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Z Á P I S N I C A 

z XXXIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stará Turá konaného dňa 28.04.2022 
 

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. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly č. 1/2022 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

6. Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.2.2021 a stanovisko HK k záverečnému účtu 

7. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31.12.2021 

8. Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá 

k 31.12.2021 

9. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31.12.2021 

10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o. k 

31.12.2021 

11. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o. 

k 31.12.2021 

12. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s. r. o. za rok 2021 

vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

13. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. za rok 2021 

vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

14. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s. za rok 2021 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

15. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Mestský športový areál Stará 

Turá s. r. o. za rok 2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

16. 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 

17. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2021 zo dňa 09.12.2021 o určení 

prípadov hodných osobitného zreteľa a okruhu oprávnených osôb v rámci sociálneho 

bývania na území  mesta Stará Turá 

18. Pravidlá participatívneho rozpočtu pre mesto Stará Turá 
19. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 7/2019 zo dňa 4.10.2019, ktorým sa určujú pravidlá 

participatívneho rozpočtu pre Starú Turú 

20. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine m. p. o. DK Javorina Stará Turá 

21. Návrh cenníka XXIX. ročníka Staroturianskeho jarmoku 

22. Návrh na udelenie čestného názvu „Základná umelecká škola T. G. Masaryka“ 

Základnej umeleckej škole , SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá 

23. Koncepcia rozvoja športu v meste Stará Turá na roky 2022 – 2027 

24. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže IBV Nové Hnilíky 

25. Zmeny v komisiách MsZ 

26. Návrhy a otázky poslancov 
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Primátor mesta o 15:06 hod. privítal prítomných na pôde m. p. o. DK Javorina Stará Turá, kde 

sa konalo XXXIII. zasadnutie MsZ pri príležitosti osláv 60. výročia otvorenia m. p. o. DK 

Javorina, vtedajší Dom odborov. Dňa 31. augusta 1962 predstavitelia mesta spoločne so 

zástupcami podnikateľskej sféry otvorili tento, v tej dobe veľmi moderný kultúrny stánok. Jeho 

budova je ikonická pre toto mesto a je jedným z identifikačných prvkov v Starej Turej. Obsah 

činnosti je rozsiahli, či už v rámci umeleckej alebo spoločenskej sféry. Primátor mesta 

informoval, že najskôr pani Adámková, riaditeľka m. p. o. DK Javorina Stará Turá 

prednesie prezentáciu o histórii m. p. o. DK Javorina a potom, sa bude konať oficiálne 

zasadnutie MsZ. 

Pani Adámková riaditeľka m. p. o. DK Javorina Stará Turá privítala prítomných. Poďakovala 

sa primátorovi mesta, že prišiel s návrhom, aby sa zasadnutie MsZ konalo v DK Javorina Stará 

Turá a je to pre ňu pocta, že sa pri príležitosti 60. výročia otvorenia DK Javorina uskutočnilo 

toto stretnutie. Vo svojej prezentácii uviedla nasledovné informácie o vzniku DK Javorina: 

 31. augusta 1962 bol zástupcom ÚRO a predsedom SOR p. Vojtechom Daubnerom 

otvorený Dom odborov. 

 Prvé práce na výstavbe začali v r. 1958. Pôvodný názov bol Dom osvety. Pri realizácii 

bol použitý základný typ projektu o kapacite 500 sedadiel. Tento projekt bol ako prvý 

realizovaný v Holiciach. V Starej Turej sa plánoval vytvoriť sálový priestor väčší a 

malo sa dosiahnuť kapacity 638 sedadiel, no nakoniec ich kapacita je 492 sedadiel. 

Oproti pôvodnému projektu bola prevedená nadstavba jedného podlažia pre účely 

klubovní. Dom odborov bol vybavený veľkou divadelnou sálou s orchestrišťom, 

bábkovou scénou, knižnicou s čitárňou, skúšobňami pre hudobníkov, divadelníkov, 

tanečníkov, fotoateliérom, reštauráciou, kaviarňou, výstavnou sálou. Časť 2. poschodia 

bola určená na ubytovanie zamestnancov Chirany. Otvorenie kultúrneho stánku bolo 

vyvrcholením snaženia riaditeľa Presnej mechaniky Ing. Miroslava Neráda, vedúceho 

organizačného odboru Alojza Langera a riaditeľa závodného klubu Jindřicha Raceka. 

 Kultúrny stánok bol vybudovaný nákladom takmer 7 mil. Kčs. Pracujúci Presnej 

mechaniky a občania odpracovali pri výstavbe vyše 6 000 brigádnických hodín. 

 Pri príležitosti otvorenia sa Staroturancom predstavilo profesionálne divadlo Nová 

scéna Bratislava s operetou Ohňostroj. 

 12. novembra 1962 bola otvorená Miestna ľudová knižnica. Táto vznikla ako prvá 

v našom okrese zlúčením knižnice Závodného klubu ROH n. p. Prema a knižnice 

Osvetovej besedy v Starej Turej. História knižnice siaha do r. 1925, keď zbierkou medzi 

občanmi bola 24.4.1925 zriadená prvá knižnica. Obsahovala viac ako 100 zväzkov kníh. 

Na základe zákona č. 430 Z. z. z 22.7.1919 bola každá obec povinná zriadiť verejnú 

knižnicu. Zo začiatku bola umiestnená vo viacerých budovách – v bývalom Obecnom 

dome Matras, v budove vedľa MsÚ i priamo v MsÚ. Napokon dôstojné priestory našla 

v novootvorenom Dome odborov. 

 1986 – vznikol Závodný klub ROH, zriaďovateľom bol odborový zväz, prevádzku 

financovala Chirana. 

 1.1.1992 vzniklo záujmové združenie právnických osôb Dom kultúry Javorina. 

Zakladatelia boli MsÚ, VZo OZ KOVO, Chirana Prema a.s. 

- 1992 – uskutočnila sa úprava sály a vybudovanie premietacej kabíny 

- 25.10.1992 bolo otvorené kino - premietnutý film Zomrieť mladý, v roku 1993 

kino navštívilo 28 652 divákov. 

 1.1.1994 budova prechádza do správy Chirana Prema a.s. 
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 1997 – realizované práce vo veľkej sále - výmena 10 tis. ks žiaroviek, prečalúnenie 351 

ks sedadiel 

 2002 – vznik mestskej príspevkovej organizácie Dom kultúry Javorina Stará Turá 

 2003 – Chirana Prema v konkurze ponúka na odpredaj budovu Domu kultúry. V júni 

2003 sa konalo ďalšie kolo, budovu kúpilo mesto Stará Turá 

 2005 – Mestské múzeum sa presťahovalo z niekdajších detských jaslí do Domu kultúry 

Javorina 

 1. 8. 2007 v Mestskej knižnici Kristíny Royovej zriadená internetová čitáreň – projekt 

MK SR a Národnej knižnice Martin 

 2008 – maľovanie veľkej sály DK, rekonštrukcia osvetlenia 155 tis. Sk 

 2011 – rekonštrukcia terasy, vybudovanie výstavnej siene, rekonštrukcia 

elektroinštalácie, maľovanie - slávnostné otvorenie novovzniknutých priestorov sa 

konalo 12. 11. 2011 

 2012 – Mesto Stará Turá na základe Zmluvy č. 47/maj/2012 o zverení majetku mesta 

Stará Turá do správy zverilo budovu Domu kultúry Javorina mestskej príspevkovej 

organizácii 

 2012 – vybudovanie Izbičky tradičného bývania, modernizácia priestorov 

 2014 – rekonštrukcia javiskového osvetlenia 

 2014 – 2017 – výmena okien na budove DK 

 2015 - rekonštrukcia sociálnych zariadení pri šatniach hercov rekonštrukcia hlavného 

schodiska 

 2016 – presťahovanie Mestského múzea do novovytvorených priestorov na prízemí 

budovy, vybudovanie depozitu 

 2017- vybudovanie priestoru pre Informačnú kanceláriu INFOTUR presťahovanie 

z pôvodných priestorov v objekte hotela Lipa 

 2018 – Výmena podlahy na javisku, javiskového oblečenia (opony), rekonštrukcia šatní 

hercov 

 2021/22 realizovaný projekt Knižnica so srdcom. Rekonštrukciou a modernizáciou 

získala Mestská knižnica Kristíny Royovej dôstojné a reprezentatívne priestory. 

 
Primátor mesta sa poďakoval pani Adámkovej za prezentáciu. Skonštatoval, že je rád, že sa 

mestu Stará Turá podarilo pri privatizácii odkúpiť túto budovu. Do budúcna dúfa, že sa podarí 

zrekonštruovať kaviareň DK Javorina, pretože mestu chýbajú reprezentačné priestory a 

vybudovať výťah, ktorý je potrebný pre našich seniorov. Primátor mesta sa ešte raz poďakoval 

pani Adámkovej a odovzdal jej kyticu. 

 

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

Po ukončení prezentácie primátor mesta otvoril XXXIII. rokovanie MsZ. Skonštatoval, že 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Prítomných bolo 8 poslancov. Ospravedlnení boli poslanci 

Matej Antálek, Michal Valenčík a Iveta Gavačová. Poslanec Bunčiak avizoval, že príde neskôr. 

Neospravedlnený bol poslanec Klimáček. 

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

zverejnený v pozvánke. 
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Hlasovanie poslancov : za: 8 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 1 - XXXIII/2022 

 

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

zverejnený v pozvánke. 

 

Primátor mesta navrhol doplnenie programu rokovania o bod č. 26 - Reakcia Ing. Michala 

Dudáka na interpeláciu poslanca MsZ, ktorá sa vzťahuje na problematiku škôd 

spôsobovaných poľovnou zverou na pozemkoch v katastri Starej Turej a pôvodný bod č. 26 

– Návrhy a otázky poslancov by bol bodom č. 27. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

Primátor dal následne o takto navrhnutom programe rokovania MsZ hlasovať. 

