
Z Á P I S N I C A 

 

z XXXVII. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 23. 8. 2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

 3. Kontrola plnenia uznesení z XXXVI. zasadnutia MsZ 

 4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

 6.1 Návrh rozpočtového opatrenia m. p. o. Technické služby 

 6.2 Návrh rozpočtového opatrenia m. p. o. DK Javorina 

 7. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30. 6. 2018 

 8. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby k 30. 6. 2018 

 9. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. Dom kultúry k 30. 6. 2018 

10.1 Vyhodnotenia plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30. 6. 2018 a monitorovacia správa 

k PR 

10.2 Vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby k 30. 6. 2018 a monitorovacia 

správa k PR 

10.3 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina k 30. 6. 2018 a monitorovacia 

správa k PR 

11. Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti LESOTUR  s. r. o. k 30. 6. 2018 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

12. Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. k 30. 6. 2018 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

13. Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti RVS AQUATUR a. s. k 30. 6. 2018 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

14. Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o.  

15. Návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta Stará Turá 

16. Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol od XXXVI. zasadnutia 

17. Návrh VZN č. 3/2018-Nar.Štatút mesta Stará Turá 

18. Návrh na zrušenie VZN č. 4/2012-Nar. O používaní zábavnej pyrotechniky 

19. Návrh zmien v komisiách MsZ 

20. Informácia o prijatí protikorupčnej smernice  

21. Návrh etického kódexu  

22. Návrh smernice č.3/2018-IS Dodatok č. 1 k smernici č. 10/2017-IS Zásady činnosti ZPOZ 

23. Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám škôl – ZŠ, ZUŠ 

24. Petícia za riešenie nedostatočnej kapacity MŠ 

25. Petícia obyvateľov Starej Turej o zmenu dopravného značenia pre oblasť Dubník 1 

26. Návrhy a otázky poslancov 

 

 

 

 

 

K  p r i e b e h u   r o k o v a n i a : 

 

1. O t v o r e n i e   



     XXXVII.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá otvorila primátorka mesta Ing. 

Anna Halinárová o 15.00 hod. V čase zahájenia bolo prítomných  10 poslancov. 

Ospravedlnení boli  poslanci   Ing. Richard Bunčiak, JUDr. Patrícia Klačková, neskorší 

príchod ohlásila Monika Hluchá.  Ďalej sa ospravedlnili prizvaní Mgr. Jana Koštialová, Mgr. 

Miroslava Lacová a Ing. Jaromír Ješko. 

V úvode navrhla doplniť program rokovania o bod č. 26 –Návrh na podanie žiadosti o NFP 

z FEU pre projekt „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“, pôvodný bod č. 26 zaradiť ako bod 

27-Návrhy a otázky poslancov. Ďalej informovala, že na poslednú chvíľu im boli zaslané 

materiály č. 4.5 a 4.6 k bodu č. 4. Jedná sa o materiály k zámerom odpredaja pozemkov 

v zmysle zákona o majetku obcí.  

Hlavná kontrolórka sa vyjadrila, že materiály 4.5 a 4.6 sú v rozpore s rokovacím poriadkom 

MsZ bod 4.  

Primátorka mesta sa vyjadrila, že má právo tieto materiály predložiť a poslanci sa k nim môžu 

vyjadriť. Tieto materiály sa netýkajú predaja majetku ale len zámeru odpredaja. 

Následne dala hlasovať, či sú poslanci za to, aby tieto materiály boli prerokované. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

Hlasovanie za takto upravený program rokovania: za10 

Prednosta podotkol, že zámery sú predkladané MsZ aj keď by sa podľa jeho názoru nemuseli. 

MsZ bude mať v prípade námietok k zámeru predaja tieto k dispozícii, ale rozhodovať 

o odpredaji bude až na budúcom zasadnutí. Ide len o zverejnenie zámeru.  

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Ján Zloch, Ing. Bohdan Görög, PharmDr. Leopold 

Barszcz a za overovateľov Bc. Zuzana Zigová, Ing. Ivan Durec 

Hlasovanie poslancov: za 9, zdržal sa: 1 /PharmDr. Barszcz/ 

 

 

O 15.09 hod prichádza na rokovanie poslankyňa Monika Hluchá. 

 

 3. Kontrola plnenia uznesení z XXXVI. zasadnutia MsZ 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál hlavnej kontrolórky na vedomie bez pripomienok.  

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1 Žiadosť spoločnosti  PROJA architecture, s.r.o., Topoľčany ako  poverených zástupcov 

investora Peter Borcha a manželka Edita, SNP 261/31, Stará Turá o zriadenie vecného bremena 

na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 16845/1 z dôvodu uloženia vodovodnej prípojky 

k novostavbe rodinného domu na pozemku parc. č. 17004/1.     

     MsZ schválilo zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 16845/1 – 

zast. plocha o celkovej výmere 14245 m2,  ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom 

B1 na mesto Stará Turá v celosti. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia vodovodnej 

prípojky k novostavbe rodinného doma na pozemku parc. č. 17004/1.  

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.2 Žiadosť Mgr. Petra Michalca a Marcely Kontinovej, bytom Družstevná 470/86, Stará Turá 

o odkúpenie pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 349 a parc. č. 354, parcele reg. „E“ parc. č. 654 

a parc. č. 656 a časť pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203. Žiadatelia sú vlastníkmi 

pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 348, parc. č. 350, parc. č. 352 a rodinného domu súp. č. 449. 

 

 



Ing. Galovičová informovala, že sa jedná o pozemky, kde mesto odstraňovalo padajúci dom. 

Mesto tam vlastní 13/16 , na 2/16 prebieha dedičské konanie. 

