ZÁPISNICA
z XXXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 10. 9. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1.

Otvorenie, schválenie programu rokovania

2.

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.

Návrh na riešenie majetkových záležitostí

4.

Návrhy a otázky poslancov

K priebehu rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
XXXVIII. 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 JUDr. Patrícia Klačková, Lukáš Adámek neskorší príchod ohlásila Monika
Hluchá.
MsZ schválilo návrh programu rokovania. Hlasovanie poslancov: za10
2.

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Mestské zastupiteľstvo schválilo zloženie návrhovej komisie: Ing. Bohdan Görög, Mgr. Júlia
Bublavá, PharmDr. Leopold Barszcz a overovateľov zápisnice: Bc. Zuzana Zigová, Ing.
Richard Bunčiak.
Hlasovanie poslancov: za10
O 15.05 hod prichádza do rokovacej miestnosti poslankyňa Monika Hluchá.
3.

Návrh na riešenie majetkových záležitostí

Primátorka mesta informovala, že na základe jednania mesta Stará Turá s TSK sa pripravuje
zámena 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.
Na minulom zasadnutí MsZ 23. 8. 2018 bol schvaľovaný návrh zámeny majetku. Keďže nastali
zmeny treba schváliť nové uznesenie k zámene. V novom návrhu sa v uznesení vypúšťa
z výrokovej časti v bode a) pozemok parc. č. 1035/3-vodná plocha /nachádzajúci sa pri
Vikárke/, hodnota majetku Mesta Stará Turá k zámene sa mení z pôvodnej výšky 108 105,14 €
na čiastku 106 815,97 €, z uvedeného dôvodu sa zároveň mení výška finančného vyrovnania
zo strany mesta Stará Turá z pôvodnej výšky 784,79 € na čiastku 2 073,96 €. TSK bude
schvaľovať zámenu nehnuteľností 24. 9. 2018 na svojom zasadnutí.
Poslanec PharmDr. Barszcz mal dotaz, či má mesto viacero takýchto pozemkov v rámci potoka.
Ing. Galovičová odpovedala, že to majetkové oddelenie neskúmalo.
Primátorka skonštatovala, že možno sa nám tento pozemok ešte zíde pri riešení projektu
cyklotrasy.

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh zámeny pričom zrušilo uznesenie č. 6-XXXVII/2018.
Hlasovanie poslancov: za11
4. Návrhy a otázky poslancov
Ing. Bunčiak mal dotaz či bude pri parkovisku pred Lipou oproti predajni Gazda zábradlie,
zaujímali sa o to rodičia malých detí.
Primátorka sa vyslovila, že z tohto má obavy aj pri tom projekte pri potoku, kde sa má
odstraňovať zábradlie. Túto pripomienku poslanca postúpime Technickým službám.
Ďalej informovala, že dnes mesto priviezlo odhŕňač na zimu značky Mercedes.

Po vyčerpaní programu poďakovala primátorka prítomným za účasť a ukončila zasadanie
o 15.45 hod.

Ing. Anna H a l i n á r o v á
primátorka mesta

Overovatelia: Bc. Zuzana Zigová
Ing. Richard Bunčiak
Zápis spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková

Ing. Ján V o l á r
prednosta úradu