 
Hlasovanie poslancov : za: 8 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 

 

U z n e s e n i e č. 2 - XXXIII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v á l i l o doplnenie programu rokovania na 

návrh primátora mesta o bod č. 26 – Reakcia Ing. Michala Dudáka na interpeláciu 

poslanca MsZ, ktorá sa vzťahuje na problematiku škôd spôsobovaných poľovnou zverou 

na pozemkoch v katastri Starej Turej a pôvodný bod č. 26 – Návrhy a otázky poslancov 

by bol bodom č. 27. 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 

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

Anna Halinárová, Nora Pániková a Monika Hluchá a za overovateľov zápisnice poslancov 

Zdenu Pilátovú a Igora Slezáčeka. 

 
Hlasovanie poslancov : za: 8 

 proti: 0 

 
MsZ prijalo 

zdržal sa : 0 
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U z n e s e n i e č. 3 - XXXIII/2022 

 

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

Anna Halinárová, Nora Pániková a Monika Hluchá a za overovateľov zápisnice 

poslancov Zdenu Pilátovú a Igora Slezáčeka. 

 

Primátor mesta informoval, že skrutátorkou bude Dominika Gulánová a zapisovateľkou bude 

Miroslava Bezáková. 

 
3. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly č. 1/2022 

 

Tento bod programu odprezentovala kontrolórka mesta pani Štepanovicová v súlade s jej 

predloženým písomným materiálom. Hlavná kontrolórka vykonala v dňoch 21.03.2022 – 

05.04.2022 kontrolu v súlade s ustanovením § 18d ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva Stará Turá č. 5 - XXVIII/2021 dňa 

09.12.2021. Kontrola bola vykonaná na Mestskom úrade Stará Turá. 

Správa obsahovala výsledok z kontroly zameranej na sledovanie stavu a vývoja dlhu mesta 

počas rozpočtového roka vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 583/2004 

Z. z.“). Súčasne bolo kontrolou overené, či sú dodržané pravidlá používania návratných zdrojov 

financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z.. 

Kontrolou neboli zistené nedostatky v kontrolovanom subjekte a z tohto dôvodu bola 

vypracovaná správa o výsledku kontroly. S výsledkom správy bol kontrolovaný subjekt 

oboznámený a správu prevzal dňa 05.04.2022. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 8 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e č. 4 - XXXIII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2022 

prerokovalo a b e r i e n a v e d o m i e Správu o výsledku kontroly č. 1/2022 – Kontrola 

stavu a vývoja dlhu mesta. 

 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 
 

Návrhy v rámci bodu č. 4.1 a) až 4.3 programu predniesla Lenka Galbavá, poverená vedením 

oddelenia ekonomiky a majetku mesta. 
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4.1. a) Návrh na zriadenie vecného bremena 
 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Dušana Miezgu a manž. 

Adriany, bytom Jedľová 3, Bratislava o súhlas s technickým riešením dopravného napojenia 

a prípojkou NN elektrickej energie, prípojkou plynu, prípojkou vody a zriadenie vecného 

bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4092/17 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

7250 m2. Jedná sa o dopravné napojenie a prípojky IS k plánovanej stavbe „Predajňa 

s príslušenstvom“. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 8 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e č. 5 - XXXIII/2022 

 

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

na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4092/17 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 

výmere 7250 m2, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 na mesto Stará Turá 

v podiele 1/1, pre pána Dušana Miezgu, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom 

Jedľová 8596/3, Bratislava a Mgr. Adrianu Miezgovú, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo 

XXX, bytom Družstevná 553/3, Vrbové. 

Vecné bremeno spočíva v práve prechodu a prejazdu a v práve uloženia NN elektrickej 

prípojky, plynovej prípojky a vodovodnej prípojky a právo vstupu na pozemok za 

účelom údržby a opráv v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie 

vecného bremena. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená 

v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. 

 

4.1. b) Návrh na zriadenie vecného bremena 
 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Miroslava Biesika, Papraď 

1594, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 16845/1 - 

zastavaná plocha a nádvorie celkovej o výmere 14245 m2, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva 

č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia NN 

elektrickej prípojky a vodovodnej prípojky, ktorá bude pretláčaná pod mestskú komunikáciu. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 8 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e č. 6 - XXXIII/2022 

 

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

na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 16845/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 

výmere 14245 m2, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 na mesto Stará Turá 

v podiele 1/1, pre pána Miroslava Biesika, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, Papraď 

1594, Stará Turá. 

Vecné bremeno spočíva v práve uloženia NN elektrickej prípojky a vodovodnej prípojky 

a právo vstupu na pozemok za účelom údržby a opráv v rozsahu vyznačenom v 

geometrickom pláne na zameranie vecného bremena. Jednorazová výška odplaty za 

zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Stará Turá. 

 

4.1. c) Návrh na zriadenie vecného bremena 
 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Michala Roháčka, Topolecká 

2115, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1411/1 - 

zastavaná plocha a nádvorie celkovej o výmere 1739 m2, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva 

č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia plynovej 

prípojky. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 8 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 
U z n e s e n i e č. 7 - XXXIII/2022 

 

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

na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1411/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 

výmere 1739 m2, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 na mesto Stará Turá 

v podiele 1/1, pre pána Michala Roháčka, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, 

Topolecká 2115, Stará Turá. 

Vecné bremeno spočíva v práve uloženia plynovej prípojky a právo vstupu na pozemok 

za účelom údržby a opráv v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie 

vecného bremena. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená 

v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. 

 

4.1. d) Návrh na zriadenie vecného bremena 
 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Mgr. Michaely Lopraisovej, 

SNP 263/27, Stará Turá o vydanie súhlasu s úpravou pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 6093/1 

– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 349 m2, ktorý slúži ako komunikácia. Žiadateľ 

navrhuje úpravu spevnením kamenivom ϕ0,63 a drvený asfalt. Úpravu zrealizuje na vlastné 

náklady. 
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Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 8 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 
U z n e s e n i e č. 8 - XXXIII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá n e s c h v a ľ u j e vydanie súhlasu s úpravou 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 6093/1 a zriadenie odplatného vecného bremena, ktoré 

by spočívalo v práve vybudovania prístupovej cesty, nakoľko sa nachádza existujúca 

komunikácia na pozemku parc. č. 6087. 

 

Na rokovanie MsZ prišiel poslanec Richard Bunčiak o 16:00 hod.. 

 

4.1. e) Návrh o prevod vecného bremena 
 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Ing. Pavla Bublavého a manž., 

bytom Izbická 14, Nové Mesto nad Váhom o prevod vecného bremena tretej strane a to 

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518. Vecné bremeno 

bolo schválené uznesením MsZ č. 12-XVII/2020 zo dňa 24.09.2020 na pozemku parcela reg. 

„E“ parc. č. 1797/4 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 82 m2 a pozemkoch 

parcely reg. „C“ parc. č. 1207/2 - zastavaná plocha a nádvorie celkovej o výmere 125 m2, parc. 

č. 1761/191 – ostatná plocha o celkovej výmere 2475 m2, parc. č. 1761/24 – zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 5047 m2 a dňa 16.10.2020 bola uzatvorená Zmluva o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena č. 63/maj/2020 medzi Mestom Stará Turá a pánom Ing. 

Pavlom Bublavým s manželkou Janou. Vecné bremeno spočíva v práve uloženia NN 

elektrických rozvodov. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

U z n e s e n i e č. 9 - XXXIII/2022 

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

na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1797/4 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 

výmere 82 m2 a na pozemkoch parcely reg. „C“ parc. č. 1207/2 – zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 125 m2, parc. č. 1761/24 - zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 5 047 m2, parc. č. 1761/191 – ostatná plocha o celkovej výmere 2475 m2, 
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ktoré sú zapísané v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1, pre 

Západoslovenskú distribučnú a.s., Bratislava, IČO 36 361 518. 

Vecné bremeno spočíva v práve 

a) zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,   modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie v 

rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 485/2020, ktorý bol vyhotovený dňa 

16.9.2020 – RMG - Ing. Rastislavom Miklášom, M. R. Štefánika 12, 915 01 Nové Mesto 

nad Váhom, úradne overený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym 

odborom dňa 20.10.2020 pod č. G1-856/2020. Jednorazová výška odplaty za zriadenie 

vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia s majetkom 

mesta Stará Turá. 

 

4.2. a) Návrh na odpredaj pozemku 
 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Lenky Korček, bytom Široká 1, 

Bratislava a pani Tatiany Bacelic, Osloboditeľská 23, Bratislava o odkúpenie pozemku parcela 

reg. „C“ parc. č. 1680/160 – trvalý trávny porast o výmere 270 m2, ktoré sa nachádzajú 

v rekreačnej oblasti Dubník II. Žiadatelia pozemok využívajú ako prístup a okolie rekreačnej 

chaty, ktoré majú vo vlastníctve. V súčasnej dobe pozemok užívajú na základe nájomnej 

zmluvy. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 
U z n e s e n i e č. 10 - XXXIII/2022 

 

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

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

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/160 – trvalý trávny porast o výmere 270 m2, ktorý 

je evidovaný v k. ú. Stará Turá, zapísaný na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1. 

Kúpna cena za pozemok je stanovená podľa platnej Hodnotovej mapy pozemkov vo výške 

15,12 €/m2, cena spolu 4 082,40 €. 

Odpredaj sa schvaľuje pre Lenku Korček, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, trvale 

bytom Široká 10762/1, Bratislava a Tatianu Bacelic, rod. XXX, nar. XXX, rod. č. XXX, 

trvale bytom Osloboditeľov 9438/28, Bratislava pre každú v podiele 1/2. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odpredávaný pozemok je 

bezprostredne priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateliek a tvorí okolie 

rekreačnej chaty. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho 

previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 
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4.2. b) Návrh na odpredaj pozemkov 
 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Branislava Novotku, bytom 

1. mája 385/2, Lehota pod Vtáčnikom, Janky Novotkovej, bytom Zelená 888/17, Nové Mesto 

nad Váhom a Branislava Moleca, bytom Mýtna 551/24, Stará Turá o odkúpenie pozemkov 

parcela reg. „C“ parc. č. 12650/40 a parc. č. 1650/41, ktoré sa nachádzajú v rekreačnej oblasti 

Dubník II. Žiadatelia pozemky využívajú ako prístup k pozemkom, ktoré majú vo vlastníctve. 