Primátorka skonštatovala, že materiál prešiel širšou diskusiou, pričom komisie mali nejednotné 

stanovisko. Komisia pre financie, rozpočet a majetok mesta odporučila schváliť zámer 

odpredaja a komisia pre výstavbu neodporúča. Navrhla najskôr preveriť možnosť 

vysporiadania predmetných pozemkov, v ktorých je mesto spoluvlastníkom a to odkúpením 

zvyšných podielov v prospech mesta. 

PharmDr. Barszcz sa vyjadril, že tu nešlo o zámer zamietnutia, bolo to prediskutované 

a žiadateľ je stotožnený s takýmto postupom. 

Ing. Slezáček navrhol vymeniť náš pozemok vedľa p. Štesu, aby  v prípade výstavby nevznikol 

problém. 

Hlavná kontrolórka vzniesla námietku, že mesto nemôže zverejňovať pozemky o zámere 

odpredaja v celku, keď nie je ich vlastníkom vcelku, ale len spoluvlastníkom podielu.   

Ing. Galovičová sa vyjadrila v prípade, že spoluvlastníci predkupné právo nevyužijú, pozemky 

sa budú predávať v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení. 

Hlasovanie poslancov: za 10, zdržal sa: 1 /Ing. Slezáček/ 

 

4.3 Návrh na zámenu nehnuteľností. Predmetom zámeny budú nehnuteľnosti a to pozemky 

nachádzajúce sa v k. ú. Stará Turá pod cestami II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve mesta 

Stará Turá za nehnuteľnosti nachádzajúce sa v areáli bývalej SPŠE v Starej Turej, ktoré sú vo 

vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Hodnota  majetku  Mesta Stará Turá určeného  na  zámenu  je  spolu  vo výške  108 105,14 €  

( cena za pozemky ). 

Vyhotovenie  geometrických plánov na zameranie pozemkov pod cestami a ich ocenenie 

objednalo a zaplatilo Mesto Stará Turá. Náklady na ich vyhotovenie boli spolu vo výške 

11 421,- € ( t. j. 8 601,- € + 2 820,- € ), z ktorých sa 50 % t. j. 5 710,50 € odpočítava z celkovej 

hodnoty majetku TSK ( 114 600,43  € - 5 710,50 € ), teda hodnota majetku TSK určeného na 

zámenu je vo výške 108 889,93 €.  

Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním vo výške 784,79 € zo strany mesta Stará Turá. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v   potrebe majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemkov pod cestami II. a III. triedy v meste Stará Turá, vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja číslo II/581, III/1211, III/1237, III/1238 a v záujme zabezpečenia využitia 

nehnuteľností  na ulici Gen. M. R. Štefánika, Stará Turá  pre potrebu plnenia úloh samosprávy 

Mesta Stará Turá. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo zámenu nehnuteľností v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 

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

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.4 Žiadosť Mgr. Petra Čechvalu, právneho zástupcu  vlastníkov garáží na ul. Holubyho  

v Starej Turej, o odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa pod radovými garážami. Jedná sa 

pozemky parc. č. 3389/94 o výmere 13 m2 ( kupujúci Milan Blažko a Mirko Němý 

s manželkou, každý v podiele 1/2 ), parc. č. 3389/97 o výmere 15 m2 ( kupujúci Renáta 

Matejáková  a Milan Antala  s manželkou, každý v podiele 1/2 ), parc. č. 3389/99 o výmere 14 

m2 ( kupujúci  Ján Hornáček s manželkou  a Ján Minarech s manželkou, každý v podiele 1/2 ),  

parc. č. 3389/101 o výmere 14 m2 ( kupujúci Marián Jedinák a Miroslav Líška, každý v podiele 

1/2 ), parc. č. 3389/104 o výmere 15 m2 ( kupujúci Ján Dvoran s manželkou a  Vladislav Zálešák 

s manželkou, každý v podiele 1/2 ), parc. č. 3389/107 o výmere 14 m2 ( kupujúci Michal Durec 

s manželkou a Miroslav Durec s manželkou, každý v podiele 1/2 ),   parc. č. 3389/110 o výmere 

13 m2 ( kupujúci  Anna Malárová a Dušan Lukáč, každý v podiele 1/2 ), parc. č. 3389/113 



o výmere 12 m2 ( kupujúci Lenka Kňazovčíková a Martin Těplička  s manželkou, každý 

v podiele 1/2 ). 

Poslanci zároveň rozhodli o cene za odpredaj pozemkov pod garážami za  10,- €/1m2. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer odpredaja častí  z pozemku  parcela reg. „E“ parc. č. 

4266 v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.5 Žiadosť pána Matúša Gregora, Dibrovova 245/2, Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku 

parc. č. 17266, ktorý sa nachádza v miestnej časti Hlavina. Pozemok susedí s nehnuteľnosťami 

vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa spolu s otcom o predmetný pozemok stará už 40 rokov. 

Pozemok by bez ich údržby bol zarastený náletovinami a burinou, ktorá by znehodnocovala aj 

pozemky vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je s časti rovinatý a potom je svah.  

Ing. Durec sa vyjadril k lesným pozemkom. Výstavba rodinných domov na týchto pozemkoch 

vo vzdialenosti 50 m od lesa, teda v ochrannom pásme, je riziková. Kto chce bývať pri lese, 

mal by akceptovať aj tieto riziká ako napr. padajúce konáre, stromy.... Na Lesnom úrade bol aj 

taký názor zakázať v tomto pásme stavby. Kedysi sa na to neprihliadalo, je veľa chalúp na 

kopaniciach postavených práve v tomto pásme. 

Pozemok pána Gregora je vedený ako iná plocha a v tomto prípade pozemku nie je žiaden 

problém. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer odpredaja časti  z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 

17266 v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

4.6 Žiadosť pani Barbory Hollej, bytom Uhrova 709/29, Stará Turá, Mgr. Edity Kimadze 

Černákovej a Bc. Michala Černáka, obaja bytom Štúrova 687/44, Stará Turá o odkúpenie 

pozemkov parc. č. 1400 a parc. č. 1401, ktoré sa nachádzajú na Ul. Štúrovej a tvoria záhradu 

k rodinnému domu súp. č. 687, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. Predmetné pozemky užívajú 

od roku 1984 a majú ich oplotené. 

