
U Z N E S E N I A  

 

z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stará Turá 

 

konaného dňa 25. 8. 2016 

 

 

Uznesenie číslo 1 – XVIII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25. 8. 2016 návrh 

programu rokovania: 

 

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

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 3. Vyhodnotenie uznesení zo XVII. zasadnutia MsZ 

 4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6.  Informácia o  zrealizovaných rozpočtových opatreniach a návrh rozpočtového opatrenia 

 6.1 Návrh rozpočtových opatrení DK Javorina Stará Turá 

 7.  Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30. 6. 2016 

 8.  Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby k 30. 6. 2016 

 9.  Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina k 30. 6. 2016 

10.1 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30. 6. 2016 a monitorovacia správa     

k PR 

10.2 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o Technické služby Stará Turá k 30. 6. 2016 

10.3 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o DK Javorina Stará Turá k 30. 6. 2016 

11.   Informácia o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s. r. o. k 30. 6. 2016 vrátane 

prehľadu pohľadávok a  záväzkov 

12.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. k 30. 6. 2016 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

13.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s. k 30. 6. 2016 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

14.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu MŠA s. r. o. k 30. 6. 2016 

15.  Návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta Stará Turá  

16.  Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol 

17.  Návrh zmien v komisiách MsZ 

18.  Návrh VZN č. 7/2016 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských 

zariadení 

19.  Prerokovanie petície občanov 

20.  Koncepcia rozvoja športu mesta na r. 2016-2021 

21.  Návrhy a otázky poslancov 

a tento 

      s c h v a ľ u j e  

 

 

Uznesenie číslo 2 – XVIII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25. 8. 2016 návrh 

na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a týmto 

 

         s c h v a ľ u j e 



a) zloženie návrhovej komisie: Ing. Ján Zloch, Zuzana Durcová, JUDr. Patrícia Klačková 

b) overovateľov zápisnice: Bc. Zuzana Zigová, Ing. Igor Slezáček 

 

 

Uznesenie číslo 3 –XVIII/ 2016 

 Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25. 8. 2016 

„Vyhodnotenie plnenia uznesení zo XVII. zasadnutia  MsZ “   a toto              

 

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

 

 

 

 

Uznesenie číslo 4 –XVIII/ 2016 
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  25.8.2016 

žiadosť pána Ivana Maleka, bytom SNP 261/31, Stará Turá o odkúpenie  časti  cca 30 m2 z 

pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 1061/1 – ostatné plocha o celkovej výmere 10926 m2, 

ktorý sa nachádza na Ul. Dibrovovej pri rodinnom dome súp. č. 234.  Zároveň žiada 

o zníženie kúpnej ceny z dôvodu, že mu v minulosti bol zabraný pozemok pod cestu. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

odpredaj časti cca 30 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1061/1 /16  – ostatná 

plocha o celkovej výmere  10926 m2, ktorý  je  zapísaný na  LV  č. 1  v  podiele  

1/1  na mesto Stará Turá.  Kúpna  cena   za  odpredávanú  časť  pozemku je 

stanovená vo výške 30,- €/m2.  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  

bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, ktoré sa 

nachádzajú na ul. Dibrovovej. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto využiteľný a 

nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 

Odpredaj sa schvaľuje pre pána Ivana Malka, bytom SNP 261/31, Stará Turá. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po predložení geometrického 

plánu uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

                                                                                                                                                            

Termín :   bezodkladne po splnení podmienky         

 

 

Uznesenie číslo 5 –XVIII/ 2016 
Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 25.8.2016   

žiadosť pani Zdenky Gajdošíkovej, bytom Ul. SNP 151/68, Stará Turá o odkúpenie  

spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 7362/424353 z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 11 – 

zast. plochy o výmere 686 m2,  ktorý sa nachádza pod bytovým domom na Ul. SNP súp. č. 

151.   

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 



odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 11 – zast. 

plocha o celkovej výmere 686 m2 v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení  za cenu  0,10 €/m2. Odpredaj 

spoluvlastníckeho podielu sa schvaľuje pre pani Zdenku Gajdošíkovú, bytom SNP 

151/68, Stará Turá.      

 

b) u k l a d á     

                  MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľke a uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

 

                                                                                         Termín :  30.9.2016 

 

 

 

Uznesenie číslo 6 –XVIII/ 2016 
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 

25.8.2016ponuku pána Jaroslava Jansu, bytom Klčové 2088/37, Nové Mesto nad Váhom  na 

majtekovoprávne vysporiadanie častí z pozemkov parcele reg. „E“ parc. č. 9038/1 – ostatná 

plocha o celkovej výmere 735 m2 a parc. č. 9038/2 – lesné pozemky o celkovej výmere 6109 

m2, ktorých je spoluvlastníkom  v podiele 1/4.  Cenu za pozemky navrhuje vo výške 1,50 

€/m2. Jedná sa o časti pozemkov, ktoré tvoria súčasť cesty v Nárci, kde je zámer realizovať 

stavbu Cyklochodníka Stará Turá. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti    

 

a) s c h v a ľ u j e  

majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov parcele reg. „E“ parc. č. 9038/1 a parc. 

