
U Z N E S E N I A  

 

z XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stará Turá 

 

konaného dňa 15. 12.  2016 

 

 

Uznesenie číslo 1 – XXII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 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 z XIX.-XXI. zasadnutia MsZ 

 4.  Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 5.1 Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015  

 6.  Návrh rozpočtových opatrení na zmenu PR m. p. o. Technické služby pre rok 2016 

 6.1 Informácia o  zrealizovaných rozpočtových opatreniach a návrh na schválenie rozpočtového 

opatrenia 

 7.   Návrh VZN č. 9/2016-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a určení výšky 

mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov... 

 8.  II. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2017-2019 

 9.  II. Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na obdobie 2017-2019 

10. II. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2017-2019 a stanovisko HK 

k rozpočtu 

11. Návrh smernice č. 10/2016 –IS Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ Stará Turá. 

12. Návrh termínov zasadnutí MsZ pre rok 2017 

13. Návrh zmeny v komisii pre sociálne veci a bývanie 

14. Návrh zmeny v komisii ZPOZ 

15. Stanovenie termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá pre rok 2017 

16. Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol 

17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2017 

18. Návrhy a otázky poslancov 

 

 

a tento 

      s c h v a ľ u j e . 

 

 

Uznesenie číslo 2 – XXII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 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,  JUDr. Patrícia Klačková 

                                               Mgr. Júlia Bublavá 

b) overovateľov zápisnice:         Ing. Ivan Durec, Ing. Richard Bunčiak 

 

 

 



Uznesenie číslo 3 –XXII/ 2016 

 Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2016 

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

 

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

 

 

Uznesenie číslo 4 –XXII/ 2016 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  15.12.2016   

predkladá žiadosť pani Sumejje Hasipi, nám. Dr. A. Schweitzera 195/3, Stará Turá o prenájom 

časti  pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 582/2 – zast. plocha o celkovej výmere 909 m2, ktorý 

sa nachádza  pred predajňou zmrzliny v obchodnom dome na ul. SNP 111. V súčasnej dobe má 

predmetnú časť ( 20 m2 )  pozemku prenajatú pán Šen Hasipi. Žiadateľka má záujem o väčšiu 

časť pozemku, až po roh budovy OD, nakoľko priestor medzi súčasnou terasou a chodníkom 

pred OD je neudržiavaný. Prenájom žiada od 1.1.2017. 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

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

prenájom časti 20 m2 z pozemku parcela reg. „C“, parc. č. 582/2 – zast. plocha 

o celkovej výmere 909 m2, ktorý  je  zapísaný na  LV  č. 1  v  podiele  1/1  na mesto 

Stará Turá.  

 Prenájom sa schvaľuje  od 1.1.2017 za cenu 5,- €/m2/rok. Prenájom sa schvaľuje len 

v pôvodnom rozsahu ako mal predchádzajúci nájomca p. Šen Hasipi z dôvodu, že 

v časti o ktorú žiada rozšírenie sa nachádza vodovodný hydrant.  

  

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť nájomnú zmluvu. 

                                                                                          

                                                                                                                                                            

Termín :   1.1.2017 

 

 

Uznesenie číslo 5 –XXII/ 2016 

      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 15.12.2016    

žiadosť Mgr. Radovana Biesika,  Papraď 1594, Stará  Turá a Evy Fajnorovej, bytom Pirte 

696/5, 907 01 Myjava o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela registra „C“, parc.č. 

16845/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 14245 m2 a parcela registra „C“, parc. 

č. 16848/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 537 m2 , z dôvodu uloženia 

inžinierskych sietí k novostavbe rodinného domu na pozemku parcela registra „C“, parc. č. 

16904/4. 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a) s c h v a ľ u j e  

zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela reg. „C“ parc. č. 16845/1 – zast. 

plocha o celkovej výmere 14245 m2 a parc. č. 16848/1 – zast. plocha o celkovej výmere 

537 m2, ktoré sú zapísané pod radovým číslo B1 na LV č. 1 na mesto Stará Turá 

v podiele 1/1. Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre pána Mgr. Radovana 



Biesika, trvale bytom Papraď 1594, Stará  Turá a  Evu Fajnorovú, rod. Fajnorovú, trvale  

bytom Pirte 696/5, 907 01 Myjava. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia 

inžinierskych sietí k novostavbe rodinné domu na pozemku parc. č. 16904/4.   

Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje s podmienku, že realizácia rozkopávky bude 

formou podtláčania. 

 

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 6 –XXII/ 2016 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  15.12.2016  

žiadosť pani JUDr. Oľgy Baranovej, Sadová 3022/2, Stará Turá o odkúpenie časti  502 m2  z  

pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 1761/193  – ostatné plochy o celkovej výmere 2209 m2, 

ktorý sa nachádza  na ul. Sadovej vedľa nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľky.  