Ing. Galovičová sa vyjadrila, že majetkové oddelenie navrhuje, aby sa pozemok parc. č. 1401 

neodpredával celý, pretože v úzkom páse pozemku sa nachádza stĺp vysokého napätia a verejné 

osvetlenie. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer odpredaja časti  z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 

1400 a časti  z pozemku  parc. č. 1401 v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 31.07.2018 finančné prostriedky v celkovej výške 

1 503 104,50 €, stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe. Vývoj príjmov 

z podielových daní v júni a júli zaznamenal nárast; mesto dňa 20.06.2018 zinkasovalo sumu 

236 680 € čo je nárast oproti rozpočtu o 32 440 € a dňa 20.07.2018 sumu 292 500 € čo je nárast 

o 31 132 €. Celkové inkaso podielových daní od začiatku tohto roka až do 31.07.2018 dosiahlo 

sumu 1 852 505 € čo je o 141 885 € viac ako rozpočtovaná čiastka za toto obdobie. Celková 

výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 1 425 989,39 €.  

Mestské zastupiteľstvo zobralo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

 

 



 

 

 

 6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

Predložené rozpočtové opatrenia č. 20180021, 20180023 a 20180024 v súlade s ustanovením § 

14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách primátorka mesta berie na 

vedomie a súhlasí s ich zapracovaním do rozpočtu mesta.  

Rozpočtové opatrenia č. 20180022, 20180025 a 20180027 v súlade s čl. 17 ods. 1 Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá primátorka mesta schvaľuje. Všetky vyššie uvedené 

rozpočtové opatrenia  mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie. 

Rozpočtové opatrenia č. 20180026 a 20180028 MsZ schválilo.  

Vplyvom rozpočtových opatrení dôjde k zníženiu príjmovej časti rozpočtu o sumu 395 692 € 

a k zníženiu výdavkovej časti rozpočtu o sumu 428 113 €. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

 6.1 Návrh rozpočtového opatrenia m. p. o. Technické služby 

Informáciu k materiálu podala Ing. Vráblová. TS vykonávajú okrem verejnoprospešných prác 

čoraz viac prác aj investičných. Aby bolo možné vykonávať tieto činnosti so stabilnými 

zamestnancami je potrebné navýšenie mzdových prostriedkov v robotníckych profesiách o 35 

tis. €. . Zamestnanci im odchádzajú do iných firiem, ktoré sú schopné vyplatiť vyššiu reálnu 

mzdu. 

PharmDr. Barszcz mal dotaz na aké obdobie je to požadované zvýšenie. Ing. Vráblová 

odpovedala, že na 2. polrok. PharmDr. Barszcz mal ďalší dotaz ako sa to bude  do budúcna   

riešiť? Ing. Vráblová ak sa schváli táto položka, do budúceho rozpočtu bude raz tak vysoké 

navýšenie mzdových prostriedkov, mimo valorizácie. PharmDr. Barszcz mal dotaz či sa dá 

finančne nejako vyčísliť šetrenie na materiáli a prácach pre mesto pri investičných akciách a či 

by sa z takýchto prostriedkov mohli potom zamestnanci bonusovo odmeňovať. Ing. Vráblová 

skonštatovala, že to vidí problematicky takto riešiť. Položky rozpočtu na investičné akcie sú 

financované z iných prostriedkov rozpočtu ako mzdy zamestnancov. 

Primátorka podotkla, že je to podnet k tvorbe rozpočtu pre budúci rok. Požiadala Ing. Vráblovú 

o predloženiu prepočtu  zmienených výdavkov.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výdavkov na 

program 3.5  Údržba strojov   6 860 € 

program 5.4  Verejné osvetlenie   1 890 € 

program 6.1 Zber, vývoz a zneškod.odpadu     10 640 € 

program 7.1 Cesty    9 520 € 

program 12.1 Verejné priestranstvá  6 090 € 

Hlasovanie poslancov: za 11 

  

 6.2 Návrh rozpočtového opatrenia m. p. o. DK Javorina 

Riaditeľka Bc. Adámková informovala, že prostriedky, ktoré majú v rozpočte schválené 

nedokážu v plnej miere pokryť náklady, snaží sa získať cudzie finančné zdroje. V tomto 

opatrení sú zahrnuté finančné prostriedky získané na podujatia –Cesta rozprávkovým lesom 

formou daru od spoločnosti Senzus a EURMED v celkovej výške 750 €, Festival divné veci 

dotácia od TSK 3000 €, finančné prostriedky od podnikateľov MIPP, Chirana Injecta a Gazda 

na toto podujatie vo výške 1200 €, Kopaničársky jarmek – grant FPU 2000 €, projekt Živé 

dielne – grant FPU 1500 €. 



Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie vlastných príjmov získaných z darov a grantov vo 

výške 8 450 € na podprograme 11.1 Kultúrne podujatia v meste a navýšenie rozpočtovaných 

výdavkov  o sumu 8 450 €. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

O 16.20 hod odišla z rokovacej miestnosti poslankyňa Mgr. Bublavá 

 

 7. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30. 6. 2018 

Informáciu podala Mgr. Krištofíková. Mesto Stará Turá eviduje na vybraných účtoch k dátumu 

30.6.2018 pohľadávky v hodnote 634 182,70 € a záväzky vo výške 59 898,84 €. Všetky 

záväzky mesta sú v lehote splatnosti a na rizikové pohľadávky sú vytvorené 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 81 674,43 €. Tieto 

pohľadávky sú voči spoločnostiam v konkurze (ORYX, a. s.; CHIRATRANS, a. s.; Végh 