č. 9038/2 až po realizovaní stavby a zameraní skutkového stavu. 

 

b) u k l a d á     

     MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi. 

 

                                                                             Termín :   16.9.2016 

 

 

Uznesenie číslo 7 –XVIII/ 2016 
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 25.8.2016 

ponuku pána Bohumíra Michalca, bytom Topolecká 2248, Stará Turá na majtekovoprávne 

vysporiadanie častí z pozemkov parcele reg. „E“ parc. č. 9025 – trvalé trávne porasty 

o celkovej výmere 1629 m2, parc. č. 9033 – trvalé trávnaté porasty o celkovej výmere 299 m2  

a parc. č. 9037  – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 327 m2, ktorých je vlastníkom  v 

podiele 1/1.  Cenu za pozemky navrhuje vo výške 5,- €/m2. Jedná sa len o časti pozemkov, 

ktoré tvoria súčasť cesty v Nárci, kde je zámer realizovať stavbu Cyklochodníka Stará Turá. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti    

 

 

a) s c h v a ľ u j e  

majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov parcele reg. „E“ parc. č. 9025, parc. č. 

9033 a parc. č. 9037 až po realizovaní stavby a zameraní skutkového stavu. 

 

b) u k l a d á     



 

     MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi. 

 

                                                                             Termín :   16.9.2016 

 

 

 

Uznesenie číslo 8 –XVIII/ 2016 
      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 

25.8.2016ponuku pani Eleny Horváthovej, bytom Jazviny 1763, Stará Turá na 

majtekovoprávne vysporiadanie častí z pozemkov parcele reg. „E“ parc. č. 9038/1 – ostatná 

plocha o celkovej výmere 735 m2 a parc. č. 9038/2 – lesné pozemky o celkovej výmere 6109 

m2, ktorých je spoluvlastníkom  v podiele 3/72.  Cenu za pozemky navrhuje vo výške 5,- €/m2. 

Jedná sa len o časti pozemkov, ktoré tvoria súčasť cesty v Nárci, kde je zámer realizovať 

stavbu Cyklochodníka Stará Turá. Ďalej ponúka na majtekovoprávne vysporiadanie časť 

z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 7697 – lesné pozemky o celkovej výmere 5301 m2, 

ktorého je spoluvlastníkom  v podiele 9/16.  Cenu za pozemok navrhuje vo výške 5,- €/m2. 

Jedná sa len o časť pozemku, ktorý tvorí súčasť cesty v Grúnke, ktorá sa má rekonštruovať. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti    

 

a) s c h v a ľ u j e  

majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov parcele reg. „E“ parc. č. 9038/1, parc. 

č. 9038/2 a parc. č. 7697 až po realizovaní stavby a zameraní skutkového stavu. 

 

b) u k l a d á     

     MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi. 

 

                                                                             Termín :   16.9.2016 

 

 

Uznesenie číslo 9 –XVIII/ 2016 
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 25.8.2016 

ponuku pána Jána Hvoždaru, bytom Súš 2605, Stará Turá  na darovanie pozemku  parcela reg. 

„E“ parc. č. 6422 – záhrady o výmere 59 m2 a časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 

6422/1 – záhrady o výmere 76 m2.  Pozemky sa nachádzajú v Súši pod požiarnou zbrojnicou. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní ponuky   

 

a) s c h v a ľ u j e   
darovaciu zmluvu na pozemok parcela reg. „E“ parc. č. 6422 – záhrady o výmere 

59 m2 a pozemok parcela reg.  „E“ parc. č. 6422/1 – záhrady o výmere 76 m2.  

Pozemky parc. č. 6422 a parc. č. 6422/1 sú zapísané  v k. ú. Stará Turá na LV č. 

557 na pána Jána Hvoždaru, Súš 2605 ,  916 01 Stará Turá vo veľkosti podielu 1/1, 

pod radovým číslom B1. 

Obdarované Mesto Stará Turá, IČO 312002 nadobudne vlastnícke právo 

k darovaným nehnuteľnostiam v celosti. 

 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť pánovi Hvoždarovi a uzatvoriť s ním 

darovaciu zmluvu. 