Žiadateľka predmetný pozemok užíva ako záhradu viac ako 10 rokov. Po celej dĺžke pozemku 

je v zemi uložené a vedené vysokotlakové plynové potrubie. Žiadeľka si je vedomá v prípade 

odkúpenia predmetnej časti pozemku, že je na ňom zriadené zákonné vecné bremena.   

Zámer odpredaja časti z pozemku bol zverejnený od 4.11.2016 v súlade s uznesením MsZ č. 5 

- XX/2016. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok  parc.  č. 1761/230 – ostatná plocha 

o výmere 502 m2. Pozemok bude evidovaný ako parcela registra  „C“.  

 

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 pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1761/230  – ostatná o výmere  502 m2, 

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

za  odpredávaný  pozemok je stanovená vo výške 6 ,- €/m2.  

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. 

Odpredaj sa schvaľuje pre JUDr. Oľgu Baranovú, bytom Sadová č. 3022/2, Stará 

Turá v podiele 1/1. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

                                                                                

                                                                               Termín :  31.12.2016         

 

 

 

 

 



 

Uznesenie číslo 7 –XXII/ 2016 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  15.12.2016   

návrh na doplnenie do nájmu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá pozemky,  na ktorých 

sa nachádzajú panelové garáže v meste Stará Turá. Jedná sa o pozemky parc. č. 1066, parc. č. 

1067, parc. č. 1068, parc. č. 1069, parc. č. 1070, parc. č. 1071, parc. č. 1072, parc. č. 1073, parc. 

č. 1074, parc. č. 1075, parc. č. 1076, parc. č. 1077, parc. č. 1078, parc. č. 1079, parc. č. 1080, 

parc. č. 1081 a  parc. č. 1082 (Dibrovova ul.).  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti       

 

a) s c h v a ľ u j e  doplnenie pozemkov parc. č. 1066, parc. č. 1067, parc. č. 1068, parc. 

č. 1069, parc. č. 1070, parc. č. 1071, parc. č. 1072, parc. č. 1073, parc. č. 1074, parc. č. 

1075, parc. č. 1076, parc. č. 1077, parc. č. 1078, parc. č. 1079, parc. č. 1080, parc. č. 

1081 a  parc. č. 1082 (Dibrovova ul.) do nájmu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará 

Turá. 

 

b) u k l a d á  

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá a 

uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve. 

 

                                                                                          

                                                                               Termín :   31.12.2016         

 

 

Uznesenie číslo 8 –XXII/ 2016 

      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 15.12.2016   

návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb m.p.o. Stará Turá. Jedná sa 

o nasledovný majetok : Traktobager JCB 3CX  EČ: NMZ 141 v obstarávacej cene  57 600,- €, 

Detské ihrisko Trávniky v obstarávacej cene 6 904,44 €, a projektovú dokumentáciu Terénne 

a parkové úpravy priestoru vymedzeného ul. Mierovou ul. SNP za potokom a BD č. 5 

v obstarávacej cene 3 793,- € a Úprava plochy pred kultúrnym domom Stará Turá 

v obstarávacej cene 980,- €. Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku 

mesta Stará Turá do správy a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude 

odovzdaný do správy Technických služieb.  

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti       

 

a) s c h v a ľ u j e    
zverenie majetku mesta do správy Technických služieb m.p.o. Stará Turá : 

- Traktobager JCB 3CX EČ: NMZ 141 v obstarávacej cene  57 600,- € 

- Detské ihrisko Trávniky v obstarávacej cene 6 904,44 € 

- Terénne a parkové úpravy priestoru vymedzeného ul. Mierovou ul. SNP za potokom   

   a BD č. 5 v obstarávacej cene 3 793,- € - projektová dokumentácia 

- Úprava plochy pred kultúrnym domom Stará Turá v obstarávacej cene 980,- € -     

   projektová dokumentácia. 

 

b) u k l a d á  

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť Technickým službám m.p.o. Stará Turá a  

uzatvoriť dodatok k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy. 

 



                                                                 

 

                                                                                   Termín : 31.12.2016 

 

 

Uznesenie číslo 9 –XXII/ 2016 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 15.12.2016    

návrh na zmenu termínu ukončenia nájomného pomeru v zmluve o nájme pozemku č. 

73/maj/2015, ktorá je uzatvorená medzi mestom Stará Turá a spoločnosťou STINEX s.r.o. 

Nové Mesto nad Váhom. Zmenu termínu je potrebné predĺžiť  do doby poskytnutia dotácie 

z MDVaRR SR a schválenia úveru zo ŠFRB.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a) s c h v a ľ u j e   
zmenu termínu ukončenia nájomného pomeru v zmluve o nájme pozemku č. 