Štefan; CHIRANA-PREMA, a. s.). Celkový nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny 

odpad je k 30. 6. 2018 v sume 100 238,48 €, z čoho suma 79 828,03 € sú poplatky za rok 2018 

a z toho mnohé sú ešte v lehote splatnosti. V prehľade pohľadávok je zahrnutá aj suma 

nedobytných pohľadávok vedených na podsúvahovom účte, ktorých výška k 30. 6. 2018 je 

34 010,21 €. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

O 16.27 hod sa vracia do rokovacej miestnosti poslankyňa Mgr. Bublavá 

 

 8. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby k 30. 6. 2018 

Organizácia eviduje pohľadávky ku dňu 30. 6. 2018 vo výške 36 125,35 €, z nich bola väčšia 

časť uhradená v lehote splatnosti. Vyššou pohľadávkou je pohľadávka firmy ELKOS Nitra vo 

výške 15 582,- €, táto ju prisľúbila do jedného mesiaca uhradiť. Je to za obdobie polroku. Táto 

firma je nástupníckou firmou po firme ENVIPACK, s ktorou bola ukončená zmluva na 

separovaný zber. Nevymožiteľná pohľadávka je evidovaná voči spoločnosti Zberné suroviny, 

Žilina vo výške 1 765,08 €, táto pohľadávka je prihlásená u správcu konkurznej podstaty, 

z ktorých sľúbili, že im pripadne možno nejakých 10 %. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

O 16.30 hod odchádza z rokovacej miestnosti poslanec MUDr. Ammer. 

 

 9. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. Dom kultúry k 30. 6. 2018 

Dom kultúry Javorina evidoval na účte 311 pohľadávku k 30. 6. 2018 voči Mestu Stará Turá 

vo výške 5671,83€ za honoráre a služby spojené so Staroturianskym jarmokom. Táto bola 

uhradená v termíne splatnosti, ďalej eviduje pohľadávku splatnú 18.4.2018 voči VL-MEDIA v 

sume 12,60€ za výlep plagátov v meste, ktorá k 30.6.2018 stále nie je uhradená. Ostatné 

pohľadávky na účte 315 vznikli z nedoplatku na nájomnom u nájomníkov: Club 3- Izakovič vo 

výške 1210,71 € Greenmotor – Bajjani  vo výške 56,50 € za mesiac jún, tieto boli uhradené v 

júli 2018. Záväzky DK Javorina voči dodávateľom boli uhradené v termíne splatnosti. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

O 16. 35 sa vracia do rokovacej miestnosti poslanec MUDr. Ammer. 

 



10.1 Vyhodnotenia plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30. 6. 2018 a monitorovacia 

správa k PR 

Mesto Stará Turá k 30. 6. 2018 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške  

826 368 €, v kapitálovom rozpočte schodok vo výške 73 397 € a finančné operácie zaznamenali 

schodok vo výške 3 742 €. Plnenie celkového rozpočtu vykazuje prebytok vo výške 749 229 €.  

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

10.2 Vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby k 30. 6. 2018 

a monitorovacia správa k PR 

Organizácia dosiahla k 30. 6. 2018 celkové príjmy vo výške 625 553 € a výdavky vo výške 

599 315 €, z toho príjmy bežného rozpočtu vo výške 593 559 €, výdavky 560 314 € a príjmy 

kapitálového rozpočtu vo výške 31 994 € a výdavky 39 001 €. Ako sa vyjadrila Ing. Vráblová, 

u niektorých prvkov prišlo k prekročeniu – u prvku cintoríny, kde je plnenie 85 %, a to z 

dôvodu zateplenia čelnej steny Domu smútku. Na prvku 12.1.6 je mierne prekročená položka 

PHM z dôvodu zvýšeného počtu kosení. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

O 16.40 hod odchádza z rokovacej miestnosti poslanec MUDr. Ammer. 

 

10.3 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina k 30. 6. 2018 a monitorovacia 

správa k PR 

Z grantov, darov a dotácie z rozpočtu TSK  získal DK Javorina peňažné prostriedky celkom 

8450,-€, čo sa odzrkadlilo v navýšení príjmovej časti bežného rozpočtu a prekročení bežných 

výdavkov na položkách honoráre, služby a režijný materiál. K prekročeniu došlo vo 

výdavkovej časti rozpočtu na kultúrny dom Papraď a to v súvislosti s prácami a realizáciou 

Detského ihriska a oddychovej zóny. Transfer mesta je plnený len na 39 %  , nakoľko väčšie 

akcie očakávajú až v druhom polroku. Poslanec PharmDr. Barszcz mal dotaz či tam budú 

spadať aj javisko a veci okolo neho. Bc. Adámková uviedla, že áno a javisko je už hotové. 

Ing. Görög uviedol, že finančná komisia jednala aj vo veci požiadavky hlavnej opony. Tá je 

v akom stave? Bc. Adámková uviedla, že vymieňali podlahu, počas prác došlo k prašnosti. 

Najviac prachu nasali opony v bezprostrednej blízkosti. Vyjadrila sa, že by bola rada, keby 

zadnú oponu-horizont a bočné šály vymenili. Tam je obava ,že by mohlo dôjsť k úrazu, že to 

na niekoho padne. Čo sa týka ceny tak zadný horizont a šály by vyšli na 12 tis. €, keby sa 

odsúhlasil tento výdavok, tak by  od mesta požadovali ďalší 6-7 tis. € do rozpočtu.  

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 10 

 

O 16.45 hod prichádza do rokovacej miestnosti poslanec MUDr. Ammer. 

 

11. Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti LESOTUR  s. r. o. k 30. 6. 2018 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

V 1. polroku bolo zobchodované 8938,37 m3 drevnej hmoty s priemerným speňažením 50,58 

Eur. Z dôvodu vyššieho podielu výchovných ťažieb prevládalo v štruktúre predaných 

sortimentov vlákninové drevo a palivové drevo 5488,13 m3 , t. j. 61% z celkového objemu. 