V súčasnej dobe pozemky užívajú na základe nájomnej zmluvy. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 
U z n e s e n i e č. 11 - XXXIII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá n e s c h v a ľ u j e odpredaj pozemkov parcely reg. 

„C“ parc. č. 12650/40 a parc. č. 12650/41. 

 

4.2. c) Návrh na zámenu pozemkov 
 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Mgr. Dalibora Jankoviča, 

bytom Topolecká 2144, Stará Turá o zámenu novovytvorených pozemkov parcely reg. „C“ 

parc. č. 8775/11 – ostatná plocha o výmere 173 m2, 8775/12 – ostatná plocha o výmere 151 m2, 

8775/13 – ostatná plocha o výmere 169 m2, ktoré boli vytvorené GP č. 720-33/2021 

z pôvodného pozemku parc. č. 8775/2, ktorý je vo vlastníctve Mesta Stará Turá, zapísaný na 

LV č. 1 v podiele 1/1. Na zámenu ponúka pozemky parcely reg. „C“ parc. č. 7540/4 – orná 

pôda o výmere 48 m2 a parc. č. 7545 – orná pôda o výmere 180 m2, zapísané na LV č. 2404 

v podiele 1/1 na žiadateľa. Pozemky 7540/4 a 7545 sa nachádzajú pod miestnou komunikáciou 

v Topoleckej. Pozemky parc. č. 8775/11-13, o ktoré má žiadateľ záujem sa nachádzajú v tesnej 

blízkosti pozemkov v žiadateľom vlastníctve. O pozemky sa celoročne stará a v súčasnosti 

neslúžia pôvodnému účelu (bývalý mlynský náhon). 

Stanoviská komisií 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť zámenu 

novovytvorených pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 8775/11, 8775/12, 8775/13, ktoré boli 

vytvorené GP č. 720-33/2021 z pôvodného pozemku parc. č. 8775/2 za pozemky parcely reg. 

„C“ parc. č. 7540/4 a parc. č. 7545, odporúča však predaj pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 

7540/4 a parc. č. 7545. 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 

zámenu novovytvorených pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 8775/11, 8775/12, 8775/13, ktoré 

boli vytvorené GP č. 720-33/2021 z pôvodného pozemku parc. č. 8775/2 za pozemky parcely 

reg. „C“ parc. č. 7540/4 a parc. č. 7545 s doplatkom za kúpnu cenu podľa platnej Hodnotovej 

mapy pozemkov. 

 

Primátor mesta sa spýtal, kedže sú rozdielne stanoviská komisií, či spomínané pozemky sú pre 

mesto využiteľné. Pani Galbavá mu odpovedala, že pre mesto sú tieto pozemky nevyužiteľné, 
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nakoľko sa nachádzajú za pozemkami žiadateľa a prístup na ne je sťažený a časť z týchto 

pozemkov sa v minulosti už odpredala. 

Pani poslankyňa Pániková uviedla, že keď sú dve protichodné vyjadrenia komisií, bolo by dobré 

keby v dôvodových správach boli stanoviská komisií vysvetlené. Primátor mesta žiadal od 

komisie, keď neodporúča MsZ schváliť, aby vysvetlila aj prečo to neodporúča. Pani Galbavá 

uviedla, že spomínaná zámena pozemkov je pre mesto výhodná, lebo pozemky ktoré vlastní 

pán Jankovič sa nachádzajú pod miestnou komunikáciou v Starej Turej časť Topolecká, kde sa 

nachádza autobusová zastávka a mesto získa ucelenú časť týchto pozemkov. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 
U z n e s e n i e č. 12 - XXXIII/2022 

 

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

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

pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 8775/11 – ostatná plocha o výmere 173 m2, parc. č. 

8775/12 – ostatná plocha o výmere 151 m2, parc. č. 8775/13 – ostatná plocha o výmere 169 

m2, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 720-33/2021, ktorý bol vyhotovený dňa 

18.2.2021 - Ing. Richardom Bunčiakom, Geodetická kancelária, Športová 675/1, 916 01 

Stará Turá, úradne overený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym 

odborom dňa 25.2.2021 pod č. G1-127/2021z pôvodného pozemku parcela reg. „C“ parc. 

č. 8775/2, ktorý je evidovaný v k. ú. Stará Turá, zapísaný na LV č. 1 na mesto Stará Turá 

v podiele 1/1, za pozemky parcely reg. „C“ parc. č. 7540/4 – orná pôda o výmere 48 m2 

a parc. č. 7545 – orná pôda o výmere 180 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 2404 v podiele 

1/1 na Mgr. Dalibora Jankoviča, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom Topolecká 

2144, Stará Turá. Za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov 265 m2 doplatí pán Mgr. 

Dalibor Jankovič kúpnu cenu podľa platnej Hodnotovej mapy pozemkov vo výške 9,- 

€/m2, cena spolu 2 385,- €. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zamieňané pozemky sú 

bezprostredne priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa 

o predmetný pozemok celoročne stará, nakoľko slúži na odtok povrchovej vody od 

Hlaviny pri silnejších dažďoch. 

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

osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 

 

4.3. Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 
 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 5.8.2019 schválilo uznesením č. 3 - VII/2019 

zámer Individuálnej bytovej výstavby v lokalite „Nové Hnilíky“ na pozemkoch parc. č. 4702 

a parc. č. 4703/1. V záujme mesta je túto lokalitu rozšíriť aj na okolité pozemky. Pre 

zabezpečenie bezproblémového a bezpečného vjazdu a výjazdu do novonavrhovanej lokality 

by boli pozemky súčasťou prístupovej komunikácie. Z uvedených dôvodov oddelenie 
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ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na majetkovoprávne vysporiadanie 

spoluvlastníckych podielov spolu vo veľkosti 3/8 z pozemkov parcely reg. „E“ parc. č. 4716/1 

– orná pôda o výmere 89 m2 a parc. č. 4716/2 – orná pôda o výmere 58 m2, ktoré sú evidované 

na LV č. 8316 na neznámych vlastníkov v správe SPF Bratislava. Pozemky sa nachádzajú na 

ul. Družstevnej v Starej Turej. Pozemok parc. č. 4716/1 sa nachádza pod komunikáciou 

a pozemok parc. č. 4716/2 tvorí prístup k iným pozemkom vo vlastníctve mesta Stará Turá. 

Majetkovoprávne vysporiadanie bude Dohodou o zrušení a vysporiadaní podielového 

spoluvlastníctva za cenu stanovenú Slovenským pozemkovým fondom vo výške 11,83 €/m2, 

spolu cena za vysporiadavanú výmeru je vo výške 652,19 €. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 
U z n e s e n i e č. 13 - XXXIII/2022 

 

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

spoluvlastníckych podielov z pozemkov parcely reg. „E“ parc. č. 4716/1 – orná pôda 

o výmere 89 m2 a parc. č. 4716/2 – orná pôda o výmere 58 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 

8316, pod B1 v podiele 1/8, pod B2 na 1/8, pod B3 v podiele 1/8. Pozemky sú vo vlastníctve 

neznámych vlastníkov v zastúpení Slovenský pozemkový fond, Bratislava, IČO 17 335 

345. 

Kupujúce Mesto Stará Turá, IČO 312 002 nadobudne vlastnícke právo k uvedeným 

pozemkom v podieloch ako je uvedené vyššie. 

Kúpna cena za odkúpenie je stanovená SPF vo výške 11,83 €/m2, spolu za vysporiadavanú 

výmeru 55,13 m2 je kúpna cena celkom 652,19 €. 

 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 
 

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

06.04.2022 finančné prostriedky v celkovej sume 1 768 461,33 €. Mesto v marci zinkasovalo z 

podielových daní celkovú sumu vo výške 336 232 €, čo je v porovnaní s rovnakými obdobím 

minulého roka nárast o 51 085 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou je to 

nárast o 39 282 €. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je v sume 5 640 

028,68 €. Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti 

eviduje vo výške 1 768 461,33 € je časť finančných prostriedkov v sume 598 664,60 € účelovo 

viazaná v rezervnom fonde a suma 45 437,13 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom 

bytov. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 
Primátor dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 
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Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e č. 14 - XXXIII/2022 

 

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. 

 

6. Záverečný účet mesta Stará Turá k 31.2.2021 a stanovisko HK k záverečnému 

účtu 
 

Informáciu podala pani Krištofíková, prednostka MsÚ. Materiál bol spracovaný na základe 

podkladov, ktoré vypracovali jednotlivé oddelenia. 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 06.04.2022. 

Hospodárenie mesta za rok 2021 k dátumu zasadania mestského zastupiteľstva nie je overené 

účtovným auditom. 

Mesto Stará Turá v roku 2021 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 1 296 975 € a v 

kapitálovom rozpočte schodok vo výške 2 669 272 €. Výsledkom rozpočtového hospodárenia 

mesta Stará Turá za rok 2021 je schodok vo výške 1 372 297 € zistený v zmysle ustanovení § 

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

samosprávy. Po odrátaní položiek, ktoré sa z výsledku hospodárenia vylučujú (492 389 €), je 

schodok vo výške 1 864 686 €, ktorý je navrhnutý vysporiadať použitím prebytku z finančných 

operácií. 

Zostatok finančných operácií k 31.12.2021 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je prebytok v sume 2 403 064 €. 

Na základe vyššie uvedených skutočností sa navrhuje za rok 2021 navýšiť rezervný fond o 

sumu 538 378 €. Celová výška rezervného fondu po navrhovanej úprave bude 1 137 043 €. 

Pani Štepanovicová, hlavná kontrolórka mesta informovala o svojom stanovisku, v ktorom sa 

uvádza, že návrh záverečného účtu mesta Stará Turá za rok 2021 je spracovaný v súlade s 

príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s 

výnimkou dodržania § 16 ods. 2 citovaného zákona v časti týkajúcej sa usporiadania svojho 

hospodárenia vrátane finančných vzťahov k právnickým osobám, ktorým mesto poskytlo 

prostriedky svojho rozpočtu (§ 7 ods. 4 citovaného zákona). Návrh záverečného účtu mesta 

Stará Turá za rok 2021 obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného 

zákona. 