73/maj/2015 do 31.12.2017.  

 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť spoločnosti STINEX s. r. o a uzatvoriť 

dodatok k nájomnej zmluve. 

                                                                                          

                                                                             Termín : 31.1.2017 

 

 

Uznesenie číslo 10 –XXII/ 2016 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 15.12.2016  

investičný zámer na odkúpenie 15 b.j. v bytovom  dome  na Ul. Hlubockého súp. č. 306/27 

postavenom na pozemku parc. č. 441/2 a schválenie záväzkov potrebných na čerpanie úveru zo 

ŠFRB a dotácie z MDVRR SR. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní       

 

a) s c h v a ľ u j e   
1. kúpu nájomných bytov do vlastníctva mesta Stará Turá na základe Kúpnej zmluvy č. 

55/maj/2016 za cenu vo výške 670 417,65 €. 

2. investičný zámer  mesta  zrealizovať  kúpu  nájomných bytov v stavbe „Bytový dom – Stará 

Turá“ ( SO 01 bytový dom 15 b. j. ). Bytový dom sa nachádza v kat. území Stará Turá na 

pozemku parc. č. 441/2 a bol postavený podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. 

Kroupovou a spol., Pod Brezinou 35, Trenčín, schválenej v stavebnom konaní č. 2028/2015-

TS1/A10-Med. Bytový dom má 15 bytových jednotiek  ( z toho 12 dvojizbových b. j. a 3 

trojizbové b. j. ),  4. nadzemné podlažia bez výťahu, je nepodpivničený. Predmetný bytový dom 

je zapísaný na LV č. 10290.   

3. spôsob financovania kúpy bytového domu:  

- úver zo ŠFRB vo výške  60 % z obstarávacej ceny 

- dotácia z MDVRR vo výške 40% z obstarávacej ceny 

- vlastné zdroje vo výške 7,65 € 

Mestské zastupiteľstvo súhlasí s predložením žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie 

nájomných bytov podľa zákona č. 150/2013 Z. z. zo ŠFRB v znení zákona č. 276/2015 Z. z. 

a predložením žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 



443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 

predpisov z MDVRR SR.  

Mestské zastupiteľstvo čestne prehlasuje, že v prípade poskytnutia dotácie z MDVRR SR, túto 

skutočnosť oznámi ŠFRB aj s výškou poskytnutej dotácie. 

4. nájomný charakter bytov v bytovom dome na Ul. Hlubockého súp. č. 306/27 po dobu 40 

rokov. 

5. záväzok, že po nadobudnutí vlastníckeho práva k bytovému domu na Ul. Hlubockého súp. 

č. 306/27 a výmaze záložného práva, ktoré bolo zriadené na zabezpečenie úveru predávajúceho, 

zriadi mesto Stará Turá záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z. 

z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. v prospech ŠFRB na 

predmetnom bytovom dome a zriadi záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov 

obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 

bývaní v znení neskorších predpisov v prospech MDVRR SR. 

6. záväzok pri prenájme bytov dodržať § 22 zák. č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.   

7. zapracovanie splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu mesta Stará Turá počas trvania 

zmluvného vzťahu so ŠFRB. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá predložiť žiadosť o úver zo ŠFRB a o dotáciu MDVRR SR s príslušnými 

dokladmi. 

                                                                                          

                                                                             Termín :   16.1.2017         

 

 

 

Uznesenie číslo 11 –XXII/ 2016 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 15.12.2016   návrh 

na zabezpečenie úveru zo ŠFRB záložným právom na nehnuiteľnosti: 

 

- budova Slobodárne súp. č. 373 postavená na pozemku parc. č. 604, pozemok parc. č. 

604 – zast. plocha o výmere 680 m2,   

- budova súp. č. 260 postavená na pozemku parc. č. 542/5, pozemok parc. č. 542/5 – zast. 

plocha o výmere 877 m2. Cena uvedených nehnuteľností  je na základe znaleckých 

posudkov č. 49/2016 a 50/2016 vypracovaných Ing. Evou Gregušovou, znalcom 

z odboru stavebníctvo nasledovná: 

a)znal.posudok č.49/2016 – Dom služieb s pozemkom parc.č. 604 je 696 tis. € 

b) znal. posudok 50/2016 – Slobodáreň s pozemkom parc.č. 542/5 je 427 tis. €. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu          

 

a) s c h v a ľ u j e   zabezpečenie úveru záložným právom v prospech ŠFRB na 

nehnuteľnosti :  

-  budova Slobodárne súp. č. 373 postavená na pozemku parc. č. 604, pozemok parc. č. 