 

 

                                                                             Termín :   30. 9. 2016 

 

 

Uznesenie číslo 10 –XVIII/ 2016 
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 

25.8.2016žiadosť spoločnosti SPP - distribúcia a.s., Bratislava o súhlas k uloženiu 

plynovodov na pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 1241/4, parc. č. 1561, parc. č. 1563/14, 

parc. č. 1366/3, parc. č. 1563/32, parc. č. 1241/1, parc. č. 1057/8, parc. č. 1057/2, parc. č. 

1057/6, parc. č. 5/1, parc. č. 2/21, parc. č. 2/18, parc. č. 2/17, parc. č. 2/16, parc. č. 2/1, parc. 

č. 5/12, parc. č. 5/13, parc. č. 5/11 a parcele reg. „E“ parc. č. 1599/2, parc. č. 1599/3, parc. č. 

1183/1, parc. č. 1031/32, parc. č. 139/11, parc. č. 194/1, parc. č. 193, parc. č. 181, parc. č. 

180, parc. č. 2232/5, parc. č. 2232/3, parc. č. 2232/4, parc. č. 2236, parc. č. 2239/1, parc. č. 

2241, parc. č. 2240/1, parc. č. 2242/1, parc. č. 2243/11, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará 

Turá. Súhlas k uloženiu žiadajú z dôvodu rekonštrukcie existujúcich plynovodov 

a pripojovacích plynovodov, ktoré budú vedené v pôvodných trasách cez pozemky, na ktoré 

majú zriadené vecné bremeno zo zákona.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti    

 

a) s c h v a ľ u j e  

vydanie súhlasu k uloženiu plynovodov na pozemkoch mesta na pozemkoch 

parcele reg. „C“ parc. č. 1241/4, parc. č. 1561, parc. č. 1563/14, parc. č. 1366/3, 

parc. č. 1563/32, parc. č. 1241/1, parc. č. 1057/8, parc. č. 1057/2, parc. č. 1057/6, 

parc. č. 5/1, parc. č. 2/21, parc. č. 2/18, parc. č. 2/17, parc. č. 2/16, parc. č. 2/1, 

parc. č. 5/12, parc. č. 5/13, parc. č. 5/11 a parcele reg. „E“ parc. č. 1599/2, parc. č. 

1599/3, parc. č. 1183/1, parc. č. 1031/32, parc. č. 139/11, parc. č. 194/1, parc. č. 

193, parc. č. 181, parc. č. 180, parc. č. 2232/5, parc. č. 2232/3, parc. č. 2232/4, 

parc. č. 2236, parc. č. 2239/1, parc. č. 2241, parc. č. 2240/1, parc. č. 2242/1, parc. 

č. 2243/11, ktoré sú zapísané na LV č. 1.  Vydanie súhlasu sa schvaľuje pre 

spoločnosť SPP – distribúcia a.s., Bratislava, IČO: 35 910 739.  

 

b) u k l a d á     

     MsÚ Stará Turá vydať súhlas k uloženiu plynovodov. 

 

                                                                             Termín :   16.9.2016 

 

 

 

Uznesenie číslo 11 –XVIII/ 2016 
      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  25.8.2016 

žiadosť pána Michala Jurču, bytom  Hurbanova 156/68, Stará Turá  o odkúpenie časti z 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1042/4 – zast.  plocha o celkovej výmere 349 m2, ktorý sa 

nachádza za  nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa na ul. Jiráskovej.  Predmetný pozemok 

tvorí nádvorie za domom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.  

Zámer odpredaja časti z pozemku bol zverejnený od 3.5.2016 v súlade s uznesením MsZ č. 4 - 

XVI/2016. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parc. č. 1042/16 – zast. plocha 

o výmere 138 m2. Pozemok bude evidovaný ako parcela registra  „C“.  



Uznesením MsZ č. 16 – XVII/2016 zo dňa 23.6.2016 bol neschválený odpredaj predmetného 

pozemku z dôvodu nutnosti preverenia trasy uloženia kanalizácie.  

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti    

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1042/16  – zast. plocha o výmere  138 

m2, ktorý  je  zapísaný na  LV  č. 1  v  podiele  1/1  na mesto Stará Turá.  Kúpna  

cena   za  odpredávanú  časť  pozemku je stanovená vo výške 30 ,- €/m2. Odpredaj 

sa schvaľuje s podmienkou upozornenia v kúpnej zmluve na zákonné vecné 

bremeno existujúcich inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v pozemku. 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  

bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa a tvorí nádvorie 

pri rodinnom dome, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na polohu nie je 

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

ponechať v majetku mesta. 

Odpredaj sa schvaľuje pre pána Michala Jurču, bytom Hurbanova 156/68, Stará 

Turá. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľom a po predložení geometrického 

plánu uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

                                                                             Termín :   bezodkladne po splnení podmienky         

 

 

Uznesenie číslo 12 –XVIII/ 2016 
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 25.8.2016 

žiadosť pani Ivety  Psotnej, bytom Štúrova 564/17, Stará Turá a Mgr.Art. Ivana Ožváta, 

bytom Škultétyho 3, Ivanka pri Dunaji  o odkúpenie  časti  z pozemku  parcela reg. „E“ parc. 