Ostatných 39 % predaného dreva tvorili guľatinové sortimenty.  

Finančný plán pre rok 2018 vychádzal z plánovanej ťažby  drevnej hmoty vo výške 

16.173 m3. K 30.6.2018 bolo vyťažených 8.272,49 m3 dreva. 



Náklady k 30. 6. 2018 predstavujú čiastku 394.758,- Eur a sú plnené vo výške 47%. 

V rámci nákladov je zohľadnené aj nájomné za lesné porasty, cesty, zvážnice a chodníky 

potrebné pre obhospodarovanie lesov vo výške 50.000 Eur (uhradené k 30.6.2018). 

Výnosy k 30. 6. 2018 predstavujú čiastku 457.662,- Eur a sú plnené vo výške 54%.  

Ing. Durec informoval, že u nich prebehla kontrola NKU, spoločnosť má veci v poriadku, 

neboli zistené žiadne nedostatky, malá pripomienka bola len k nezhode certifikácie pri 

porastoch. Kontrolujú všetky mestské lesy, teraz idú štátne. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

12. Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. k 30. 6. 2018 

vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

     Plán na rok 2018 spoločnosť spracovala tak, že sa v ňom premietla investičná akcia na 

tepelnom úseku- modernizácia okruhu ústredného kúrenia a teplej vody na výmenníkovej 

stanici č. 4. S touto akciou súvisí investičný úver - mesačné splácanie istiny vo výške 8 690 

eur a splátka úrokov. K 30. 6. 2018 je zostatok úveru vo výške 947 860 eur. Celá akcia sa 

zaradila do majetku a odpisy oproti minulému roku na úseku tepelného hospodárstva vzrástli 

a sú vo výške 296 350 eur. Spoločnosť vykázala výnosy vo výške 1 188 964,- € a náklady vo 

výške 1 050 021,- €. Hospodársky výsledok pred zdanením 130 558,- €. Spoločnosť eviduje 

pohľadávky v celkovej výške 652 238,- €.  

Riaditeľka Ing. Petrášová informovala o prácach na poliklinike a o zakúpenom novom rtg 

prístroji. Primátorka mesta skonštatovala, že je problém s prevádzkou rtg kvôli pracovníkom. 

Primátorka chce v septembri zavolať a poďakovať všetkým, ktorí sa oň zaslúžili. 

Poslankyňa Durcová oznámila, že končí lekárka psychiatrička. Občania zrejme budú 

požadovať, aby tam takýto lekár bol. Primátorka sa vyjadrila, že toto rieši TSK, mesto vytvára 

len podmienky pre lekárov, ale ich nehľadá. I keď mesto už suplovalo túto úlohu pri hľadaní. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

13. Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti RVS AQUATUR a. s. k 30. 6. 2018 

vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

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

(hospodársky plán) na rok 2018, ktorý predpokladá dosiahnutie výnosov vo výške 337,6 tis. € 

a nákladov vo výške 365,5 tis. €, čo znamená dosiahnutie hospodárskeho výsledku v podobe 

straty v objeme 32,3 tis. €. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

14. Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá,  

s. r. o.  

Spoločnosť dosiahla výnosy 65 275,86 € a náklady  107 620,33 €. Hospodársky výsledok 

pred zdanením dosiahol stratu vo výške 42 344,47 €, spôsobenú odpismi dlhodobého majetku. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo materiál na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

15. Návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta Stará Turá 

Čiastka určená na prerozdelenie v 1. časti sezóny 2018/2019 je 14 000,00 €. Každý žiadateľ bol 

posudzovaný na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Na podporu športovej 

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



prerozdelenie pre športové kluby. Na zvýšenie kvality športovej reprezentácie mesta 

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

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

percentuálne rozdelenie dotácii.   

Mestské zastupiteľstvo schválilo dotácia na 1. časť sezóny 2018/2019:  

    

Wu-shu centrum Stará Turá             2 132,20 €  

Tenisový klub Stará Turá      520,80 €  

Mestský kolkársky klub   1 036,00 €  

Stolnotenisový klub Stará Turá     347,20 €  

Mestský basketbalový klub Stará Turá 5 195,40 €  

Strelecký klub Stará Turá      760,20 €  

Mestský futbalový klub Stará Turá  4 008,20 €  

 

Spolu:              14 000,00  €  

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

 

16. Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol od XXXVI. zasadnutia 

Podľa bodu tri plánu  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018 vykonala 

kontrolu účtovania na majetkových účtoch  v roku  2017 v príspevkovej organizácii Dom 

kultúry Javorina Stará Turá s cieľom zistiť, či príspevková organizácia postupuje pri účto- 

vaní na majetkových účtoch v súlade so  zákonom o účtovníctve, najmä s paragrafmi 7 a 8 

a v súlade s Postupmi účtovania s dôrazom na dlhodobý hmotný majetok. 

Pri kontrole účtovania bolo zistené nesprávne vykonávanie finančnej kontroly. 

     Organizácia vykonávala aj v roku 2017 finančnú kontrolu ako predbežnú finančnú kontrolu, 

hoci od 1. 1. 2016 je účinný nový zákon o finančnej kontrole a audite a o zme- 

ne a doplnení  niektorých zákonov číslo 357/2015 Z. z. a podľa neho mala organizácia 

vykonávať finančnú kontrolu ako základnú finančnú kontrolu. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

17. Návrh VZN č. 3/2018-Nar.Štatút mesta Stará Turá 

Prijatím zákona č. 70/2018 Z. z.  z 1. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov došlo 

k niektorým zmenám, ktoré je potrebné premietnuť aj do štatútu mesta Stará Turá. 