604 – zast. plocha o výmere 680 m2,  

- budova súp. č. 260 postavená na pozemku parc. č. 542/5, pozemok parc. č. 542/5 – 

zast. plocha o výmere 877 m2.  

Cena uvedených nehnuteľností je na základe znaleckých posudkov č. 49/2016 

a 50/2016 vypracovaných Ing. Evou Gregušovou, znalcom z odboru stavebníctvo 

nasledovná: 

a) znal.posudok č.49/2016 – Dom služieb s pozemkom parc.č. 604 je 696 tis. € 



b) znal. posudok 50/2016 – Slobodáreň s pozemkom parc.č. 542/5 je 427 tis. €. 

 

 

 

b) s ú h l a s í    

 s uzatvorením zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam opísaným v bode 

a) .      

                                                                                          

                                                                         Termín :   bezodkladne po splnení podmienky         

 

 

 

 

 

 

Uznesenie číslo 12 –XXII/ 2016 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  15.12.2016  žiadosť 

pána Mareka Žákoviča, Hlubockého 3/308, Stará  Turá o odkúpenie časti z pozemku parc. č. 

440/2, ktorý sa nachádza na ul. Hlubockého za rodinným domom vo vlastníctve žiadatela.  

Zároveň bola prerokovaná žiadosť od pána Ing. Martina Šviglera, bytom Hlubockého 311/9, 

Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku parc. č. 440/2 vo výmere cca 300-400 m2. Žiadateľ má 

záujem o časť pozemku, ktorá susedí s pozemkom v jeho vlastníctve. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov 
zámer odpredaja časti z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 440/2 – záhrady 

o celkovej výmere 2043 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 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 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 :  31.12.2016 

 

 

Uznesenie číslo 13 –XXII/ 2016 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 15.12.2016  

žiadosť spoločnosti AQUATUR a.s. Stará Turá o vydanie nasledovných súhlasov - súhlas 

k realizácii projektu „Rekonštrukcia odľahčovacích komôr Stará Turá“, súhlas vlastníka 

pozemku mesta Stará Turá parc. č. 312/4 a parc. č. 1825/83 na realizáciu projektu 

„Rekonštrukcia odľahčovacích komôr Stará Turá“. Súčasne predkladá žiadosť o zriadenie 

vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, uloženia, pripojenia, údržby, opravy 

odľahčovacej komory OK V3B na parc. č. 312/4 a žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 

1825/83 – orná pôda o výmere 354 m2, nakoľko na predmetnom pozemku je situovaný 



rozdeľovací objekt ČOV a odľahčovacia komora OK V1A. Kúpnu cenu za predmetný pozemok 

navrhujú 354,- €. 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti 

 

a) s c h v a ľ u j e  vydanie nasledovných súhlasov : 

- súhlas k realizácii projektu „Rekonštrukcia odľahčovacích komôr Stará Turá“, 

- súhlas vlastníka pozemkov parc. č. 312/4 a parc. č. 1825/83 na realizáciu projektu    

  „Rekonštrukcia odľahčovacích komôr Stará Turá“.  

 

b) s c h v a ľ u j e  

zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela reg. „C“ parc. č. 312/4 – zast. plocha 

o celkovej výmere 8229 m2, ktorý je zapísaný pod radovým číslo B1 na LV č. 1 na 

mesto Stará Turá v podiele 1/1. Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre spoločnosť 

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá, IČO: 36 340 456. 

Vecné bremeno bude spočívať v práve  vstupu na pozemok,  uloženia, pripojenia, 

údržby, opravy Odľahčovacej komory OK V3B.   

 

c) s c h v a ľ u j e    

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

odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1825/83  – orná pôda o výmere  354 m2,   

ktorý  je  zapísaný na  LV  č. 1  v  podiele  1/1  na mesto Stará Turá. Na predmetnom  

pozemku je situovaný rozdeľovací objekt ČOV a odľahčovacia komora OK V1A.  

Kúpna  cena   za  odpredávaný  pozemok je stanovená vo výške 354,- €.  

Odpredaj sa schvaľuje pre Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará    

Turá, IČO: 36 340 456. 

 

 d)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť spoločnosti AQUATUR a.s. Stará Turá, po 

predložení     

geometrického plánu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena a  kúpnu zmluvu. 