č. 1762  – orná pôda o celkovej výmere 12831 m2, ktorý sa nachádza za rodinným domom na 

ul. Štúrovej súp. č. 564, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. Odkúpenie pozemku žiada 

z dôvodu vytvorenia malej záhradky.   

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti    

 

a) s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 

 

zámer odpredaja časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1762 – orná pôda 

o celkovej výmere 12831 m2  v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení. 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je 

bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Vzhľadom na 

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

účelné ponechať v majetku mesta. 

 

b) u k l a d á     

 



MsÚ Stará Turá zverejniť zámer odpredaja pozemku na úradnej tabuli, na 

internetovej  stránke  mesta  po  dobu  15  dní  a  po  lehote zverejnenia  zámeru 

predložiť žiadosť na schválenie na najbližšom zasadnutí MsZ. 

 

                                                                                         Termín :  16.9.2016 

 

 

Uznesenie číslo 13 –XVIII/ 2016 
Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 25.8.2016žiadosť 

Mareka Medňanského, Jiráskova 165/4, Stará  Turá o zriadenie vecného bremena  na 

pozemkoch parc. č. 4852/16 a parc. č. 11316/5 z dôvodu umiestnenia  vjazdu a výjazdu 

k novostavbe rodinného domu, ktorý bude na pozemku parc. č. 4852/3.   

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti  

 

a) s c h v a ľ u j e   
zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 4852/16 – orná 

pôda o výmere 30 m2 a parc. č. 11316/5 – ostatné plochy o výmere 153 m2, ktoré sú   

zapísané na LV č. 1. Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre pána Mareka 

Medňanského,  bytom Jiráskova 165/4, Stará Turá. Vecné bremeno bude spočívať 

v práve umiestnenia a realizácie vjazdu a výjazdu k novostavbe rodinného domu na 

pozemku parc. č. 4852/3.   

 

b) u k l a d á  

 

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po realizácii a predložení    

geometrického plánu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. 

 

                                                                    Termín :   Bezodkladne po splnení podmienky         

 

 

 

Uznesenie číslo 14 –XVIII/ 2016 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 23.6.2016 

žiadosť Ľubomíra Klačku a manželky JUDr. Patrície Klačkovej, bytom Dr. Úradníčka 193/5, 

Stará Turá  o súhlas  s umiestnením a zriadenie vecného bremena  na pozemkoch parc. č. 

17220 a parc. č. 17221   z dôvodu  uloženia NN prípojky k hospodárskemu objektu,  ktorý 

bude na pozemku parc. č. 11937.   

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti  

 

a) s c h v a ľ u j e  vydanie súhlasu k umiestneniu NN prípojky na pozemkoch parc. č. 

17220 a parc. č. 17221    

 

b) s ch v a ľ u je  

zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17220 – lesné 

pozemky o výmere 34618 m2 a na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 17221 – 

zastavená plocha o výmere 2388 m2, ktoré sú   zapísané na LV č. 1. Zriadenie vecného 

bremena sa schvaľuje pre pána Ľubomíra Klačku a manželku JUDr. Patríciu 

Klačkovú, obidvaja bytom Dr. D. Úradníčka 193/5, Stará Turá. Vecné bremeno bude 

spočívať v práve uloženia NN prípojky k hospodárskemu objektu na pozemku parc. č. 

11937.   



 

 

c) u k l a d á  

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po realizácii a predložení    

geometrického plánu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. 

 

                                                                    Termín :   Bezodkladne po splnení podmienky         

 

 

Uznesenie číslo 15 –XVIII/ 2016 

      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 

25.8.2016žiadosť žiadosť spoločnosti Groise s.r.o., Ilava o súhlas s prepojením chodníka, 

ktorý bude vybudovaný na pozemku parc. č. 47 na mestský chodník, ktorý je vybudovaný na 

pozemku parc. č. 45/8. Pripojenie chodníka bude slúžiť ako vstup pre peších do priestorov 

budúceho denného baru s kaviarňou.    

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti       

 

a) s c h v a ľ u j e   vydanie súhlas na prepojenie jestvujúceho chodníka na pozemku 

parc. č. 45/8 s podmienkou, že prepojovací chodník si žiadateľ vybuduje na vlastné 

náklady a bude ho udržiavať. 

 

b) u k l a d á    

      MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť spoločnosti Groise s. r. o. Ilava.   

