu pohľadávok a záväzkov m. 

p. o. DK Javorina. 

15.  Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 

2019 
 

Primátor mesta uviedol bod programu. V písomnom materiáli sa uvádza, že Technické služby, 

m. p. o. evidujú pohľadávky ku dňu 31.12.2019 vo výške 41 297,63 €, z uvedených 

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

31.12.2019 neevidujú. 

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

Túto pohľadávku prihlásili k správcovi reštruktualizácie ešte v 4/2018. Tento rok znovu 

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

neobržali žiadne vyjadrenie. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 
 zdržal sa : 0 
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MsZ prijalo  
 

U z n e s e n i e č. 24 - XIV/2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

29.4.2020 Aktualizáciu pohľadávok a záväzkov m. p. o. TECHNICKÉ 

SLUŽBY Stará Turá k 31.12.2019 a túto berie na vedomie. 
 

16.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s.r.o. za rok 2019 vrátane 

 prehľadu pohľadávok a záväzkov 
 

Primátor mesta uviedol bod programu. V písomnom materiáli sa uvádza, že celkové výnosy 

spoločnosti Lesotur s. r. o. k 31.12.2019 predstavujú čiastku 803.166,- eur a sú plnené vo výške 

111%. Náklady spoločnosti k 31.12.2019 predstavujú čiastku 800.177,- eur a sú plnené vo 

výške 103% oproti plánu. V rámci nákladov je zohľadnené aj nájomné za lesné porasty, cesty, 

zvážnice a chodníky potrebné pre obhospodarovanie lesov vo výške 100.000 eur (uhradené k 

31.12.2019) – položka „Služby“. 

 Primátor mesta informoval, že minulý týždeň sa stretol s pánom Durcom, konateľom 

spoločnosti  Lesotur  s.  r.  o..  Spoločnosť  momentálne  podľa  vyjadrenia  konateľa  ide       

v štandartnom režime. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 25 - XIV/2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

29.04.2020 „Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s. 

r. o. za rok 2019 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov“ a túto 

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

17.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s.r.o. za rok 2019 vrátane 

 prehľadu pohľadávok a záväzkov 
 

Primátor mesta uviedol bod programu. V písomnom materiáli sa uvádza, že spoločnosť mala 

na rok 2019 plánované náklady v čiastke 2 094 410 €. Výnosy boli plánované v objeme 

2 709 497 €. Hospodársky výsledok pred zdanením bol plánovaný v čiastke 15 087 €. Skutočné 

dosiahnuté náklady v roku 2019 boli v čiastke 2 053 757 € a výnosy 2 124 777 €. Kladný 

hospodársky výsledok pred zdanením je v čiastke 70 474 €. 

Primátor mesta informoval, že na zasadaní dozornej rady spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. bolo 

konštatované, spoločnosť má najlepší hospodársky výsledok za posledných 5 rokov. 
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Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 26 - XIV/2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

29.04.2020 „Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti 

TECHNOTUR s. r. o. za rok 2019 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

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

18.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR s.r.o. za rok 2019 vrátane 

 prehľadu pohľadávok a záväzkov 
 

Primátor mesta uviedol bod programu. V písomnom materiáli sa uvádza, že spoločnosť 

dosiahla v roku 2019 čistý obrat vo výške 139,9 tis. €, čo je o 37,4 tis. € viac ako v 

predchádzajúcom roku v dôsledku navýšenia nájomného za odvádzanie a čistenie dažďových 

vôd v súlade s uzatvoreným dodatkom ku Koncesnej zmluve s prevádzkovateľom PreVaK, 

s.r.o. Celkové výnosy spoločnosti dosiahli v roku 2019 objem 370 tis. €, v ktorých je zahrnutý 

objem 230 tis. € každoročne rozpúšťanej dotácie (nenávratný príspevok z EF na rekonštrukciu 

ČOV Stará Turá) do výnosov. Celkové náklady na hospodársku činnosť predstavovali v roku 

2019 objem 360 tis. €, z čoho tvoria odpisy dlhodobého hmotného majetku sumu 325 tis. €, to 

znamená 88,8 %. Z ostatných nákladových položiek hospodárskej činnosti tvoria služby 18,7 

tis. €, v ktorých je zahrnuté nájomné, monitorovacia správa a účtovnícke služby vrátane auditu. 