Poslanec PharmDr. Barszcz vzniesol pripomienku k formulácii niektorých ustanovení raz 

spomíname webovú stránku raz webové sídlo, §1 ods.7 omylom uvedený odsek a), používať 

nie starosta ale primátor. Formulácia ods.7 v čl. 19 o odmenách poslancov. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN s pripomienkou. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

 

18. Návrh na zrušenie VZN č. 4/2012-Nar. O používaní zábavnej pyrotechniky 

     Dňa 25. 6. 2018 poslanci NR SR schválili novelu zákona č. 220/2018 Z. z.  ktorou sa mení 

a dopĺňa  zákon č. 58/2014 Z. z.  o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Novela nadobudla platnosť od 20. 7. 2018 a účinnosť nastane 

1. 9. 2018. 



Zákon v plnom rozsahu upravil použitie pyrotechnických výrobkov aj na území mesta Stará 

Turá. Doposiaľ prijaté a platné všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 – Nar. o používaní 

zábavnej pyrotechniky je nadbytočné. Prijatá zákonná úprava v oblasti pyrotechniky plne 

postačuje na zabezpečenie verejného poriadku v mesta. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na zrušenie VZN. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

19. Návrh zmien v komisiách MsZ 

Mestské zastupiteľstvo zvolilo novú členku komisie ZPOZ Dominiku Gulánovú. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

20. Informácia o prijatí protikorupčnej smernice  

Mgr. Klimáčková informovala, že Mesto Stará Turá prijalo smernicu č. 2/2018- 

Protikorupčná smernica  s účinnosťou od 2. 7. 2018, ktorá je záväzná pre všetkých 

zamestnancov mesta. Táto smernica je prevenciou proti úplatkárstvu, korupcii priamej či 

nepriamej. Zároveň je garanciou korektných a dlhodobých vzťahov. V tejto súvislosti je 

predkladaná i ďalšia záväzná norma Etický kódex. 

Prednosta úradu Ing. Volár informoval, že tento  projekt ide z EU, prijali ho niektoré 

ministerstvá a je snaha rozšíriť ho aj na samosprávy. My sme prví a bolo to mesto ponúknuté 

ako pilotný projekt. Bude potrebné prijať opatrenia a začiatkom novembra by mal byť finál, 

mesto má reálnu šancu získať protikorupčný certifikát ISO 37 001. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

21. Návrh etického kódexu  

Etický kódex je koncipovaný širšie nielen pre zamestnancov mesta ale i pre volených 

funkcionárov. Účelom kódexu je posilňovať a podporovať protikorupčné správanie, etické a 

morálne hodnoty správania sa volených funkcionárov a  zamestnancov samosprávy pri výkone 

svojich pracovných povinností a vo vzťahu k verejnosti. Mestské zastupiteľstvo schválilo 

etický kódex. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

22. Návrh smernice č.3/2018-IS Dodatok č. 1 k smernici č. 10/2017-IS Zásady činnosti 

ZPOZ 

Bc. Zigová informovala, že sa vyskytol problém so zabezpečením smútočných rečníkov, 

pretože okolité obce ich lepšie finančne ohodnocujú. Predkladá sa návrh na ich vyššie 

finančné ohodnotenie. Za 1. polrok bolo 26 občianskych obradov. Smútoční rečník musí 

navštíviť pozostalú rodinu, stráviť čas prípravou smútočnej reči mimo času, ktorý je na 

obrade. 

Mestské zastupiteľstvo smernicu schválilo. Hlasovanie poslancov: za 11 

 

23. Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám škôl – ZŠ, ZUŠ 

Pri ZŠ došlo rozhodnutím MŠVVaŠ SR došlo k 2  zmenám v sieti škôl a školských zariadení. 

1. elokované pracovisko Komenského 320/1 Stará Turá bolo zaradené do siete ako 

súčasť Základnej školy Hurbanova 128/25 Stará Turá, 

2. zmenila sa adresa Školského klubu detí, ktorý je súčasťou Základnej školy Hurbanova 

128/25 Stará Turá, ale výchovná činnosť ŠKD reálne prebieha v budove elokovaného 

pracoviska  

na Komenského 320/1 Stará Turá. 



Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schválilo dodatok č. 5 k zriaďovacej listine 

Základnej školy Stará Turá, Hurbanova ul. č. 128/25, Stará Turá 

Hlasovanie poslancov: za 11 

 

     Pri ZUŠ došlo k  zmene orientačného čísla 31 na orientačné číslo 17A   na podnet mesta 

Stará Turá z dôvodu výskytu duplicity orientačného čísla 31 na ulici SNP v Starej Turej. Všetky 

ostatné údaje vrátane súpisného čísla 293 zostali nezmenené. Potvrdenie č. 2018/8619:2-10H0 

o zmene orientačného čísla vydalo MŠVVaŠ SR dňa 12.6.2018. 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schválilo dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Základnej 

umeleckej školy Stará Turá. 

Hlasovanie poslancov: za 11 

O 17.50 hod odišli z rokovania poslanci MUDr. Ammer,  

 

24. Petícia za riešenie nedostatočnej kapacity MŠ 

Informáciu podala riaditeľka MŠ Mgr. Hučková. Deti neboli prijaté do MŠ nie z dôvodu 

nedostatočnej kapacity, ale veková hranica detí. Do MŠ boli k 1. 9. 2018 v súlade so zákonom 

prijaté na predprimárne vzdelávanie všetky deti, ktoré 31. 8. 2018 dovŕšili 3 roky. Okrem 

týchto detí boli prijatých ďalších 16 detí, ktoré dovŕšia 3 roky v období septembra až 

decembra 2018. Mesto nemôže navyšovať kapacitu škôlky, túto môže navyšovať RÚVZ. 

Kapacita MŠ je momentálne 100 %. MŠ má 12 tried. Povolenia navýšenia kapacity sa pri 2-

ročných deťoch nerobia. Ani v iných mestách sa to nedeje. MŠ eviduje 26 jaselských detí, 

ktoré len pred nedávnom dovŕšili 2 roky. 

Poslanec Ing. Durec sa pýtal, či máme nejakú alternatívu ako riešiť tieto 2-ročné deti. 