 

 

                                                                                         Termín :  16.9.2016  

 

 

Uznesenie číslo 16 –XVIII/ 2016 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 25.8.2016   

žiadosť pána Vladimíra Držku a manž. Blaženy, bytom Marečkova 970, Myjava a pána 

Jozefa Fabu a manž. Anny, bytom Bezručova 44, Trenčín  o odkúpenie časti z  pozemku 

parcela reg. „C“ parc. č. 12650/2 – zast. plochy o výmere 870 m2, ktorý sa nachádza 

v chatovej oblasti Dubník II.  Predmetná časť pozemku tvorí prístup k rekreačným chatám,  

ktoré majú vo vlastníctve. Pozemok odkúpia v spoluvlastníckom podiele každý v 1/2. 

Zámer odpredaja časti z pozemku bol zverejnený od 29. 6. 2016 v súlade s uznesením MsZ č. 

15 - XVII/2016. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o diel „1“ o výmere 64 m2 pre oboch žiadateľov 

každý v podiele 1/2, o diel „2“ o výmere 21 m2 p. Fabu s manž. v celosti a o diel „3“, „4“, „5“ 

o výmere  50 m2 pre p. Držku s manž. v celosti. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti      

 

a) s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) 

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

 

1. odpredaj časti z pozemku parc. č. 12650/2, ktorá je podľa geom. plánu  označená 

ako diel  č. 1 – zast. plocha o výmere  64 m2 , ktorý bude v stave  KN označený ako 

pozemok parc. č. 12650/     . 



Odpredaj sa schvaľuje pre Vladimíra Držku  a manželku MUDr. Blaženu Držkovú, 

obidvaja bytom M. Marečka 970/14, Myjava a Jozefa Fabu a manželku Annu Fabovú, 

obidvaja bytom Bezručova 44, Trenčín v podiele 1/2. 

 

2. odpredaj časti z pozemku parc. č. 12650/2, ktorá je podľa geom. plánu  označená 

ako diel  č. 2 – zast. plocha o výmere  21 m2 , ktorý bude v stave  KN označený ako 

pozemok parc. č. 12650/17. 

Odpredaj sa schvaľuje pre Jozefa Fabu a manželku Annu Fabovú, obidvaja bytom 

Bezručova 44, Trenčín v podiele 1/1. 

 

3. odpredaj časti z pozemku parc. č. 12650/2, ktorá je podľa geom. plánu  označená 

ako diel  č. 3, 4, 5 – zast. plocha spolu o výmere  50 m2 , ktoré budú v stave  KN 

označené ako pozemok parc. č. 12650/16. 

Odpredaj sa schvaľuje pre Vladimíra Držku a manželku MUDr. Blaženu Držkovú,  

obidvaja bytom M. Marečka 970/14, Myjava v podiele 1/1. 

 

Pozemok parc. č. 12650/2 je zapísaný na LV č. 1 ako parc. reg. „C“ – zast. plocha 

o celkovej výmere 870 m2 na mesto Stará Turá v celosti.  

Kúpna cena za odpredávané pozemky je stanovená vo výške 12,- €/m2. 

 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaná časť pozemku je  

bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. Vzhľadom na 

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

účelné ponechať v majetku mesta. 

 

 

b) u k l a d á    

  

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľom a po predložení geometrického 

plánu uzatvoriť kúpnu zmluvu.  

 

                                                                           Termín :   Bezodkladne po splnení podmienky         

 

 

Uznesenie číslo 17 –XVIII/ 2016 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 25.8.2016   

žiadosť pani Ing. Renáty Synkovej, bytom Ul. SNP 149/58, Stará Turá o odkúpenie  

spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 8892/843761  z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 6 – 

zast. plochy o výmere 1380 m2,  ktorý sa nachádza pod bytovým domom na Ul. SNP súp. č. 

149.   

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti      

 

a) s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 

 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 6 – zast. 

plocha o celkovej výmere 1380 m2 v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení  za cenu  0,10 €/m2. Odpredaj 

spoluvlastníckeho podielu sa schvaľuje pre pani Ing. Renátu Synkovú, bytom SNP 

149/58, Stará Turá.      

 



 

b) u k l a d á     

 

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľke a uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

 

                                                                                         Termín :  30.9.2016 

 

 

Uznesenie číslo 18 –XVIII/ 2016 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 25.8.2016 

žiadosť pani Kvetoslavy Juríkovej, Štúrova 607/12, Stará Turá o zníženie kúpnej ceny za 

odkúpenie  spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 

5331 – ostatné plochy o výmere 863 m2,  ktorá bola schválená uznesením MsZ č. 5 -

XVII/2016 vo výške 4,-€/m2. Kúpnu cenu navrhujem vo výške 1,50 €/m2.  

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti      

 

a)  n e s c h v a ľ u j e  zníženie kúpnej ceny  

 

b) u k l a d á     

 

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť pani Kvetoslave Juríkovej. 