Osobné náklady predstavujú objem 10,1 tis. € a sú v nich zahrnuté odmeny orgánov spoločnosti 

a mzda jedného zamestnanca na skrátený úväzok (odborne spôsobilá osoba na prevádzkovanie 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie). Z uvedeného vyplýva, že výsledok z hospodárskej 

činnosti je kladný, t. z. zisk vo výške 9,3 tis. €. Vo finančnej oblasti dosiahla spoločnosť 

výsledok z finančnej činnosti znamenajúci stratu vo výške 4,2 tis. €, v dôsledku splácania úveru 

a úrokov z neho. Úver prijatý v celkovej výške 350 tis. € bol použitý na dofinancovanie 

rekonštrukcie ČOV Stará Turá v roku 2015 so splácaním 9 rokov, počnúc rokom 2016. K 

31.12.2019 bolo splatených 191 tis. €. 

Celkový hospodársky výsledok spoločnosti AQUATUR, a.s. za rok 2019 tak predstavuje zisk 

pred zdanením vo výške 5,1 tis. €. Vzhľadom na veľmi vysoký rozdiel medzi účtovnými a 

daňovými odpismi (185 tis. €) vznikli spoločnosti pripočítateľné položky k základu dane, ktoré 

spôsobili daňovú povinnosť vo výške 8,8 tis. €. Spoločnosť si uplatnila odpočet zaplatenej 

daňovej licencie vo výške 1,9 tis. €, čím znížila svoju daňovú povinnosť na 6,9 tis. € a dosiahla 

tak hospodársky výsledok po zdanení, stratu, vo výške 1,8 tis. €. 

Spoločnosť AQUATUR, a.s. evidovala k 31.12.2019 pohľadávky po lehote splatnosti v 

celkovej výške 27 466,00 €. Záväzky spoločnosť k uvedenému dátumu po lehote splatnosti 

neevidovala. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 
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Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 27 - XIV/2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

29.04.2020 „Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti RVS 

AQUATUR a. s. Stará Turá za rok 2019 a túto b e r i e n a v e d o m i e. 
 

19.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu Mestský športový areál Stará Turá s. r. o. 

 za rok 2019 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 
 

Primátor mesta uviedol bod programu. V písomnom materiáli sa uvádza, že V roku 2019 

spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. hospodárila s dlhodobým majetkom vo 

výške 2 8974 66 EUR. Z toho stavby tvorili 2 136 863 EUR. Hnuteľný majetok predstavoval 

47 066 EUR. Pohľadávky spoločnosti tvorili k 31.12.2018 čiastku 10 167 EUR. 

Záväzky spoločnosti z obchodného styku a voči spoločníkom tvorili k 31.12.2019 čiastku 292 

302 EUR. Jedná sa v prevažnej miere o krátkodobé záväzky, z toho 43 624 voči spoločníkom 

z titulu finančnej výpomoci EUR-MED Slovakia s.r.o. na pokrytie straty z predchádzajúceho 

obdobia a 200 000 EUR z titulu rekonštrukcie športového centra Priemyslovka. Čiastka 250 

000 EUR bude v roku 2020 kapitalizovaná formou navýšenia základného imania spoločnosti. 

V roku 2019 Mestský športový areál s.r.o. dosiahla celkové výnosy 139 079 EUR, prioritne   

z prevádzky plavárne a sauny, z prenájmu  Z.  Miškovičovej /kaviareň, bowling a ubytovňa/,  

z prenájmu fitnescentra a z prenájmu nehnuteľností športovým klubom, čo bolo o cca 13 tis. 

EUR viac ako v predchádzajúcom roku. 

Náklady, vrátane odpisov v čiastke 67 573 EUR, predstavovali celkovo 214 722 EUR, 

pozostávali predovšetkým z nákladov na energie a materiál vo výške 71 209 EUR, odmeny 

zamestnancom spoločnosti vrátane odvodov vo výške 55 803 EUR, nákladov na nákup služieb 

vo výške 10 891 EUR, daň z nehnuteľností a poplatky vo výške 6 404 EUR a ďalšie položky. 

Celkovo dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok - stratu vo výške – 75 643 EUR, čo je 

čiastka o cca 84 tis. nižšia ako v predchádzajúcom roku, kedy strata dosiahla 159 000 EUR a po 

odpočítaní odpisov predstavuje sumu - 8 073 EUR. 