Návrh záverečného účtu mesta Stará Turá za rok 2021 bol zverejnený v súlade s § 9 ods. 2 

zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy spôsobom v mieste obvyklým. 

Požiadavky § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy overiť riadnu účtovnú závierku a hospodárenie mesta 

audítorkou, nie sú do termínu zverejnenia návrhu záverečného účtu za rok 2021 splnené. 

Zákonný termín overenia je do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa 

zostavuje. 
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Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e č. 15 - XXXIII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí prerokovalo Záverečný účet 

mesta Stará Turá za rok 2021 a: 

 

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

 

I. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta 

 

b) s c h v a ľ u j e: 

 

I. Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad 

 

II. zvýšenie rezervného fondu o celkovú sumu 538 378 € 

 

7. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31.12.2021 
 

Informáciu podala pani Krištofíková, prednostka MsÚ v súlade s jej predloženým písomným 

materiálom. Mesto Stará Turá eviduje na vybraných účtoch k dátumu 31.12.2021 pohľadávky 

v hodnote 110 765,80 € a záväzky vo výške 137 493,71 €. 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 s. r. o. Stará Turá a TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá. Z celkovej sumy 

84 635,59 € boli úplne odpísané pohľadávky prevzaté od spoločnosti Lesotur s. r. o. Stará Turá 

a čiastočne odpísané pohľadávky prevzaté od spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá. 

Mesto Stará Turá k dátumu 31.12.2021 eviduje z tohto titulu už len prevzaté pohľadávky od 

spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá 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 31.12.2021 v sume 31 032,69 

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

podsúvahovom účte, ktorých výška k 31.12.2021 je 33 956,70 €. 

Stav bežných záväzkov na vybraných účtoch k 31.12.2021 dosiahol sumu 137 493,71 €, z čoho 

sumu 135 990,13 € tvoria záväzky z obchodného styku, sumu 780,32 € za tuhý komunálny 

odpad a sumu 127,82 € tvoria ostatné záväzky. Všetky záväzky evidované k 31.12.2021 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 
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za psa, daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva a poplatky za tuhý 

komunálny odpad). Preplatky na miestnych daniach, ktorých výška k 31.12.2021 dosiahla sumu 

595,44 €, 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. Podrobná analýza záväzkov je 

uvedená v dokumente „Stav záväzkov“. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e č. 16 - XXXIII/2022 

 

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

pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31.12.2021. 

 

Primátor mesta o 17:11 hod. vyhlásil krátku prestávku. 

O 17:25 hod. pokračovalo rokovanie MsZ. 

 

8. Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá 

k 31.12.2021 
 

Informáciu podala pani Adámková, riaditeľka m. p. o. DK Javorina Stará Turá. Po uplynutí 

roka 2021 spracovala m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá údaje o svojom hospodárení 

do Vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. Domu kultúry Javorina Stará Turá k 31.12.2021 a 

predkladá ho MsZ na schválenie. Bol to už druhý, mimoriadne náročný rok, v ktorom pandémia 

ovplyvnila dianie v celej spoločnosti a ochromila tak činnosť organizácie. Viaceré plánované 

podujatia sa prekladali alebo rušili. 

V rámci plnenia príjmovej časti rozpočtu m. p. o. dosiahla celkové príjmy vo výške 333 060 

€. Z toho vlastné príjmy predstavovali sumu 47 170 €, bežný transfer od mesta 190 340 €, 

kapitálový transfer od mesta 25 000 € a dary, granty 70 550 € ( z toho FPU 65 000 €, TSK 3 

000 €, Nadácia ZSE 900 € a Nadácia FPU 1 650 € ). 

V rámci plnenia výdavkovej časti programového rozpočtu dosiahli sumu 313 342 €. V 

rozpočtovom hospodárení za rok 2021 vznikol kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami t.j. 

prebytok vo výške 19 718 €. Ide aj o nespotrebované účelové finančné prostriedky z FPU na 

rekonštrukciu knižnice, ktoré je možné čerpať v priebehu roka 2022. 

Celkové výnosy v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti dosiahli hodnotu 264 300,57 €, z 

toho výnosy z hlavnej činnosti 234 587,17 € a výnosy z podnikateľskej činnosti 29 713,40 €. 

Celkové náklady v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti dosiahli hodnotu 260 124,29 €, z 

toho náklady z hlavnej činnosti 227 873,26 € a z podnikateľskej činnosti 32 251,03 €. 

Výsledkom hospodárenia DK Javorina je v hlavnej činnosti zisk 6713,91 € a výsledkom 

hospodárenia z podnikateľskej činnosti je strata - 2 537,63 €. Celkový zisk je vo výške 4176,28 

€. 
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Zákonom č. 360/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2021 vypúšťa ustanovenie § 25 zákona o rozpočtových 

pravidlách, ktorý upravoval tvorbu rezervného fondu z dosiahnutého kladného výsledku 

hospodárenia PO. 

V tejto súvislosti sa výsledok hospodárenia za rok 2021 vo výške 4 176,28 € preúčtuje z účtu 

431 - Výsledok hospodárenia na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 

rokov. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e č. 17 - XXXIII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 28.4.2022 

Vyhodnotenie plnenia programového   rozpočtu   m. p. o. Dom   kultúry   Javorina 

Stará Turá  k 31.12.2021 a s c h v a ľ u j e ho bez výhrad. 

 

9. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 

31.12.2021 
 

Informáciu podala pani Adámková, riaditeľka m. p. o. DK Javorina. m. p. o. Dom kultúry 

Javorina eviduje   ku   dňu   31.12.2021   na   vybraných   účtoch   pohľadávky   vo   výške 

2 537,95 € a záväzky vo výške 4 570,51 €. Pohľadávky na účte 315 vznikli z dôvodu zatvorenia 

prevádzok v rámci protipandemických opatrení a následne z nedoplatku na nájomnom u 

nájomníkov. Uhradené boli v priebehu januára 2022. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

U z n e s e n i e č. 18 - XXXIII/2022 

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

pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31.12.2021. 
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10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o. k 

31.12.2021 

 

Informáciu podal pán Moravčík, riaditeľ TECHNICKÝCH SLUŽIEB Stará Turá m. p. o.. 

Pôvodne plánovaný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Po zmenách bola plánovaná strata 

vo výške 43 960 €. Strata však ku koncu roka vďaka vyšším tržbám bola 22 203 €. Schodok 

vznikol v bežnom rozpočte. Jednotlivé prvky rozpočtu a vyplývajúce činnosti z nich boli plnené 

v zmysle plánu. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

 

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 
 

U z n e s e n i e č. 19 - XXXIII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 28.4.2022 

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. 

p. o. k 31.12.2021 a s c h v a ľ u j e ho bez výhrad. 

 

11. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o. 

k 31.12.2021 
 

Informáciu podal pán Moravčík, riaditeľ TECHNICKÝCH SLUŽIEB Stará Turá m. p. o.. 

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o. evidujú pohľadávky ku dňu 31.12.2021 vo výške 

57 136,60 €. Z uvedených pohľadávok bola väčšia časť uhradená v lehote splatnosti. 

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

Túto pohľadávku prihlásili k správcovi reštruktualizácie. Zatiaľ neobdržali žiadne vyjadrenie. 

Záväzky po lehote splatnosti ku dňu 31.12.2021 neevidujú. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

U z n e s e n i e č. 20 - XXXIII/2022 

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

pohľadávok a záväzkov TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o. k 31.12.2021. 
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12. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s. r. o. za rok 2021 

vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

 

Informáciu podal pán Durec, riaditeľ spoločnosti Lesotur s. r. o. Stará Turá. Celkové výnosy 

spoločnosti k 31.12.2021 predstavujú čiastku 884 896 € a sú plnené vo výške 118 %. Náklady 

spoločnosti k 31.12.2021 predstavujú čiastku 882 379 € a sú plnené vo výške 119 % oproti 

plánu. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2021 po zdanení daňou z príjmu PO bol vo 

výške 2 517 €. 

Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2021 po lehote splatnosti boli vo výške 7 801,68 €. Z 

uvedenej čiastky zostáva na úhradu suma 2 532,73 € (pohľadávky firmy Stavokomplet, 

spoločnosť s.r.o. Stará Turá v sume 1 736,73 € a firmy Autodrevocel s.r.o. Stará Turá v sume 

796,- €). Ostatné pohľadávky z obchodného styku sú ku dňu 29.03.2022 uhradené. 

Všetky krátkodobé záväzky vykázané k 31.12.2021 sú k dňu 29.03.2022 uhradené. 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

 

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 
 

U z n e s e n i e č. 21 - XXXIII/2022 

 

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

hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s. r. o. Stará Turá za rok 2021 vrátane prehľadu 

pohľadávok a záväzkov. 

 

13. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. za rok 

2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 
 

Informáciu podala pani Petrášová, riaditeľka spoločnosti TECHNOTUR s. r. o Stará Turá. 

Celkové výnosy spoločnosti k 31.12.2021 boli v čiastke 1 900 381 €,     náklady v sume 

1 897 215 €. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2021 pred zdanením je vo výške 3 166 

€. V stave obchodných pohľadávok k 31.12.2021 sú po lehote splatnosti v sume 79 059 €. Sú 

za podnájom nebytových priestorov, ubytovaných. Záväzky evidované k 31.12.2021 neboli po 

lehote splatnosti a boli všetky vyrovnané. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

 
Hlasovanie poslancov : za: 9 

 proti: 0 

 zdržal sa : 0 

MsZ prijalo   
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U z n e s e n i e č. 22 - XXXIII/2022 

 

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

hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá za rok 2021 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov. 

 

14. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s. za rok 2021 

vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 
 

Informáciu podala pani Petrášová, predseda predstavenstva spoločnosti RVC AQUATUR a. s. 

Stará Turá. Spoločnosť dosiahla v roku 2021 čistý obrat vo výške 144 000 €, čo je v súlade 

s hospodárskym plánom na rok 2021 a uzatvorenou koncesnou zmluvou s prevádzkovateľom 

PreVaK, s.r.o.. 