                                               

 

                                                                      Termín :    bezprostredne po splnení podmienky 

 

 

Uznesenie číslo 14 –XXII/ 2016 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 15.12.2016  návrh 

na kúpu 15 b.j. v bytovom dome na ul. Hlubockého súp. č. 306/27 v Starej Turej. Kúpna zmluva 

bude uzatvorená so spoločnosťou STINEX s.r.o. Nové mesto nad Váhom. Kúpna cena za 

predmetný bytový dom s 15 b.j.  je vo výške 670 417,65 €. 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti 

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

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

bytového domu na ul. Hlubockého súp. č. 306/27 v Starej Turej s 15 b.j. nasledovne : 
- Byt č. 1, vchod č. 27, 1. podlažie a podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu v podiele 4795/75658. Podlahová plocha bytu č. 1 

spolu : 47,95 m2 



- Byt č. 2, vchod č. 27, 1. podlažie a podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu v podiele 4769/75658. Podlahová plocha bytu č. 2  

spolu : 47,69 m2 
- Byt č. 3, vchod č. 27,  1. podlažie a podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu v podiele 4621/75658. Podlahová plocha bytu č. 3  

spolu :  46,21 m2 

- Byt č. 4, vchod č. 27,  2. podlažie a podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu v podiele 4880/75658. Podlahová plocha bytu č. 4  

spolu : 48,80 m2 

- Byt č. 5, vchod č. 27,  2. podlažie a podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu v podiele 4769/75658. Podlahová plocha bytu č. 5 

spolu : 47,69 m2 

- Byt č. 6, vchod č. 27,  2. podlažie a podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu v podiele 4611/75658. Podlahová  plocha bytu č. 6 

spolu : 46,11 m2 

- Byt č. 7, vchod č. 27, 2. podlažie a podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu v podiele 6327/75658. Podlahová plocha bytu č. 7 

spolu : 63,27 m2 

- Byt č. 8, vchod č. 27, 3. podlažie a podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu v podiele 4789/75658. Podlahová plocha bytu č. 8  

spolu : 47,89 m2 

- Byt č. 9, vchod č. 27, 3. podlažie a podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu v podiele 4749/75658. Podlahová plocha bytu č. 9  

spolu : 47,49 m2 
- Byt č. 10, vchod č. 27, 3. podlažie a podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu v podiele 4588/75658. Podlahová  plocha bytu č. 10  

spolu: 45,88 m2 

- Byt č. 11, vchod č. 27, 3. podlažie a podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu v podiele 6327/75658. Podlahová plocha bytu č. 11 

spolu : 63,27 m2 

- Byt č. 12, vchod č. 27, 4. podlažie a podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu v podiele 4759/75658. Podlahová plocha bytu č. 12  

spolu : 47,59 m2 

- Byt č. 13, vchod č. 27, 4. podlažie a podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu v podiele 4759/75658. Podlahová plocha bytu č. 13 

spolu: 47,59 m2 

- Byt č. 14, vchod č. 27, 4. podlažie a podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu v podiele  4588/75658. Podlahová plocha bytu č. 14 

spolu : 45,88 m2 

- Byt č. 15, vchod č. 27, 4. podlažie a podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu v podiele  6327/75658. Podlahová plocha bytu č. 15 

spolu : 63,27 m2 

 

Kúpna  cena   za  bytový dom je 670 417,65 €. Bytový dom súp. č. 306 je evidovaný v k. ú. 

Stará  Turá na LV č. 10290 v podiele 1/1 na spoločnosť STINEX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, 

IČO 36 295 370. Kupujúce  Mesto Stará Turá,  IČO 312002 nadobudne vlastnícke právo 

k predmetnému bytovému domu vo veľkosti podielu 1/1.  

 

 b) u k l a d á     



MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť spoločnosti STINEX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 

uzatvoriť kúpnu zmluvu.                                              

 

                                                                      Termín :    31.12.2016 

 

 

Uznesenie číslo 15 –XXII/ 2016 

      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2016  

žiadosť spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a. s. Stará Turá o súhlas 

v zmysle zásad o hospodárení s majetkom mesta spočívajúci v zabezpečení všetkých úkonov 

v súvislosti s výberovým konaním a výberom nového prevádzkovateľa infraštruktúry 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie mesta Stará Turá (ďalej len „Infraštruktúra“), 

vrátane organizácie a vyhodnotenia výberového konania a uzatvorením zmluvy s vybraným 

prevádzkovateľom Infraštruktúry.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a) s c h v a ľ u j e  postup mesta Stará Turá, ako jediného akcionára spoločnosti 

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá, so sídlom SNP 1/2, 916 

01 Stará Turá, IČO 36 340 456, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10375/R ( ďalej len „Spoločnosť“) vykonávajúceho v súlade 

s § 190 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník pôsobnosť valného zhromaždenia 