 

                                                                               Termín :   16. 9. 2016               

 

 

Uznesenie číslo 19 –XVIII/ 2016 

      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 25.8.2016 

informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „Pozemok parc. č. 4025/14“ na odpredaj 

pozemku parc. č. 4025/14  nachádzajúceho  sa v miestnej časti Trávniky.  Obchodná verejná 

súťaž bola zverejnená od 29.6.2016 do 20.7.2016 do 15.00 hod. Na vyhlásenú obchodnú 

verejnú súťaž sa prihlásil jeden záujemca. Obálka s ponukou bola otvorená dňa 26.7.2016. 

Výberová komisia odporúča odpredaj pani Elene Martiniskovej Párovskej, bytom Jesenského 

880/71, Ilava za ponúknutú kúpnu cena 6,40/m2, čo pri výmere 433 m2 činí 2771,20 €. 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní informácie o výsledku obchodnej verejnej súťaže      

 

a) s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 

 

odpredaj pozemku parc. č. 4025/14 – záhrady o výmere 433 m 2nachádzajúci  sa v k. 

ú.  Stará Turá, ktorý je evidovaný v registri parciel „C“ na  liste  vlastníctva  č.  1  v  

podiele  1/1.  Odpredaj  sa schvaľuje  pre pani Elenu Martiniskovú Párovskú,  trvale 

bytom Jesenského 880/71, Ilava za cenu 2 771,20 € v súlade s § 9a odst. 1  písm. a)  

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

 

b) u k l a d á     

 

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť pani Elene Martiniskovej Párovskej a uzatvoriť 

kúpnu zmluvu. 



 

 

                                                                               Termín :   30.9.2016        

 

 

Uznesenie číslo 20 –XVIII/ 2016 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom XVIII. zasadnutí dňa 

25.08.2016 predložený investičný zámer „Prestavba objektu STÚ č.súp.78 na Denný bar  

s kaviarňou“, umiestnenej na pozemkoch parc.č.46 a 47v k. ú. Stará Turá v Starej Turej 

na Nám. Slobody č.súp.78 a tento: 
 

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

b.) u k l a d á  

 

MsÚ oznámiť stanovisko predkladateľovi s upozornením, že projekt stavby musí 

rešpektoval navrhované trasovanie MK v súlade s Územným plánom mesta a pri 

prevádzkovaní dodržiavať platné VZN na území mesta Stará Turá. 

 

T: do 2. 9. 2016  

      

 

Uznesenie číslo 21 –XVIII/ 2016 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25.08.2016 

Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta a túto: 

 

 

a) berie na vedomie 

 

b) schvaľuje 
            podanie žiadosti Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s. o prolongáciu úverovej 

zmluvy č. 246086-2015 zo dňa 15.12.2015 na obdobie do 30. 9.2017 v sume  

            500 000 € 

 

c) u k l a d á 

MsÚ vybaviť náležitosti súvisiace s podaním žiadosti. 

 

        T:31. 8. 2016 

  

Uznesenie číslo 22 –XVIII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25. 8.2016 v 

súlade s ustanovením §14 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh rozpočtového opatrenia 

k IV. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2016. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá: 

 

 

a tieto:  

 
a) Schvaľuje 



Rozpočtové opatrenie evidované pod číslom 29, ktorým sa: 

Zvýšia celkové výdavky rozpočtu o sumu 51 027 € 

 

 
b) Ukladá 

Mestskému úradu zapracovať rozpočtové opatrenie č. 29 do rozpočtu mesta Stará Turá 

na rok 2016 

       T: bezodkladne 

 
c) Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenia evidované pod číslami 17, 24, 25, 27 a 30, vzťahujúcich sa 

k účelovým dotáciám a rozpočtových opatrení evidovaných pod číslami 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 26 a 28 schválených primátorkou mesta, ktorými sa:  

 

 - Zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu 37 974 € 

   a zároveň 

 - Zvýšia celkové výdavky rozpočtu o sumu 21 208 € 

 

príjem výdavok

310/312001c B -3 200

9.4.1./610 B -3 200

9.2.2./610 B 1 362

9.2.2./620 B 477

9.2.2./710 K -4 000

9.2.2./630 B 4 000

11.1.2./637002 B 500

310/311 B 500

110/111003 B 2 000

1.3.2./642006 B 2 000

22 Navýšenie príjmov za predaj investičného majetku 230231000a K 4 000 primátorka

1.2.3./637005 B 1 600

6.2./633006 B 7 979

15.2./637011 B 1 600

6.2./633006 B 15 843

220/223001c B 15 843

3.4./635006 B 47

310/312001k B 47

12.5.2./716 K -10 000

300/322b K -10 000

11.5.1./633006 B -4 000

12.5.2./716 K 4 000

212/212002e B 3 000

12.5.2./716 K 3 000

27 Navýšenie štátnej dotácie pre matričný úrad 310/312001b B 307 Účel. dot.

11.1.2.a/637002 B -500

11.1.3.a/633006 B 500

9.1.1.b/620 B 721

9.1.1.c/630 B 48 356

9.1.1.d/640 B 1 950

30 Navýšenie podielových daní podľa skutočnosti 110/111003 B 25 477 Účel. dot.

37 974 72 235

primátorka

Rozpočtové opatrenia k IV. zmene rozpočtu spolu:

20 primátorka

21 primátorka

23
Navýšenie výdavkov pre geometrické plány, znalecké 

posudky a recykl. fond
primátorka

29

IV.