Riaditeľka sa vyjadrila, že chápe ,že niektorí rodičia potrebujú umiestniť i 2-ročné deti. Tie 

však patria do jaslí, alebo opatrovateľského zariadenia nie do škôlky.  

Poslanec Ing. Durec sa vyjadril, že by bolo do budúcna to riešiť cestou spolupráce s podnikmi. 

Poslanec PharmDr. Barszcz vzniesol dotaz ,či boli v škôlke  niekedy v minulosti deti mladšie 

ako 3 roky. Riaditeľka odpovedala, že áno. Každý rok sa hlási istý počet detí do MŠ, každý rok 

je istý počet predškolákov, teda detí, ktoré sú prijímané prednostne. Je rozdiel či má MŠ 70 

predškolákov alebo ich má 90. Čím vyšší počet je starších detí, tým sa môže prijať nižší počet 

mladších detí. MŠ je spravidla pre deti od 3-6 rokov.  

Poslanec PharmDr. Barszcz mal dotaz, či pre rekonštrukcii zvažovali ako by mohlo prísť 

k takémuto stavu, že sa vyeliminujú deti do 3 rokov zo škôlky. Poslankyňa Hluchá k tomu 

dodala, že petícia vznikla na základe toho ako prichádzali rozhodnutia zo škôlky. Stretáva sa 

s mamičkami z Materského centra a bavia sa na túto tému. Uviedla, že si uvedomili, že po 

rekonštrukcii MŚ budú obmedzenia, rozhodnutia zo škôlky ich prekvapili. Ona vie, že v škôlke 

boli prijaté deti, ktoré sa narodili v máji a nedosiahli 3 roky. Mamičky sa snažia túto situáciu 

riešiť, hľadajú riešenia. Petícia vznikla z nedostatku informácií. Riaditeľka zopakovala, že 

podľa zákona výnimočne môžu byť prijaté aj 2 ročné deti, pokiaľ má na to MŠ podmienky. 

Tento rok bude mať škôlka 252 detí. Do 15. septembra to bude ujasnené. Tu vzniká 12 detí 

rozdiel. Tento rok sa hlásilo 40 dvojročných detí. Riaditeľka nepredpokladala tak vysoký počet 

jaselských detí. 

Primátorka sa vyslovila, že chápe, že mamičky chcú ísť do práce. Problém nám spôsobila 

rekonštrukcia škôlky. Máme triedy, kde je viacej detí. Riaditeľka povedala, že  počet detí je 

navýšený o 8 oproti kapacite škôlky. Vekovo sú inak navýšené.  

Primátorka skonštatovala, že tu sa stretlo viacej okolností, ktoré sa museli urýchlene riešiť. 

Komunikácia nebola dobrá, inak si to riešili v škôlke, inak to chápali mamičky. Výnimočne 

prijaté deti vo veku 2 rokov musia byť na istom stupni vývoja, musia byť samostatné, čo sa 

týka hygieny bez plienok, vedieť sa obliecť, najesť. 



Primátorka mesta informovala o tom, že mesto malo záujem škôlku umiestniť do výškovej 

budovy Chirany, to však hygienička zamietla, z dôvodu, že je to priemyselná zóna.  

Mgr. Krištofíková sa vyslovila, že za celý tento zmätok môže oneskorená komunikácia medzi 

zriaďovateľom, MŠ a rodičmi. Táto vôbec nebola koordinovaná. Navodila sa atmosféra istého 

napätia. Zo strany škôlky mala byť komunikácia ako to ideme robiť a čo to obnáša. 

Poslanec PharmDr. Barszcz skonštatoval, že sú tu skutočne isté šumy a ľudia sa dožadujú 

riešenia umiestnenia detí. Navrhol úpravu znenia návrhu uznesenia. 

Mgr. Dolníková sa vyslovila, že skutočne boli prijaté všetky deti, ktoré zo zákona mali byť 

prijaté, vyslovila sa, že petícia je neopodstatnená, nakoľko sa týka detí, ktoré dosiahnu  vek 3 

rokov až v roku 2019, týka sa to škol. roku 2019-2020. Sú to deti, ktoré patria do iného 

zariadenia ako je škôlka. Prednosť majú predškoláci a deti, ktoré mali odloženú školskú 

dochádzku.  

Primátorka mesta sa vyslovila, že minulý rok bola obdobná situácia, tiež neboli prijaté všetky 

deti do škôlky, nerobila sa rekonštrukcia a nedostali sme žiadnu petíciu. Táto situácia je bežná, 

že rodič dostane zamietavé rozhodnutie, ale po pár mesiacoch už je dieťa umiestnené. Hnať 

toto až do petície v roku keď sa rekonštruuje a mesto nemá prostriedky na zriadenie ďalšieho 

pavilónu pre deti, ktoré dosiahnu vek 3 rokov až v roku 2019 sa mi javí skutočne 

neopodstatnené. 

Poslankyňa Hluchá potvrdila, že mamičky nemali dostatok informácií a každá sa snažila riešiť 

nejako  situáciu. 

Primátorka sa ponúkla, že príde do škôlky medzi rodičov a vysvetlí im situáciu, ale situácia 

bola taká, že sa dozvedala rôzne informácie na túto tému na ulici. 

Riaditeľka MŠ sa vyjadrila, že sa s každým rodičom bavila slušne, tiež by tu rada videla niekoho 

kto sa na ňu sťažoval, že sa k nemu chovala zle. Každému odpovedala na otázky do tej miery 

do akej mu vedela odpovedať. Na otázku kedy sa to skončí, ona nevie odpoveď. Neprijatých 

nie 40 ale 25 detí. Z tých 25 detí vie o 3, ktorých matky sú na materskej dovolenke. Do škôlky 

sú prijímané deti len  zo Starej Turej z kapacitných dôvodov. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  považuje petíciu za riešenie nedostatočnej kapacity 

Materskej školy Stará Turá v školskom roku 2018/2019 a umiestnenie detí, ktoré dovŕšia 3 

roky do materskej školy v tomto školskom roku za neopodstatnenú.  