Celkové výnosy spoločnosti dosiahli v roku 2021 objem 371 000 €, v ktorých je zahrnutý objem 

230 000 € každoročne rozpúšťanej dotácie (nenávratný príspevok z EF na rekonštrukciu ČOV 

Stará Turá) do výnosov. Celkové náklady na hospodársku činnosť predstavovali v roku 2021 

objem 371 000 €, z čoho tvoria odpisy dlhodobého hmotného majetku sumu 323 000 €. 

Celkový hospodársky výsledok spoločnosti RVC AQUATUR, a. s. za rok 2021 tak predstavuje 

zisk pred zdanením vo výške 463 €. 

Vzhľadom na veľmi vysoký rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi (179 000 €) vznikli 

spoločnosti pripočítateľné položky k základu dane, ktoré spôsobili daňovú povinnosť vo výške 

11 000 €. 

Spoločnosť AQUATUR, a. s. evidovala k 31.12.2021 pohľadávky po lehote splatnosti v 

celkovej výške 71 063 €. Záväzky spoločnosť k uvedenému dátumu po lehote splatnosti sú vo 

výške 48 682 €. K dnešnému dňu sú vyrovnané. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e č. 23 - XXXIII/2022 

 

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

hospodárskeho plánu spoločnosti RVS AQUATUR, a. s. Stará Turá k za rok 2021 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov. 

 

15. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Mestský športový areál 

Stará Turá s. r. o. za rok 2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 
 

Primátor mesta uviedol bod programu. V roku 2021 spoločnosť Mestský športový areál s.r.o. 

dosiahla celkové výnosy 132 216 €. Náklady, včítane odpisov v čiastke 84 500 €, predstavovali 

celkovo 216 778 €, pozostávali predovšetkým z nákladov na energie a materiál vo výške 53 466 

€, odmeny zamestnancom spoločnosti včítane odvodov vo výške 42 332 €, nákladov na nákup 

služieb vo výške 23 888 €, daň z nehnuteľností a poplatky vo výške 8 241 € a ďalšie položky. 
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Celkovo dosiahla spoločnosť   hospodársky výsledok - stratu vo výške - 84 562 €, čo je strata 

o cca 5 tis. nižšia ako v predchádzajúcom roku, a po odpočítaní odpisov predstavuje vyrovnané 

hospodárenie. 

Pohľadávky spoločnosti   tvorili   k 31.12.2021   čiastku   8   109   €.   Záväzky    spoločnosti 

z obchodného styku a voči spoločníkom tvorili k 31.12.2021 čiastku 90 367 €. Jedná sa 

v prevažnej miere o krátkodobé záväzky, z toho 48 623 € voči spoločníkom z titulu finančnej 

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

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e č. 24 - XXXIII/2022 

 

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

hospodárskeho plánu spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá s. r. o. za rok 2021 

vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov. 

 

16. 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 podala pani 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, dôjde na základe zmeny 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) k zmene spôsobu zníženia, alebo odpustenia príspevku 

zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v jednotlivých školách a školských 

zariadeniach. 

Podmienky zníženia, alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ VZN pre všetky školy 

a školské zariadenia. 

O odpustení alebo znížení tohto príspevku doposiaľ do zmeny zákona rozhodoval zriaďovateľ 

za podmienok ustanovených v § 28 ods.7 zákona. Po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny 

zákona dňa 01. 01.2022 na základe schválenia predmetného návrhu VZN budú o odpustení 

alebo znížení príspevku rozhodovať riaditelia škôl a školských zariadení na základe podmienok 

určených v tomto nariadení. 

Zriaďovateľ bude rozhodovať o neuhrádzaní príspevku iba v prípade, ak bola prerušená 

prevádzka školy a školského zariadenia zapríčinená obcou/mestom alebo inými závažnými 

prevádzkovými dôvodmi viac ako 10 pracovných dní. 

VZN je doplnené o prílohu č. 6 „Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku zákonných 

zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní“. 



21  

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e č. 25 - XXXIII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e VZN č. 1/2022 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. 

 

Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec Bunčiak 17:56 hod.. 

 

17. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2021 zo dňa 09.12.2021 o určení 

prípadov hodných osobitného zreteľa a okruhu oprávnených osôb v rámci 

sociálneho bývania na území mesta Stará Turá 
 

Informáciu podal pán Šuchta, vedúci oddelenia vnútornej správy MsÚ. V predkladanom 

materiáli sa uvádza, že v súvislosti so schválením VZN mesta Stará Turá č. 7/2021 dňa 

09.12.2021 o určení prípadov hodných osobitného zreteľa a okruhu oprávnených osôb v 

rámci sociálneho bývania na území mesta Stará Turá došlo v § 5 Záverečné ustanovenia tohto 

nariadenia nadobudnutím jeho účinnosti aj k zrušeniu VZN Stará Turá č. 8/2016 – Nar. o 

obecných bytoch. 

Nakoľko VZN č. 8/2016 – Nar. bolo iba doplnením VZN č. 1/2016, je potrebné zrušiť aj 

VZN mesta Stará Turá č. 1/2016 – Nar. o obecných bytoch, ktoré nedopatrením zrušené 

nebolo. 

 
Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 8 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

U z n e s e n i e č. 26 - XXXIII/2022 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e VZN č. 2/2022 - Nar., ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 7/2021 zo dňa 09.12.2021 o určení prípadov hodných osobitného 

zreteľa a okruhu oprávnených osôb v rámci sociálneho bývania na území mesta Stará 

Turá. 
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18. Pravidlá participatívneho rozpočtu pre mesto Stará Turá 

 

Informáciu podal pán Šuchta, vedúci oddelenia vnútornej správy MsÚ. V predkladanom 

materiáli sa uvádza, že účelom pravidiel je vytvoriť podmienky pre aktívnu účasť obyvateľov 

mesta na rozvoji mesta ich zapojením sa do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní 

vyčlenených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. 

Cieľom mesta je prostredníctvom participatívneho rozpočtu (ďalej len „participatívny 

rozpočet“) zabezpečiť: 

a) flexibilnú reakciu samosprávy na potreby a požiadavky obyvateľov mesta, 

b) demokratické, transparentné a spoločné využívanie verejných finančných prostriedkov 

na realizáciu    projektov obyvateľov mesta, realizujúcich ich    potreby a požiadavky 

v záujme zvýšenia kvality života v meste (ďalej len „projekty“), 

c) výber projektov tak, aby bola zachovaná rovnosť prístupu mesta k potrebám 

a požiadavkám obyvateľov mesta. 

Pomocou participatívneho rozpočtu majú obyvatelia možnosť verejným hlasovaním určiť 

použitie vyčlenených finančných prostriedkov na realizáciu projektov, ktoré budú vybrané na 

základe výsledku verejného  hlasovania. 

Hlavná kontrolórka mesta pani Štefanovicová sa spýtala, na aké obdobie bude volená komisia 

pre posudzovanie projektov, ktorá bude posudzovať prihlásené projekty po obsahovej stránke 

a z hľadiska ich realizovateľnosti a schvaľovať zaradenie projektov do verejného hlasovania. 

Pán Šuchta jej odpovedal, že to bude na celé volebné obdobie, že nie je potrebné voliť túto 

komisiu každý rok. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

 

Hlasovanie poslancov : za: 8 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 
 

U z n e s e n i e č. 27 - XXXIII/2022 

 

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

pre mesto Stará Turá. 

 
19. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 7/2019 zo dňa 4.10.2019, ktorým sa určujú 

pravidlá participatívneho rozpočtu pre Starú Turú 
 

Informáciu podal pán Šuchta, vedúci oddelenia vnútornej správy MsÚ. V predkladanom 

materiáli sa uvádza, že platné VZN č. 7/2019 – Nar. predpokladá dvojročný cyklus 

participatívneho rozpočtu a má zavedený systém pravidelného stretávania sa komunít. Krátko 

po prijatí VZN však vypuklo obdobie pandémie, ktoré obmedzilo aktivity a zhromažďovanie 

sa obyvateľov. V súčasnosti dochádza k postupnému uvoľňovaniu obmedzení, preto je možné 

pristúpiť k napĺňaniu účelu participatívneho rozpočtu, obmedzujúcim faktorom je však jeho 

dvojročný cyklus.   K tomu,   aby   sa   ešte   tento   rok   mohli   realizovať   malé   projekty 

z participatívneho rozpočtu mesta, je teda potrebné zmeniť pravidlá. Keďže pravidlá nemusia 
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mať formu VZN, boli pripravené Pravidlá participatívneho rozpočtu pre mesto Stará Turá, ktoré 

sú samostatným materiálom pre zasadnutie MsZ. Pravidlá však nie sú spôsobilé zrušiť platné 

VZN č. 7/2019 – Nar., preto je potrebné toto VZN zrušiť znova iba prijatím VZN. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 8 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e č. 28 - XXXIII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e VZN č. 3/2022 - Nar. o zrušení VZN 

č. 7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre Starú Turú. 

 

Do rokovacej miestnosti sa vrátil poslanec Bunčiak 18:10 hod.. 

 
20. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine m. p. o. DK Javorina Stará Turá 

 

Informáciu podala pani Adámková, riaditeľka m. p. o. DK Javorina. V zmysle § 11 ods.4 

písm.1) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 21 zákona 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, Mestské zastupiteľstvo 

mesta Stará Turá svojim uznesením č. 21-XXIV/2002 zo dňa 27. 6. 2002 zriadilo príspevkovú 

organizáciu Dom kultúry Javorina Stará Turá ku dňu 1. 10. 2002. Uzneseniami č.24-IX/2007 

zo dňa 13. 12. 2007, č. 25-XXXVI/2010 zo dňa 23. 9. 2007 a č. 27-XV/2012 sa menila a 

dopĺňala hlavná a vedľajšia činnosť organizácie. Rozhodnutím mesta Stará Turá sa dopĺňa 

hlavná činnosť m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá a zároveň sa hlavná i vedľajšia činnosť 

mení a z toho dôvodu sa upravuje znenie jednotlivých bodov v predmete činnosti. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

U z n e s e n i e č. 29 - XXXIII/2022 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej 

listine m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá. 
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21. Návrh cenníka XXIX. ročníka Staroturianskeho jarmoku 

 

Informáciu podala pani Adámková, riaditeľka m. p. o. DK Javorina. Konanie XXIX. ročníka 

Staroturianskeho jarmoku v termíne 10. a 11. júna 2022 v súlade s VZN č. 4/2020 schválil 

primátor mesta Stará Turá. 