Hlavná kontrolórka mesta Stará Turá pani Maťková upozornila, že v správe v odseku: 

„Pre rok 2019 spoločnosť uzavrela dohodu s mestom, kde náklady na energie pri verejných 

športoviskách využívaných občanmi a niektoré náklady na údržbu uhrádzalo mesto priamo 

spoločnosti prostredníctvom príspevku. Tento príspevok dosiahol výšku 55 800 EUR“ sa mal 

použiť namiesto slova príspevok výraz dotácia. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 
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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. 28 - XIV/2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

29.04.2020 Informáciu o plnení hospodárskeho plánu Mestský športový areál 

Stará Turá s. r. o. za rok 2019 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov    

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

20.  Návrh zmeny v zložení členov Rady školy pri ZUŠ Stará Turá 
 

V súlade s predloženým  materiálom primátor mesta  predkladá návrh na schválenie zmeny    

v zložení členov Rady školy pri ZUŠ Stará Turá, nakoľko Ing. Miriam Bunčiaková sa členstva 

vzdala a navrhol delegovať Mgr. Elenu Sládkovú. 

 
Pani poslankyňa Gavačová navrhla, aby sa z návrhu uznesenia odstránil bod d). 

 

Ostatní poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

Hlasovanie poslancov : za: 10 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

U z n e s e n i e č. 29 - XIV/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo návrh zmeny v zložení 

členov Rady školy pri ZUŠ Stará Turá a na svojom zasadnutí dňa 29.04.2020 

 

a) s c h v a ľ u j e odvolanie delegovaného zástupcu zriaďovateľa z funkcie 

členky Rady školy pri Základnej umeleckej škole - Ing. Miriam Bunčiakovú 

 

b) s c h v a ľ u j e delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZUŠ, 

SNP 293/31, Stará Turá Mgr. Elenu Sládkovú. 
 

21.  Zmeny v komisiách MsZ 
 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že: 

a) Na základe Oznámenia o uvoľnení z funkcie člena komisie zo dňa 02.03.2020 sa vzdal 

členstva v komisii ZPOZ mesta Stará Turá k 31.03.2020 David Chudík 
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b) Na základe Oznámenia o uvoľnení z funkcie člena komisie zo dňa 18.02.2020 sa vzdala 

členstva v komisii ZPOZ mesta Stará Turá k 01.03.2020 Ing. arch. Alexandra Kršáková 

Klimeková 

c) Na základe Oznámenia o uvoľnení z funkcie člena komisie zo dňa 04.03.2020 sa vzdala 

členstva v komisii ZPOZ mesta Stará Turá k 31.03.2020 Nicole Jašáková 

d) Na základe Žiadosti o ukončenie členstva v komisii zo dňa 04.03.2020 sa vzdal členstva    

v komisii pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Ing. Bohdan Görög 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 30 - XIV/2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

29.04.2020 informáciu o zmene v komisiách MsZ: 

a) David Chudík sa vzdal členstva v komisii ZPOZ pri MsZ mesta Stará Turá 

k 31.03.2020 

b) Ing. arch. Alexandra Kršáková Klimeková sa vzdala členstva v komisii 

ZPOZ pri MsZ mesta Stará k 01.03.2020 

c) Nicole Jašáková sa vzdala členstva v komisii ZPOZ pri MsZ mesta Stará 

Turá k 31.03.2020 

d) Ing. Bohdan Görög sa vzdal členstva v komisii pre ekonomiku, majetok 

mesta a podnikanie pri MsZ mesta Stará Turá k 31.03.2020 

 

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

22.  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Stará Turá 
 

Primátor mesta informoval, že dňa 31. 8. 2020 končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra 

mesta. Podľa zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým bol, okrem iných, novelizovaný zákon o obecnom 

zriadení v súvislosti s Covid-19, podľa § 30f ods. 6 „funkčné obdobie hlavného kontrolóra, 

ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od 

odvolania krízovej situácie. Vzhľadom k tomu, že nie je momentálne známy ani približný 

dátum odvolania krízovej situácie a voľba sa bude musieť vykonať počas posledných 60 dní 

funkčného obdobia HK, predkladá Mestskému zastupiteľstvu návrh na vyhlásenie voľby 

hlavného kontrolóra s tým, že uchádzači budú mať dostatočný čas na zasielanie prihlášok a deň 

konania voľby bude stanovený po odvolaní krízovej situácie. 