Hlasovanie poslancov: za 7, proti: 2 /Hluchá, PharmDr. Barszcz/ 

 

25. Petícia obyvateľov Starej Turej o zmenu dopravného značenia pre oblasť Dubník 1 

Petícia bola zaevidovaná v evidencii petícií pod číslom 1 – 018 a bola postúpená k vybaveniu 

na organizačné oddelenie. Organizačné oddelenie navrhovalo ponechať dopravnú značku  tak 

ako bola schválená dopravnou  komisiou 5. 6. 2017- upravená dopravným inžinierom na zónu 

30km a to hlavne z dôvodu bezpečnosti pre chodcov, korčuliarov či pre rodiny s deťmi 

a kočíkmi. Nakoľko chodník v tejto časti je značne poškodený (vytláčaný koreňmi stromov). 

Zmena úpravy dopravného značenia by musela byť znova predložená k rozhodnutiu 

dopravného inžiniera s čím súvisí spracovanie zmeny dopravného projektu. 

Poslanec Ing. Durec sa vyslovil, že on je za nižšiu rýchlosť. Prekvapuje ho nesúlad na 

Hviezdoslavovej ulici je 40 km/h a tu už máme 30 km/h, potom by možno mali aj tie ulice 

mať takúto rýchlosť. 

PharmDr. Barszcz – na komisii výstavby sa stotožnili, že tá 50 km/h v aleji nie je až také 

kritické miesto ale ako je vstup do lesa do Dubníka tam je 30 km/h opodstatnené. 

Prednosta skonštatoval, že chodník na Dubník je v zlom stave. Topolová alej by sa mala 

rúbať, mala by tam byť náhradná výsadba. Možno aj chodník s cyklochodníkom, potom bude 

dôvod niečo s tým robiť. On doporučuje nechať tam rýchlosť aká tam je. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo petíciu na vedomie. 

Hlasovanie poslancov: za 8, zdržal sa: 1 /Hluchá/ 



26. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z FEU pre projekt „Z 

Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“ 

     Mestské zastupiteľstvo  schválilo predloženie žiadosti o NFP zároveň zabezpečenie 

finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci v sume minimálne 13 122,35 €. 

Hlasovanie poslancov: za 9 

 

 

27. Návrhy a otázky poslancov 

Primátorka predložila poslaneckému zboru návrh na odkúpenie pozemku z dražby. Jedná sa 

o pozemok parc. č. 1137/1 ( park pri Chirane )o výmere 5521 m2 , ktorý je jedinou kompaktnou 

plochou zelene v meste  a podľa ÚP mesta je  túto plochu  potrebné zachovať a revitalizovať. 

Vlastníkom pozemku je KACEVAP  3H, s.r.o. Dr. Alberta Schweitzera 191. Dražbu vykonáva 

LICITOR  group a. s. Žilina v prospech  Považskej cementárne  a. s. Ladce. Poverilo primátorku 

mesta stanovením kúpnej ceny. 

 Tento park im daroval pán Šopík, ktorému park patril. Primátorka sa vyjadrila, že dražba na 

tento park bude 13. 9. 2018.V dražbe bol ohodnotený na 130 tis. € ale vykonávateľ dražby dal 

ponuku 260 tis. €. 

Poslanec Ing. Durec skonštatoval, že ten park sa dá pekne upraviť, je rozumné kúpiť takú 

plochu. 

Mestské zastupiteľstvo  schválilo odkúpenie pozemku. Hlasovanie: za 9 

 

Ďalej informovala poslancov, že pred 4 rokmi predkladalo mesto  projekt „Rekonštrukcia 

polikliniky“. Ten sa ale zastavil. Teraz robilo Ministerstvo zdravotníctva kritériá 

k predkladaniu projektu na zdravotné zariadenia, takže môžeme ten projekt zrealizovať. 

Do konca roku treba podať žiadosť. Poslankyňa Durcová sa spýtala, či by boli lekári niečím 

viazaní? Primátorka odpovedala, že nie. 

Poslanec Ing. Zloch poďakoval za vynovené chodníky a skrášlenie okolia bytových domov. 

Niektorí občania si to vážia, niektorí si to nevážia. Handrkovali sa tam o parkovisko, že sa im 

tam dymí. 

Poslankyňa Durcová mala požiadavku na Technické služby od občanov Hlaviny, nakoľko sú 

veľmi uvedomelí, na kontajner na separovaný odpad plastov. Je tam veľa chalupárov. 

Poslanec Ing. Zloch mal dotaz, prečo sa musia občania vysťahovávať z bytovky nad benzínkou. 

Primátorka mesta odpovedala, že z dôvodu, že im prevyšujú príjmy. 

Ing. Zloch sa pýtal, či je to jediný dôvod, to nariadenie by sa malo zmeniť. 

Ing. Galovičová sa vyjadrila, že sa skúmali príjmy a ľudia boli upovedomení, že už môžu mať 

nájom predĺžený len na jeden rok. Niektorí si už kúpili byt. 

Ing. Zloch ale nie všetci majú na kúpu bytu alebo domu. 

Ing. Durec pozval všetkých na malú lokálnu konferenciu 20.-21.9.2018 v DK Javorina. Budú 

sa tam riešiť klimatické zmeny a ekologická stabilizácia. 

 

 

 

Po vyčerpaní programu poďakovala primátorka  prítomným za účasť a ukončila zasadanie 

o 18.30 hod. 

 

 

Ing. Anna H a l i n á r o v á                     Ing.  Ján V o l á r                                                      

          primátorka mesta                          prednosta úradu 



 

 

 

Overovatelia: Bc. Zuzana Zigová 

                       Ing. Ivan Durec 

   

Zápis spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 

 