Spoločnosti, spočívajúci v zabezpečení všetkých úkonov v súvislosti s výberovým 

konaním a výberom nového prevádzkovateľa infraštruktúry verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie mesta Stará Turá ( ďalej len „Infraštruktúra“ ), vrátane 

organizácie a vyhodnotenia výberového konania, a uzatvorením zmluvy 

s vybraným prevádzkovateľom Infraštruktúry, ktorý bude prevádzkovať 

Infraštruktúru na základe a za podmienok podľa zmluvy, ktorá je prílohou tohto 

uznesenia ( ďalej len „Zmluva“), pričom túto Zmluvu je možné meniť výlučne v prípade 

pripomienok k Zmluve zo strany primátora mesta Stará Turá a  Ministerstva životného 

prostredia SR ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na základe 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 174/1.2MP/2014 v znení 

dodatkov s tým, že Zmluvu sú oprávnení podpísať štatutárni zástupcovia Spoločnosti 

výlučne so súhlasom valného zhromaždenia Spoločnosti, pričom platí, že všetky úkony 

akokoľvek súvisiace s výberovým konaním a výberom Prevádzkovateľa sú štatutárni 

zástupcovia Spoločnosti oprávnení vykonať výlučne s predchádzajúcim súhlasom 

primátora mesta Stará Turá ako osoby oprávnenej konať za jediného akcionára 

Spoločnosti. 

 

b)  u k l a d á     

      MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť spoločnosti AQUATUR a.s. Stará Turá.   

                                                                               

                                                                               Termín :   31. 12. 2016         

 

 

 

Uznesenie číslo 16 –XXII/ 2016 

      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 15.12.2016   

návrh na zverenie majetku mesta do správy ZUŠ  Stará Turá. Jedná sa o nasledovný majetok : 

osobný automobil  OPEL Zafira, na pôvodnej ŠPZ  BL-072AM v obstarávacej cene 7 799,- €. 



Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy 

a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný do správy ZUŠ.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti       

 

a) s c h v a ľ u j e    
zverenie majetku mesta do správy ZUŠ Stará Turá : 

- osobný automobil  OPEL Zafira, na pôvodnej ŠPZ  BL-072AM  

  v obstarávacej cene 7 799,- €. 

 

b) u k l a d á  

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť ZUŠ Stará Turá a  uzatvoriť dodatok k zmluve o 

zverení majetku mesta Stará Turá do správy. 

                                                                 

                                                                                   Termín : 31.12.2016 

 

 

 

Uznesenie číslo 17 –XXII/ 2016 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 15.12.2016   

Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta a túto: 

 

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

 

 

Uznesenie číslo 18 –XXII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2016 

Výročnú správu mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 

2015 a túto: 

 

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

   

 

 

Uznesenie číslo 19 –XXII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2016 Návrh  

rozpočtových opatrení na zmenu PR  m. p. o. Technické služby Stará pre rok 2016, 

ktorým sa: 

 

1. Zvýšia bežné výdavky na prg.7., 12., 15.           48 500 € 

2. Znížia bežné výdavky na prg.7.                          18 000 € 

3. Znížia kapitálové výdavky na prg.7., 12.            21 500 € 

4. Zníži sa kapitálová dotácia                                  21 500 € 

5. Zvýši sa bežná dotácia                                           9 500 € 

6. Zvýši sa príjem z ÚPSV                                      21 000 € 

 

a tento  

 

s c h v a ľ u j e. 

 

 



 

Uznesenie číslo 20 –XXII/ 2016 

       Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2016  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 rozpočtových opatrení 

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

 



Zm
en

a 

Číslo 
RO 

Popis rozpočtového opatrenia 
Položka 

rozpočtu 
Typ 

položky 

Suma 

príjem výdavok 

VI. 

43 Rekonštr. a výstavba VO - II. Etapa - neopráv. výdavky 5.5.1.b/637005 B  8 257 

44 Transfer DK Javorina 11.1.2.e/641001 B   5 000 

45 
Podujatia MsU 11.1.2./641001 B  -90 

Zachovanie remesiel v Starej Turej a Kunoviciach 11.9.1./637004 B  90 

46 Odvod DPH z obstarania tovaru z krajín EU 
3.4.g/637012 B   9 600 

3.4.j/714004 K   -9 600 

47 Recyklačný fond 
220/223001c/ B 70 370   

6.2./633006 B  70 370 

48 Výkup pozemkov 1.2.3.a/711001 K   11 546 

49 

Storno transferov na zateplenie MŠ 
300/322b/ K -190 000   

9.1.4./717002 K  -246 660 

Storno transferov na zateplenie ZŠ 
300/322b/ K -709 906   

9.2.1./717002 K   -747 269 

Storno transferov na rekonštrukciu Husitskej veže 
300/322b/ K -38 000   

11.8.b/717002 K   -40 000 

Storno transferov na rekonštr. DK Papraď 
300/322b/ K -18 000   

11.2./721001 K   -18 000 

Storno transferov na street work ihrisko 
300/322b/ K -20 000   

12.5.2.b/716 K   -19 760 

Výnos dane z príjmov  110/111003 B 88 520   

Daň za psa 120/133001a/ B 537   

Daň za užívanie verejného priestranstva  120/133012b/ B 12 846   

Iné príjmy z podnikania ( KOS, Technotur)                                                                                                                                                                                                                                               211/211004 B 1 000   