Kvalifikačným predpokladom pre výkon funkcie HK je ukončené úplné stredné vzdelanie. 

Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením. 
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Poslankyňa Gavačová informovala, že po konzultácii s hlavnou kontrolórkou mesta pani 

Maťkovou je potrebné doplniť do textu uznesenia rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra, 

teda plný úväzok. 

 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako ho navrhla pani poslankyňa Gavačová. 

 
Hlasovanie poslancov : za: 10 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 31 - XIV/2020 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá vyhlasuje podľa § 18a a nasl. zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení voľby hlavného kontrolóra 

mesta Stará Turá na obdobie 6 rokov na plný pracovný úväzok. 

Kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené 

úplné stredné vzdelanie. Písomnú prihlášku je kandidát povinný odovzdať 

najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby. Súčasťou prihlášky je doklad o 

vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Prihláška 

musí obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontakt 

– telefón, e-mail, profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe, súhlas 

so spracovaním osobných údajov pre účel voľby. 

Prihlášky možno zaslať najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby. Deň 

konania voľby určí Mestské zastupiteľstvo Stará Turá po odvolaní krízovej 

situácie tak, aby sa vykonalo počas posledných 60 dní funkčného obdobia 

hlavného kontrolóra a bude oznámený na úradnej tabuli mesta. 

23.  Návrhy a otázky poslancov 
 

Poslankyňa Pilátová sa spýtala, prečo bolo 28.04.2020 vyhlásené výberové konanie na 

obsadenie riaditeľa ZUŠ Stará Turá, keď posledné výberové konanie sa skončilo 27.04.2020. 

Pani Krištofíková, prednostka MsÚ ju informovala, že do termínu 27.04.2020 mesto Stará Turá 

nedostalo žiadnu prihlášku. Z toho dôvodu mesto Stará Turá vyhlásilo dňa 28.04.2020 nové 

výberové konanie. Veľa učiteľov má kvalifikačné predpoklady vykonávať túto funkciu, ale 

nemajú možnosť si urobiť prvú atestáciu, ktorá je potrebná na výkon funkcie riaditeľa ZUŠ. 

Posledné dva roky nie je možné v rámci Slovenska si urobiť túto atestáciu. 

Poslanec Ammer sa spýtal, či by sa nemohli teraz v období sucha poliať ulice. Primátor 

povedal, že osloví hasičov, či by mohli pokropiť ulice v rámci svojich kondičných jázd. 

Poslanec Bunčiak informoval, že sa zúčastnil dozornej rady spoločnosti Lesotur s. r. o., kde 

bola predložená účtovná závierka k 31.12.2019. Vzhľadom k tomu, že sa výrazne zmenili  

trhy s drevenou hmotou, požiadal riaditeľa spoločnosti pána Durca, aby vypracoval pre 

spoločnosť krízový plán a bolo by dobré, aby začal výrazne šetriť a prijal opatrenia pre 

zabezpečenie lesov proti škodcom a požiarom. Upozornil prítomných i na pretrvávajúci 

problém s nelegálnymi stavbami, ktorých počet narastá. Posledná jeho pripomienka bola, aby 

sa v tichých zónach prírody najmä v lesoch, kam chodia ľudia na prechádzky, zamedzil prístup 

motorkárov a ľudí, ktorí jazdia na štvorkolkách. Mali by využívať oficiálne pre tieto účely 
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vymedzené dráhy, kde môžu jazdiť na týchto dopravných prostriedkoch. Primátor mesta 

informoval, že sa o probléme nelegálnych stavieb bavil s kolegami z oddelenia výstavby a ŽP 

mesta Stará Turá, že tieto stavby pribúdajú a uvažuje sa, že sa bude musieť k týmto stavbám 

pristúpiť  s  nejakou reštrikciou,  nakoľko  unikajú  finančné  prostriedky  z hľadiska  dane     

z nehnuteľností. Štvorkolky sú problém o ktorom vie, minulý týždeň sa  takýto prípad  riešil   

s MsP. Poslankyňa Gavačová informovala, že problém so štvorkolkami je i v mestskej časti 

Trávniky, kde i ona riešila s MsP tento problém, na ktorý sa občania v tejto časti oprávnene 

sťažujú. V tejto časti sa nachádza nelegálna dráha na ornej pôde. K nelegálnym stavbám sa 

vyjadrila, že výklad zákona je taký, že keď sa ide robiť dodatočné povolenie stavby, tak by 

malo byť automatický spojené s priestupkovým konaním, teda aj s uložením pokuty. 