Storno investičnej akcie Detské ihrisko Trávniky

Navýšenie výdavkov na Občianske obrady a slávnosti

24
účelová 

dotácia

primátorka

17
Účelová 

dotácia

18 primátorka

Navýšenie výdavkov pre ŠKD - tovary a služby

Nevyčerpaný transferu na školu v prírode

Navýšenie výdavkov pre kultúrne podujatia MsU

Navýšenie výdavkov MŠ

19

Navýšenie Členských príspevkov pre záujmové združenia

Navýšenie účelových dotácií: Recyklačný fond a Vojnové 

hroby

Číslo uznesenia
Typ 

položky

Číslo 

RO
Schválil

Zm
en

a

Popis rozpočtového opatrenia Položka rozpočtu
Suma

Zmena financovania investičnej akcie Detské ihrisko Trávniky

Účelová 

dotácia

primátorka

25

26

28

MsU

Navýšenie miezd pre ŠKD

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo 23 –XVIII/ 2016 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25. 8.2016 návrh 

rozpočtového opatrenia č. 3/2016  m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k I. zmene 

programového rozpočtu pre rok 2016. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá: 

 

s c h v a ľ u j e 

 

1.  Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 k I. zmene rozpočtu. 

2.  Použite prostriedkov  z Rezervného fondu  m. p. o. DK Javorina Stará Turá na 

vykrytie 

 schodku  vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 3 tis. €, v súlade s ustanovením § 25    

zák. 523/2004 Z. z . O rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

Uznesenie číslo 24 –XVIII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25.08.2016 

Aktualizáciu stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30.16.2016 a túto: 

 

berie na vedomie 

  

Uznesenie číslo 25 –XVIII/ 2016 

      Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25. 8. 2016  

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

k 30.6.2016 

 

a túto 

 

 berie na vedomie 

 

 

 

Uznesenie číslo 26 –XVIII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25. 8. 2016  

Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m.p.o. DK Javorina  Stará Turá k 30.6.2016 

 

a túto 

 berie na vedomie 

 

 

Uznesenie číslo 27 –XVIII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 25.8.2016 prerokovalo 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30. 6.2016 a monitorovaciu správu 

k programovému rozpočtu a tieto: 

 

berie na vedomie 

 

 



 

Uznesenie číslo 28 –XVIII/ 2016 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 25.8.2016 prerokovalo 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 30. 6. 2016 

a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu a toto: 

 

berie na vedomie 

 

Uznesenie číslo 29 –XVIII/ 2016 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 25.8.2016 prerokovalo 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 30. 6. 2016 

a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu a toto: 

 

berie na vedomie 

 

Uznesenie číslo 30 –XVIII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25. 8.2016 

„Informáciu o plnení hospodárskeho plánu  Lesotur s.r.o. k 30. 6.2016 vrátane prehľadu 

pohľadávok a záväzkov“ a túto 

 

    berie na vedomie  

 

 

Uznesenie číslo 31 –XVIII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25. 8.2016 

„Informáciu o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s. r. o. k 30.6.2016 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov „ a túto: 

 

  berie na vedomie 

 

 

Uznesenie číslo 32 –XVIII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25. 8. 2016 

„Informáciu o plnení hospodárskeho plánu AQUATUR a .s. Stará Turá k 30.6.2016“  a túto: 

 

  berie na vedomie 

 

 

 

Uznesenie číslo 33 –XVIII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25. 8. 2016 

Informáciu o hospodárení spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá s. r. o. k 30. 6. 2016 

a túto: 

 

  berie na vedomie 

 

 

 

 



Uznesenie číslo 34 –XVIII/ 2016 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  na svojom zasadnutí dňa  25. 8.  2016  prerokovalo  

Správu z kontrol  ukončených po  XVII. zasadnutí MsZ a túto  

 

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

 

 

 

 

Uznesenie číslo 35 –XVIII/ 2016 

          Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  zasadnutí dňa 25.8.2016 

návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta na 1. časť sezóny 2016/2017 v súlade 

s VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta 

nasledovne: 

 

Pridelená dotácia na 1. časť sezóny 2016/2017:     