V tomto roku pri organizovaní Staroturianskeho jarmoku nastala zmena, organizáciou bola 

poverená m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá. 

Cenník a trhový poriadok neschvaľuje mestské zastupiteľstvo, ale trhový poriadok je súčasťou 

VZN č. 4/2020 a cenník v súlade s uvedeným VZN schvaľuje primátor. 

Poplatky za prenájom predajného miesta XXIX. ročníka Staroturianskeho jarmoku sa oproti 

roku 2019, kedy sa jarmok naposledy konal, zvýšili. Prehodnotil sa každý sortiment 

individuálne a taktiež sa porovnávali cenníky iných miest. 

Staroturiansky jarmok je pre Staroturancov, bývalých rodákov, ktorí sa počas konania vracajú 

do Starej Turej, ale i návštevníkov z okolia, príležitosťou na nákup, ale i kultúrno- 

spoločenským podujatím. Dôležité je zabezpečiť dostatok predajcov s rôznorodým 

sortimentom, ale takisto náležitú pozornosť venovať i kultúrnemu programu a zabezpečeniu 

sprievodných podujatí. Kultúrny program sa snaží m. p. o. DK Javorina zostaviť pestrý, pre 

všetky vekové kategórie. Po troch rokoch Staroturanci očakávajú bohatý program, možnosť 

stretnutia s priateľmi a celkového rozptýlenia. Z tohto dôvodu žiadajú posunúť hodinu 

ukončenia kultúrneho programu v piatok 10. júna 2022 na 23.00 hod. Od 1. apríla m. p. o. DK 

Javorina začala predávať na Staroturiansky jarmok predajné miesta a do dnes je prihlásených 

100 jarmočníkov. 

Primátor mesta uviedol, že za zvýšeným cenníka je zvýšenie cien energií. V porovnaní s 

okolitými samosprávami boli doteraz naše poplatky najnižšie. Pani Adámková dodala, že sa 

zvýšili aj honoráre účinkujúcich. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

 

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 
 

U z n e s e n i e č. 30 - XXXIII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá b e r i e n a v e d o m i e Cenník XXIX. ročníka 

Staroturianskeho jarmoku konaného v dňoch 10. – 11. 6. 2022. 

 

22. Návrh na udelenie čestného názvu „Základná umelecká škola T. G. Masaryka“ 

Základnej umeleckej škole , SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá 
 

Informáciu podala pani Sládková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ. V týchto 

dňoch si pripomíname 172. výročie narodenia prvého prezidenta Československej republiky T. 

G. Masaryka. Meno tohto významného politika a zakladateľa spoločného štátu Čechov a 

Slovákov niesla viac ako dve desaťročia aj meštianska škola, ktorej vznik iniciovali významní 

predstavitelia staroturianskej samosprávy a miestneho kultúrneho života Ján Nepomuk Wallo, 

evanjelický kňaz Ján Pavel Drobný a učiteľ Jozef Paulovič. Keď T. G. Masaryk prechádzal 23. 

septembra 1923 cez Starú Turú, privítali ho nadšení obyvatelia a v príhovore Jána Drobného 
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ho požiadali, aby škola mohla niesť jeho meno. Na základe prezidentovho súhlasu získala škola 

názov Masarykova štátna meštianska škola a niesla ho až do roku 1948. Masaryk sa riadil 

celoživotným mottom „udělej, čeho teď třeba“. Opätovné pomenovanie tejto budovy, 

reprezentujúcej dovtedy ťažko dostupnú vzdelanosť pre široké vrstvy obyvateľstva, po 

Masarykovi, by jej vrátilo dôstojnosť, ktorú si ako jedna z najstarších stavieb v meste 

nepochybne zaslúži. Z úcty k minulosti nášho mesta a zo snahy, aby tie najdôležitejšie dejinné 

udalosti boli aj vecne zachované pre budúce generácie, je prednesená požiadavka, aby Základná 

umelecká škola sídliaca v tomto objekte niesla meno Základná umelecká škola T. G. Masaryka. 

Prvým krokom je prerokovanie návrhu príslušným orgánom školskej samosprávy a jej 

vyjadrenie k uvedenej žiadosti, stanovisko Štátnej školskej inšpekcie a návrh riaditeľa školy, 

ktorý predkladá zriaďovateľovi. Potom proces pokračuje prerokovaním poslancami MsZ, 

nasleduje vyjadrenie Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne a schvaľovací proces 

končí posúdením komisie na MŠVVaŠ SR. Žiadosť o zapožičanie čestného názvu predkladá 

riaditeľ školy do 31. marca zriaďovateľovi. K žiadosti je potrebné doložiť zdôvodnenie, 

preukázateľné výsledky školy, príslušného orgánu školskej samosprávy a mestského 

zastupiteľstva. Z udelenia čestného názvu vyplývajú pre školu viaceré povinnosti a záväzky. 

Udelením čestného názvu sa škola zaväzuje pestovať tradície spájajúce sa s menom osobnosti, 

ktoré škola nesie vo svojom názve. Ďalej je škola s čestným názvom povinná dlhodobo 

dosahovať vynikajúce výchovno - vzdelávacie výsledky a jej zamestnanci a žiaci sa nesmú 

dopustiť takého konania, ktoré by vážne narušilo alebo ohrozilo dobré meno školy s čestným 

názvom. V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnené niektorých predpisov si udelenie čestného názvu vyžaduje 

zmenu v Sieti škôl a školských zariadení SR. Teda následne po udelení čestného názvu škole, 

je zriaďovateľ povinný podať žiadosť ministerstvu školstva o vykonanie príslušnej zmeny v 

sieti. Po odovzdaní certifikátu a o zapožičaní čestného názvu škole a vykonaní zmeny v Sieti 

škôl a ŠZ SR je zriaďovateľ povinný zosúladiť zriaďovaciu listinu s novým názvom školy. S 

udelením čestného názvu škole a upravením zriaďovacej listiny sa spájajú aj ďalšie 

administratívne povinnosti, a to zmeny v rámci oficiálnych dokumentov školy, zaslaní 

oznámení o zmene názvu školy štátnym inštitúciám, označenia na budove školy, odtlačkov 

úradných pečiatok a pod.. 

Komisia pre školstvo a kultúru odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť návrh na udelenie 

čestného názvu „Základná umelecká škola T. G. Masaryka“ Základnej umeleckej škole , SNP 

293/17 A, 916 01 Stará Turá. 

Členovia Rady školy vyjadrili svoj nesúhlas s predloženým návrhom na udelenie čestného 

názvu „Základná umelecká škola T. G. Masaryka“ Základnej umeleckej škole , SNP 293/17 A, 

916 01 Stará Turá. Hlasovanie: za 3, proti 5, zdržal sa 3. 

Pani poslankyňa Zigová, ktorá je predseníčka Komisie pre školstvo a kultúru MsZ mesta Stará 

Turá, vysvetlila stanovisko tejto komisie. Informovala, že od pani Sládkovej komisia obdržala 

stanovisko Rady školy pri Základnej umeleckej škole Stará Turá, ku ktorému sa členovia 

komisie priklonili. Pani Zigová uviedla, že názov nie je vhodný pre základnú umeleckú školu, 

ale skôr pre budovu ako takú z dôvodu, že ak by sa škola presťahovala do inej budovy, názov 

by bol bezpredmetný. Pani poslankyňa Pilátová povedala, že si myslí, že keby v tejto budove 

bola základná škola, tak by s návrhom súhlasila, ale pre základnú umeleckú školu s týmto 

návrhom nesúhlasí. Pán poslanec Slezáček informoval, že väčšina starých Turancov bola týmto 

návrhom milo prekvapená. Tento názov sa viaže k histórii tejto budovy, ktorej vznik iniciovali 

významní predstavitelia Staroturianskej samosprávy evanjelický kňaz Ján Pavel Drobný a 

veľkopodnikateľ Ján Nepomuk Wallo, ktorí išli do Prahy žiadať o stavbu tejto školy a z vďaky 

k tomu vznikol jej názov. Pani poslankyňa Pilátová navrhla, aby tento názov niesla budova a 

nie základná umelecká škola. Vyjadrila názor, že udelenie čestného názvu by prinieslo zbytočnú 

finančnú záťaž pre školu. Pani Sládková povedala, že podľa nej by to nebolo náročné po 
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finančnej stránke, ale skôr by to bola administratívna záťaž. Pani poslankyňa Halinárová sa 

spýtala, či je potrebný súhlas od poslancov MsZ, či nestačí, že poslanci tento návrh zoberú na 

vedomie. Pán primátor informoval, že dnes na porade o tom debatovali. Je to dosť významné 

rozhodnutie a poslanci MsZ by mali o tom rozhodnúť. Rozhodovalo sa i medzi tým, či to má 

byť udelenie alebo prepožičanie čestného názvu. Pani Krištofíková, prednostka MsÚ uviedla, 

že smernica č. 7/2020 - ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov 

školám a školským zariadeniam, nebola bežne dohľadateľná, MŠVVaŠ SR ju nezverejnilo. 