 Primátor mesta sa vyjadril k aktuálnej situácii na Slovensku v spojitosti s koronavírusom Covid 

19. Momentálne sa nedá stavať na nejakých základoch, na nejakých východiskách a vstupných 

údajoch. Hovoril o troch scenároch, ktoré Rada pre rozpočtovú zodpovednosť definovala 

približne pred mesiacom. Pre mesto Stará Turá by nastali v tejto súvislosti tieto varianty: 

1. mesto by malo mať podielové dane o 150.000,- € nižšie, no túto variantu považuje 

primátor mesta v súčasnosti už za nereálnu 

2. mesto by malo mať podielové dane o 550.000,- € nižšie 

3. mesto by malo mať podielové dane o 970.000,- € nižšie pri deficite 9% HDP 

Tieto predpovede sa stále menia, dnes vyšlo stanovisko vlády SR, že deficit štátu by mal byť 

v rozmedzí 6 - 14 % HDP. 

Primátor mesta povedal, keďže nemáme presné vstupné údaje nedá sa robiť presná prognóza. 

Mesto uvažuje nad scenárom, že výpadok podielových daní by bol 550.000,- €. Prednostka 

MsÚ nás bude v máji informovať o stave finančných prostriedkov, ktoré prídu na účet mesta  

a na základe týchto informácií sa mesto rozhodne na ďalších postupoch. Momentálne už dva 

týždne prebiehajú rozhovory so všetkými mestskými organizáciami, školskými zariadeniami 

aj odbormi a sú s touto situáciou uzrozumení. Momentálne už učitelia v MŠ pracujú na 80%. 

Ostatné zariadenia vrátane MsÚ pôjdu tiež od 1.6.2020 na 80%. Informoval, že pani Adámková 

navrhla, že DK Javorina by išiel už od 1.5.2020 na 80% z toho dôvodu, že ak by sa uvoľnili 

opatrenia, tak by potom v decembri chceli pracovať na 100%. Konštatoval, že obce a mestá sú 

na konci záujmu štátu. Zástupcovia ZMOSu a Únie miest Slovenska sa musia vyslovene 

natláčať do krízového štábu, pritom život je práve v mestách a obciach. Poslankyňa Halinárová 

sa spýtala pána primátora, či uvažuje nad krátením platov i u pracovníkov s nízkymi príjmami 

v m. p.  o.  Technické  služby  Stará  Turá.  Pani  Krištofíková  prednostka  MsÚ  ju  informovala 

o rokovaní s pani Vráblovou, riaditeľkou m. p. o. Technické služby Stará Turá, kde diskutovali 

o návrhu, kde  by sa  dali finančné  prostriedky a v akej sume ušetriť.  Po  vzájomných  návrhoch, 

s rozdielom cca 3000- €, sme sa dohodli na sume asi 200 000 € s tým, že  mesto jej neurčovalo,    

v akých položkách sa tieto finančné prostriedky ušetria. Technické služby m. p. o. na začiatku roka 

neprijali pracovníkov  na  sezónne  práce.  Prednostka  poprosila  poslancov,  ktorí  sú  v kontakte 

s občanmi aby ich upozornili, že mesto bude služby poskytovať v obmedzenom režime vzhľadom 

na očakávaný výrazný pokles príjmov mesta z podielových daní. Od dnes bude znížená intenzita 

verejného osvetlenia, osvetlenie na námestí sa tiež obmedzí a nebudú v prevádzke fontány. Ďalej 

uviedla, že každý mesiac po 20-tom, keď prídu podielové dane na účet mesta sa bude 

prehodnocovať situácia mesta. Mnohé aktivity, ktoré sú plánované na rok 2020 sa nebudú 

realizovať. 

 

Po vyčerpaní programu ukončil primátor mesta zasadnutie MsZ o 16.28 hod. 
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Spracovala : Miroslava Bezáková 

V Starej Turej, dňa 05.05.2020 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Richard Bunčiak .......................................... 

 
 

Mgr. Ivan Klimáček .......................................... 

 
 

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

Prednostka MsÚ 

 
 

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

Primátor mesta 