 

Mestský futbalový klub Stará Turá            4 363,80 €  

Tenisový klub Stará Turá    380,80 €  

Lukostrelecký klub Horné Húščie 3D  613,20 €  

Stolnotenisový klub Stará Turá   593,60 €  

Wu-shu centrum Stará Turá                        1 379,00 €  

Strelecký klub Stará Turá      618,80 €  

Mestský basketbalový klub Stará Turá       4 743,20 €  

Mestský kolkársky klub Stará Turá           1 307,60 €  

 

Spolu:              14 000,00  €  

 

 

 a tento  

 

a) s c h v a ľ u j e 

 

b) u k l a d á 

 

1. MsÚ oznámiť jednotlivým športovým klubom výšku dotácie na 1. časť sezóny 

2016/2017. 

 

                                                                      T : 15. 9.2016 

 

2. MsÚ uzavrieť s jednotlivými žiadateľmi – športovými klubmi zmluvy o poskytnutí 

dotácie a zabezpečiť úhradu dotácie na bankové účty žiadateľov. 

 

  T : 15. 9.2016 

 

 

Uznesenie číslo 36 –XVIII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25. 8. 2016  

zmenu v obsadení Komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport z dôvodu odchodu 



tajomníčky komisie Mgr. Lívie Boorovej na materskú dovolenku, ako i oznámenie o ukončení 

činnosti v Komisii ZPOZ Tatiany Novomestskej.  Na základe týchto skutočností  

 

 

a) O d v o l á v a 

z funkcie tajomníčky Mgr. Líviu Boorovú, bytom Mýtna 144/2, Stará Turá 

 

 

b) M e n u j e 

do funkcie tajomníka komisie Mgr. Miroslava Krča, bytom Hurbanova 125/21, 

Stará Turá 

 

c) B e r i e   n a  v e d o m i e 

oznámenie o ukončení činnosti členky ZPOZ Tatiany Novomestskej, bytom 

261/31, Stará Turá  

 

d) U k l a d á 

MsÚ administratívne vybaviť náležitosti súvisiace s ukončením funkcie. 

      

                 T: 31. 8. 2016 

 

 

Uznesenie číslo 37 –XVIII/ 2016 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25.08.2016  

Návrh VZN č.7/ 2016 –NAR  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení  so sídlom  

na území mesta Stará Turá a  o určení výšky mesačných príspevkov žiakov  

a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach na území mesta Stará Turá. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej  

 
a) s c h v a ľ u j e  

3/5 väčšinou prítomných poslancov VZN č.7/ 2016 –NAR  

 

b) u k l a d á  
MsÚ  zverejniť VZN č.7/ 2016 –NAR na webovej stránke mesta. 

        

        T:  26. 8. 2016 

 

 

 

Uznesenie číslo 38 –XVIII/ 2016 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom XVIII. zasadnutí dňa 

25.08.2016 petíciu občanov mesta, ktorých zastupuje Ing. Anna Maierová, proti  vydaniu 

súhlasného záväzného stanoviska k prestavbe objektu STÚ č.súp.78 na Denný bar s kaviarňou 

a túto: 



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

b)  u k l a d á 

 

MsÚ zaslať osobe oprávnenej zastupovať petičný výbor odpoveď s poukazom na § 4 ods. 3 

písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 

ktorého  „mesto usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, 

vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej 

činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, 

vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,“ 

Zákon o obecnom zriadení teda nepriznáva mestu právomoc na vydanie záväzného 

stanoviska ale odkazuje na „osobitný zákon“, ktorý môže mestu takúto právomoc priznať. 

Bez opory v zákone možno hovoriť o nulite (ničotnosti, resp. neplatnosti od samého počiatku 

ich vydania) takto vydaných záväzných stanovísk. Z § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyplýva, že mesto Stará Turá, nemá 

v tomto prípade kompetenciu na vydanie záväzného stanoviska či už v podobe povolenia, 

alebo nepovolenia  prestavby STÚ č. súpisné 78/4 na Denný bar s kaviarňou.  

 

 

T: do 15. 9. 2016   

  

 

Uznesenie číslo 39 –XVIII/ 2016 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  zasadnutí dňa 25.8.2016 

Koncepciu rozvoja športu v meste Stará Turá na r. 2016-2021 a túto trojpätinovou väčšinou hlasov 

prítomných poslancov  

 

 

a) s c h v a ľ u j e 

 

b) u k l a d á 

 

MsÚ zverejniť Koncepciu rozvoja športu v meste Stará Turá na r. 2016/2021 v súlade 

s právnou úpravou. 

 

 

                         T : 10. 9. 2016 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Halinárová 

            primátorka mesta 

              S t a r á  T u r á  

 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 

V Starej Turej dňa 25. 8. 2016 