Nájomné z konania jarmoku 212/212002e/ B -70   

Správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ 220/221004b/ B -2 500   

Vlastné príjmy ZOS a OS 220/223001d/ B 3 100   

Úroky z termínovaných vkladov 240/244000a/ B -600   

Výťažok z lotérií a hier 290/292008a/ B -7 300   

Ostatné nedaňové príjmy 290/292b/ B 3 105   

Granty (AIDE, charita) 310/311a/ B -4 479   

Decentralizačná dotácia - školstvo 310/312001c/ B -12 944   

Decentralizač. dot. správa pozem. komunik. 310/312001e/ B -2   

Decentr. dotácia na ŽP a stav.poriadok 310/312001f/ B -37   

Decentr. dotácia - register obyvateľov 310/312001g/ B 20   

Dotácia na spoloč. školský úrad 310/312001h/ B 585   

Chránená dielňa (ms.kamerový systém) 310/312001ch/ B -1 040   

Menšie obecné služby, aktivačné činnosti 310/312001i/ B -187   

Voľby, sčítanie obyvateľstva 310/312001j/ B -12   

Dotácia na opatrovateľské služby 310/312001l/ B 7 365   

Dotácia na na kultúru 310/312001n/ B 500   

Refund. transferov CVČ mimo zriaď. pôsobnosti mesta 310/312001o/ B 649   

Dotácia na rekonštrukciu Triediacej linky 310/312001p/ B 6 614   

Zadržané rodinné prídavky 310/312001t/ B 2 060   

Vlastné príjmy škôl - Materská škola Vl. príjmy škôl B 8 535   

Vlastné príjmy škôl - CVČ Vl. príjmy škôl B 910   

Predaj pozemkov 230/233001b/ K 17 376   

Storno transferov na rekonštr. verej. osvetl. II. etapa  300/322b/ K -33 612   

Storno transferov na kotolňu č. 2 pre telocvičňu ZŠ 300/322b/ K -4 389   

Zvýšenie transferov na prípojku plynu hlav. pavil. ZŠ 300/322b/ K 3 178   



Sociálny fond - navýšenie v podprograme 1.1 1.1.1.c/637016 B   520 

Zníženie výdavkov na rozvojové projekty 1.2.3./637011 B  -342 

Zníženie výdavkov na špeciálne  služby 3.1.k/637005 B   -1 500 

Software 3.3.1.a/633013 B  -724 

Údržba a upgrady softwaru 3.3.1.b/635009 B   -185 

Ortofotomapy, bezpečnostný projekt 3.3.1.c/637005 B  -480 

Opravy hardwaru 3.3.1.d/635002 B   -43 

PC, server, diskové polia, iný hardware 3.3.1.e/633002 B  555 

Náplne do tlačiarní a kopírok, dátové médiá... 3.3.1.f/633006 B   -487 

Internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna) 3.3.1.g/632004 B  -32 

Mesačné poplatky za kópie 3.3.1.ch/633006 B   -301 

Kopírovacie zariadenie - nájom 3.3.1.i/636002 B  -12 

Údržba zabezpečovacieho zariadenia 3.3.1.l/635005 B   5 

IP kamera 3.3.1.n/635005 B  -100 

Údržba majetku 3.4.d/635006 B   -1 000 

Obstaranie majetku 3.4.f/713001 B  1 500 

Nákup dopravných prostriedkov 3.4.j/714004 K   -6 980 

Tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc 4.1.1./633006 B  -57 

Transfery na rôzne účely podľa VZN 4.2./642001 B   2 525 

Mzda MsP   5.1.1.a/611 B  -1 200 

Odvody MsP 5.1.1.b/621 B   1 200 

Stravné MsP 5.1.1.d/637014 B  -111 

Telefónne služby, internet 5.1.1.e/632003 B   -260 

Palivo, mazivá, oleje,údržba 5.1.1.j/634001 B  -600 

Lekárske prehliadky 5.1.1.n/637006 B   -300 

Kolky 5.1.1.o/637023 B  -50 

Voda, elektrika, plyn 5.1.1.r/632001 B   -1 700 

Mzda chránená dielňa 5.1.2.a/611 B  -1 000 

Odvody chránená dielňa 5.1.2.b/625001 B   -320 

Prenájom skladových priestorov IPCHO 5.2./636001 B  -1 598 

Poplatky za odchyt túlavých psov 5.6.1./637004 B   -200 

Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST) 7.1.1./641001 B  -15 000 