Pani Krištofíková ju našla a je v podstate totožná so smernicami, ktoré boli doteraz, ale je v nej 

zásadná zmena v termíne podania žiadosti a tá je uvedená v Čl. II. – Návrh, bod č. 6 - do 31. 

marca, to neplatí, ak ide o návrh podaný predsedom komisie. V predchádzajúce smernici to 

bolo do 31. marca podáva riaditeľ školy zriaďovateľovi návrh na udelenie čestného názvu a 

podľa nej sa aj postupovalo. Podľa smernice 7/2020 je tu možnosť, že predseda komisie, to sa 

myslí predseda komisie, ktorá je na tento účel zriadená priamo na MŠVVaŠ SR môže byť 

oslovený a pokiaľ zváži, tak predkladá ministrovi priamo tento návrh. Vysvetlila prečo došlo 

k takémuto návrhu na udelenie čestného názvu. Táto budova je škola, či je to základná alebo 

umelecká, je to škola a vzdeláva deti a mládež. Vo vzťahu k T. G. Masarykovi, práve preto čo 

povedal pán poslanec Slezáček, že boli v Prahe Ján Pavel Drobný a Ján Nepomuk Wallo, ktorí 

boli vybavovať finančné prostriedky, už tam bolo dohodnuté, že to bude meštianska škola T. 

G. Masaryka. Pre požičiavanie alebo udeľovanie čestného názvu môže dostať škola alebo 

školské zariadenie, ktoré dlhodobo dosahuje veľmi dobré výsledky. Pokiaľ ona vie aj so svojej 

školskej praxe, či tu bola základná škola v tejto budove, alebo je tu základná umelecká škola 

obidve tieto inštitúcie dlhodobo sú hodnotené ako veľmi kvalitné vzdelávacie inštitúcie, čoho 

dokladom je stanovisko štátnej školskej inšpekcie. Dnes je tam základná umelecká škola a keď 

si zoberieme aké úspechy má, tak si myslí, že môžeme byť právom na to hrdý a udelenie 

čestného názvu je zároveň akýmsi morálnym ocenením a poďakovanie všetkým, ktorí tieto deti 

vzdelávali. Vieme veľmi dobre že T. G. Masaryk mal k umeniu veľmi hlboký a blízky vzťah 

daný možno aj tým, že jeho manželka bola klavírna virtuózka a hudbe sa venovala v podstate 

celý život. Takže tých prepojení je tam pomerne veľa. Podľa nej by bolo nesprávne, ak by sa 

táto verejná debata neotvorila, pretože je to pomerne významný krok a v prvom rade poslanci 

MsZ by mali byť o tom informovaní. Samozrejme každý má právo na svoj názor, to je úplne 

normálne a legitímne a je rada, že ten názor tu bol povedaný. Na druhej strane ak by sme 

postupovali spôsobom, že oslovíme predsedu komisie na tento účel zriadenej, tak je možné, že 

by od nás dožiadali nejaké stanovisko z MŠVVaŠ SR. To dnes nevieme povedať, lebo skutočne 

podľa tejto smernice sme ešte zatiaľ nikdy nepostupovali. MŠVVaŠ SR žiadalo stanovisko 

štátnej školskej inšpekcie a to z toho dôvodu, že čestný názov sa vždy udeľuje vzdelávacej 

inštitúcii, ktorá dlhodobo dosahuje veľmi dobré výsledky a toto určite či v nej sídlila základná 

škola alebo základná umelecká škola je splnené. 

Pán primátor uviedol, že T. G. Masaryk mal k Starej Turej veľmi blízko. Bol v Starej Turej a 

dokonca keď umieral, tak diakonie zo Starej Turej sa o neho starali a toto sú silné odkazy. T. 

G. Masaryk bol sedemnásťkrát nominovaný na ocenenie Nobelovou cenou za mier. 

Staroturianci v roku 1937 mu na mieste terajšieho Mestského úradu chceli postaviť park, kde 

mala byť postavená veľká bista T. G. Masaryka, no zabránila tomu 2. svetová vojna. Bol z 

polovice Slovák, lebo jeho otec pochádzal z Kopčian a matka z Hustopeče. Bolo by škoda 

takúto ponuku odmietnuť. Povedal, aby sme sa zamysleli nad tým, že v Starej Turej nielen 

takýto velikáni boli, ktorí tu priamo nežili, ale máme tu veľmi významné osobnosti 

pochádzajúce z tohto mesta a nemajú tu ani len názov ulice alebo budovy a tí by si to zaslúžili. 

Bol veľmi rád, že tu je predložený tento návrh. 

 

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

Hlasovanie poslancov : za: 7 

proti: 0 

zdržal sa : 2 ( Pilátová, Zigová ) 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e č. 31 - XXXIII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e Návrh na udelenie čestného názvu 

„Základná umelecká škola T. G. Masaryka“ Základnej umeleckej škole, SNP 293/17 A, 

916 01 Stará Turá. 

 

23. Koncepcia rozvoja športu v meste Stará Turá na roky 2022 – 2027 
 

Primátor mesta uviedol bod programu. Dôvodom návrhu Koncepcie rozvoja športu v meste 

Stará Turá je potreba jej aktualizácie na ďalšie obdobie rokov 2022 – 2027. 

Hlavným cieľom Koncepcie rozvoja športu v meste Stará Turá je zmapovať a zanalyzovať 

súčasnú situáciu v oblasti športu, poukázať na aktuálny stav úrovne organizovaného športu a 

športu pre všetkých, športu na školách, v športových kluboch, zmapovať reálny stav športovej 

infraštruktúry. Na základe zistených skutočností sú v návrhovej časti nastavené aspoň základné 

priority a opatrenia na zlepšenie podmienok v oblasti organizovaného športu a športu pre 

všetkých, v súlade s aktuálnymi podmienkami samosprávy, potrebami našich občanov ako aj 

športových klubov. 

Príprava a spracovávanie koncepcie sa začalo už v októbri 2020 a následne počas roku 2021 

prebehlo viacero pripomienkovaní návrhu, ktoré doplnili a upravili koncepciu. 

Návrh koncepcie pripomienkovali vedenie mesta, poslanci MsZ, členovia príslušných komisií, 

vedenie jednotlivých škôl a školských zariadení, zástupcovia športovej verejnosti a športové 

kluby, MŠA, s. r. o. a ďalší zainteresovaní. 

Koncepcia rozvoja športu v meste Stará Turá je strednodobý strategický dokument mesta 

spracovávaný v súlade s § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 64 Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Koncepcia rozvoja športu v meste Stará Turá je otvorený dokument, ktorý je možné podľa 

potreby aktualizovať. Podnety k aktualizácii dokumentu môžu vyplývať z požiadaviek 

subjektov zapojených do tvorby koncepcie, športových organizácií, klubov ako aj príslušnej 

komisie. Všetky následné aktualizácie podliehajú schváleniu mestského zastupiteľstva. 

Koncepcia rozvoja športu v meste Stará Turá je vypracovaná na obdobie rokov 2022 - 2027 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e č. 32 - XXXIII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e Koncepciu rozvoja športu v meste 

Stará Turá na roky 2022 – 2027. 

 

24. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže IBV Nové Hnilíky 
 

Informáciu predniesla Lenka Galbavá, poverená vedením oddelenia ekonomiky a majetku 

mesta. Vyhlasovateľ súťaže : Mesto Stará Turá vyhlásil obchodnú verejnú súťaž s 

vyhodnotením formou elektronickej aukcie na výber uchádzača na uzavretie kúpnej zmluvy za 

účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľného majetku mesta Stará Turá k 10 pozemkom 

v lokalite Nové Hnilíky. Súťažné podmienky boli schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva Stará Turá č. 3 – XXIX/2022 dňa 20.01.2022. Podmienky obchodnej verejnej 

súťaže boli zverejnené od 24.01.2022 na úradnej tabuli mesta a na web sídle mesta, v 

Staroturianskom spravodajcovi č. 02/2022, v regionálnej tlači Kopaničiar expres č. 5. Zoznam 

členov komisie : Ing. Anna Halinárová, poslanec MsZ Mgr. Iveta Gavačová, poslanec MsZ 

Mgr. Michal Valenčík, poslanec MsZ Mgr. Miroslav Krč, zamestnanec MsÚ Lenka Galbavá, 

zamestnanec MsÚ. Otváranie obálok : 17.02.2022 o 8.00 hod. v malej zasadačke MsÚ V 

termíne stanovenom súťažnými podmienkami boli doručené 3 zalepené obálky so súťažnými 

návrhmi, pričom všetky 3 spĺňali všetky požadované podmienky. Elektronická aukcia sa 

uskutočnila dňa 03.03.2022 od 10.00 hod. a zúčastnili sa jej všetci 3 uchádzači, ktorí predložili 

ponuky v 1. kole. Výsledky elektronickej aukcie : uchádzač parcela č. cena v €/m2 Ing. Ján 

Hodermarský s partnerkou 4554/11 70,- Milan Pilát 4554/12 72,- Zdenko Rábara s manželkou 

4554/14 70,- 

Poslankyňa Pániková sa spýtala, či sa pozemky budú ponúkať ďalej na predaj a či mesto 

nezvažuje iný spôsob predaja ako elektronickou aukciou. Primátor mesta jej odpovedal, že 

v priebehu letných mesiacov mesto chce vyhlásiť druhé kolo obchodnej verejnej súťaže 

a zvažuje sa, ako uľahčiť celý proces odpredaja v rámci legislatívy. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e č. 33 - XXXIII/2022 

 

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

obchodnej verejnej súťaže IBV Nové Hnilíky. 

 

25. Zmeny v komisiách MsZ 
 

Informáciu podal pán Šuchta, vedúci oddelenia vnútornej správy MsÚ. Na základe Žiadosti 

o prijatie nového člena do ZPOZ predsedu komisie ZPOS pri MsZ mesta Stará Turá Ing. Igora 

Slezáčka zo dňa 22.03.2022, navrhuje sa zvoliť do funkcie členky komisie ZPOZ pri MsZ mesta 

Stará Turá pani RNDr. Janu Podhradskú, bytom SNP 263/23. 
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Na základe Žiadosti o ukončenie členstva zo dňa 04.04.2022 sa vzdala členstva v Komisii pre 

sociálne veci a bývanie pri MsZ mesta Stará Turá pani Bc. Gabriela Hučková. 

Pani poslankyňa Pilátová, ktorá je súčasne i predsedníčkou Komisie pre sociálne veci a bývanie 

MsZ mesta Stará Turá sa poďakovala pani Gabriele Hučkovej za vykonanú prácu a svoj čas, 

ktorý obetovala tým ľudom, ktorí to najviac potrebovali. Primátor mesta uviedol, že pani 

Hučková je jeden príkladný človek, ktorý vie pomôcť ľudom v núdzi a taktiež sa poďakoval za 

jej vykonanú prácu. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e č. 34 - XXXIII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá volí do funkcie členky komisie ZPOZ pri MsZ mesta 

Stará Turá pani RNDr. Janu Podhradskú, bytom SNP 263/23 od 01.05.2022 

 

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

 

Hlasovanie poslancov : za: 9 

proti: 0 

zdržal sa : 0 

MsZ prijalo 
 

U z n e s e n i e č. 35 - XXXIII/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá b e r i e n a v e d o m i e informáciu, že Bc. Gabriela 

Hučková sa vzdala členstva v Komisii pre sociálne veci a bývanie pri MsZ mesta Stará 

Turá od 01.05.2022. 

 

26. Reakcia Ing. Michala Dudáka na interpeláciu poslanca MsZ, ktorá sa vzťahuje na 

problematiku škôd spôsobovaných poľovnou zverou na pozemkoch v katastri 

Starej Turej 
 

Ing. Michal Dudák, riaditeľ o. z. Kežmarok VLM SR, vo svojom predloženom materiáli 

predniesol informáciu o spôsobe manažmentu a starostlivosti o životné prostredie zveri a úlohe 

poľovníctva pri regulácii stavov zveri. V katastrálnom území Starej Turej vykonávajú výkon 

práva poľovníctva dve poľovnícke organizácie, ktorých členmi sú občania Mesta Stará Turá. 

História týchto združení začína v období, kedy na Slovensku vzniklo organizované 

poľovníctvo. To je dnes už viac ako 100 rokov. Obe poľovnícke organizácie v našom meste 

vznikli v dnešnej štruktúre v roku 1962. V roku 2022 teda oslavujú 60.výročie poľovníctva v 

Starej Turej. Na základe podnetu pána poslanca Slezáčka na XXXI. zastupiteľstve sa vznesenou 

problematikou zaoberali štatutári poľovníckych organizácií a rovnako aj výročné členské 

schôdze poľovníckych organizácií. V uzneseniach zaviazali členov výboru spracovaniu 
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stanoviska k problematike na rokovanie s predstaviteľmi mesta. Dňa 24.2.2022 prebehlo ústne 

jednanie s pánom poslancom a poľovníckymi hospodármi. Závery a postrehy z tohto rokovania 

vysvetlil komplexne a poukázal na širšie súvislosti pre spoločné definovanie príčin a stanovenie 

cieľov pre zlepšenie stavu. Téma znižovania početnosti diviačej zveri je už niekoľko sezón 

veľmi výrazná a to nielen kvôli škodám spôsobených poľovnou zverou na poľnohospodárskych 

a lesných kultúrach, ale najmä v dôsledku potreby prijímania a uplatňovania veterinárnych 

opatrení. Opatrenia sú prijímané z dôvodu potreby aktívneho boja proti šíreniu afrického moru 

ošípaných. V tomto smere sa rok 2021 považuje za veľmi úspešný aj napriek obmedzeniam pre 

pohyb ľudí v dôsledku pandémie koronavírusu. Z obmedzení boli na základe požiadavky 

poľovníckej samosprávy vylúčené aktivity spojené so znižovaním stavov zveri. Ako uvádza 

tlačová správa Slovenskej poľovníckej komory a Ministerstva pôdohospodárstva SR v sezóne 

2021/2022 celkovo ubudlo 76 100 diviakov. Historicky bola podobná sezóna v rokoch 

2019/2020. 

Vysoké stavy diviačej zveri nie sú teda len lokálnym problémom, ale je viacero regiónov v 

rámci Slovenska a aj susedných štátov s rovnakým stavom. Diviačia zver na predmestí veľkých 

európskych miest bola problémom už pred niekoľkými rokmi. V tomto smere je dôležité 

pochopenie postavenia poľovníctva ako dôležitého prvku manažmentu životného prostredia v 

očiach občanov a aj predstaviteľov samospráv miest a obcí. Plán chovu a lovu zveri, plánovanie 

a skutočnosť. Vývoj stavu zveri v našom katastri odzrkadľuje celoslovenský nárast stavov 

diviačej zveri. K zvýšeným požiadavkám lovu pri poľovníckom plánovaní pristúpili aj naši 

poľovnícky hospodári. Plánovanie lovu vychádza zo stavov zveri pričom lovom zveri sa 

početnosť reguluje na prirodzenú úživnosť prostredia. Podmienky prostredia sa vplyvom veľa 

faktorov výrazne menia. Na niektoré dôsledky týchto zmien upozornili na spoločnom stretnutí 

s pánom poslancom poľovnícky hospodári. Klimatická zmena spôsobuje miernejšie a teplejšie 

zimy. Podmienky zveri výrazne zlepšuje aj dostupnosť kvalitnej potravy na poliach aj v 

regiónoch našej krajiny, kde sa plodiny ako napríklad kukurica v minulosti nemohli pestovať. 

Špecifikom diviačej zveri je to, že je výrazne závislá a v prípade dostatku potravy a úkrytu 

dokáže reprodukčnou činnosťou radikálne zvýšiť svoju početnosť. Pravidelné semenné roky 

buka a duba v lese výrazne priamo ovplyvňujú nárast počtu vrhov a celkovej početnosti zveri. 

Pozitívne nárast populácie podporuje aj vývoj obhospodarovania poľnohospodárskej a lesnej 

pôdy v katastri. V lesoch mesta Stará Turá za posledné dve desaťročia v dôsledku kalamít 

výrazne vzrástol podiel mladých lesov a teda sa zlepšili úkrytové možnosti pre zver. Rovnako 

sa nám v extraviláne mesta rozrastajú neudržiavané poľnohospodárske plochy, ktoré nie sú 

kosené a prirodzene zarastajú krovím a stromovou vegetáciou. Vytvárajú úkrytové možnosti 

pre zver priamo v poliach a lúkach kde zostáva celoročne. 

Za posledných päť rokov ubudlo v našom chotári 894 kusov diviakov. Takýto počet ešte pred 

15-timi rokmi predstavoval lov diviakov v celom novomestskom okrese. Vysoké počty 

raticovej zveri na Slovensku skutočne sú. Opatrenia a aktívny prístup väčšiny poľovníkov 

napomáhajú znižovať a udržiavať stavy zveri na primeranej úrovni, no jednoznačne je to 

činnosť vyžadujúca nemalé úsilie. V závere pán Dudák citoval z tlačovej správy Slovenskej 

poľovníckej komory: “Množstvo ľudí (aj poľovníkov a lesníkov ) berie poľovníctvo ako 

koníček a neprofesionalizovanú aktivitu. Pravdou však čoraz viac je, že je to finančne, odborne, 

časovo, fyzicky i legislatívne najnáročnejšia voľnočasová aktivita, ktorú mnohí nielen 

odsudzujú ale aj dehonestujú, ale najmä podceňujú.“ V kontexte týchto slov vyzdvihol snahu, 

že poslanci mestského zastupiteľstva majú snahu spoločne problém riešiť a poukázať na úlohu 

poľovníctva. Verí že ďalšou spoluprácou sa docieli udržateľnosť stavov raticovej zveri na 

primeranej úrovni a kvalitu životného prostredia rovnako pre ľudí aj pre zver. 

Pán Durec, riaditeľ spoločnosti Lesotur s. r. o. Stará Turá, informoval, že výhodou na Starej 

Turej je, že poľovníci sú Staroturanci. Problematické sú prenájmy ľuďom, ktorí strieľajú 

trofejovú zver. Problém vidí i v stanovení jarných kmeňových stavov. Skonštatoval, že všetko 
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čo povedal pán Dudák je pravda, len situácia sa nám nelepší. Musí sa nájsť spôsob, ako to 

vyriešiť. Zvýšenie lovu je na pleciach vlastníkov poľovných združení. Je treba robiť obranné 

ochranné opatrenia v lese, ohradiť kultúry a zabezpečiť ich pred zverou. Navrhoval stretnutie 

s oboma poľovníckymi združeniami a aktualizovať zmluvy s nimi uzavreté. 

 

27. Návrhy a otázky poslancov 
 

Pani poslankyňa Durcová sa spýtala, či sa neplánuje oprava cesty na Papraď. Primátor mesta 

informoval, že bol s predsedom TSK pánom Baškom a jednou z tém o ktorej sa s ním bavil bola 

oprava ciest v Starej Turej a jej okolí. Poprosil poslankyňu Halinárovú o bližšie informácie. Tá 

informovala, že pred dvomi týždňami volala na Okresný úrad – odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií v Novom Meste nad Váhom a do 48 hodín, boli opravené najväčšie 

výtlky na ceste do Topoleckej a na Papraď. Tento rok sa bude robiť súvislá vrstva 670 m cesty 

na Papraď, ktorá je kritická. Predseda TSK prisľúbil a jeho zámerom v budúcom volebnom 

období je, spraviť komplexne celý povrch cesty na Papraď a to by bolo zrejme v roku 2023 

alebo 2024. Ďalej je plánované opraviť úsek od križovatky po koniec Starej Turej po tepláreň 

a takisto je v pláne pre tento rok pre Starú Turú spraviť úsek od vjazdu do Starej Turej až po 

výjazd zo Starej Turej. V budúcom roku je naplánovaná druhá etapa opravy cesty - 

„Palčekové“. 

 

Po vyčerpaní programu ukončil primátor mesta zasadnutie MsZ o 19:15 hod. 

 

Záznam z XXXIII. zasadnutia MsZ je zverejnený na stránke Mesta Stará Turá 

https://www.staratura.sk/item/zaznam-xxxiii-zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva-stara-tura- 

dna-2842022/ 
 

 

Spracovala : Miroslava Bezáková 

V Starej Turej, dňa 10.05.2022 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Ing. Zdena Pilátová .......................................... 

 

Ing. Igor Slezáček .......................................... 

 

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

Prednostka MsÚ 

 

 

 

 

 

 
PharmDr. Leopold Barszcz 

Primátor mesta 
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