Dopravné značky + projekt 8.2.b/633006 B   -2 600 

MŠ Hurbanova ul. - úprava výdavkov na tovary a služby 9.1.1.c/630 B  -1 823 

Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153 9.1.4/637002 B   -500 

Mzdy ZŠ Hurbanova 9.2.1.a/610 B  -4 500 

Odvody  ZŠ Hurbanova 9.2.1.b/620 B   -1 525 

Tovary a služby CVČ 9.3.2.c/630 B  649 

Refundácia transf. CVČ mimo zriaď. pôsobnosti mesta 9.3.3./641009 B   120 

Účelovo viazané prostriedky ZŠ 9.4.1.a/610 B  4 418 

Účelovo viazané prostriedky MŠ 9.4.2./610 B   -3 218 

Účelovo viazané prostriedky CVČ 9.4.4./610 B  -209 

Výdavky z vlastných príjmov škôl MŠ 9.5.2./632 B   10 358 

Výdavky z vlastných príjmov škôl CVČ 9.5.4./632 B  910 

Dotácie pre športové združenia, kluby mesta podľa VZN 10.2.a2/642001 B   -2 775 

Športové podujatia 10.3./637002 B  -761 



 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá: 

 

a)     s c h v a ľ u j e 

Rozpočtové opatrenia evidované pod číslami 48, 49, 50 a 51 ktorými sa  

 

Znížia celkové príjmy rozpočtu o sumu:     856 594 € 

Propagačný materiál 11.5.1./633006 B   761 

Rekonštrukcia NKP Husitská veža 11.8./637002 B  -500 

Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST) 12.1./641001 B   18 500 

Sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela 13.1.1./642026 B  1 600 

Terénna opatrovateľská služba - mzdy 13.2.1.a/611 B   -4 000 

Terénna opatrovateľská služba - všeobecný materiál 13.2.1.d/633006 B  -700 

Terénna opatrovateľská služba - dohody o prac. činnosti 13.2.1.d/637027 B   800 

Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS - energie 13.2.2.c/632001 B  -2 500 

Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS - voda 13.2.2./632002 B   -1 000 

Centraliz. opatrovateľ. služba v ZOS - interiér vybavenie 13.2.2.f/633001 B  -1 000 

Centraliz. opatrovateľ. služba v ZOS - spotr. materiál 13.2.2.g/633006 B   3 000 

Centraliz. opatrovateľ. služba v ZOS - údržba 13.2.2.h/635006 B  1 000 

Centraliz. opatrovateľ. služba v ZOS - všeobecné služby 13.2.2.j/637014 B   -2 000 

Centraliz. opatrovateľ. služba v ZOS - odmeny zamestn. 13.2.2.k/614 B  -1 000 

Klub dôchodcov - energia, voda, internet 13.3.1a/632001 B   -500 

Klub dôchodcov - prepravné 13.3.1b/634004 B  250 

Klub dôchodcov - všeobecné služby 13.3.1c/637004 B   -50 

Klub dôchodcov - odvody 13.3.1e/625001 B  -200 

Jednorázové dávky v hmotnej núdzi 13.4.1./642026 B   -800 

Lekárske posudky 13.5.1./637005 B  500 

Príspevky na sociálne služby 13.5.3./642026 B   -500 

Adminisratíva - transfer TSST 15.1./641001 B  6 000 

Projekty - Územný plán mesta 1.2.2.a/711005 K   -2 730 

Územný plán zóny "Dráhy" 1.2.2.b/711005 K  -1 470 

Rozvojové projekty 1.2.3.b/716 K   -35 820 

PC, server, diskové polia, iný hardware 3.3.1.e/713002 K  -728 

Prestavba a nadstavba budovy MsU 4.3.2./717002 K   -543 

Program odpadového hospod. mesta na roky 2016-2020 6.5.1./711005 K  -1 000 

Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST 7.3.1./721001 K   -3 000 

Osvetlenie prechodu pre chodcov 8.2./713005 K  -3 300 

Kotolňa č.2 pre Telocvičňu 9.2.4./717002 K   -4 008 

Prípojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón  9.2.4./717002 K   3 974 

Transfer TSST 12.1./721001 K   -18 500 

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie 12.3.4./716 K   -12 128 

Detské ihrisko Mýtna a Trávniky 12.5.2.a/716 K   -96 

Stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj 14.1.3.d/717001 K   -11 984 

50 Presun výdavkov na tovary a služby z MŠ na ŠJ 
9.1.1.c/630 B   -7 500 

9.1.2.c/630 B   7 500 

51 Predaj pozemkov mesta 230/233001 K 29 584   

Rozpočtové opatrenia k VI. zmene rozpočtu spolu: -786 224 -1 079 921 



a 

Znížia celkové výdavky rozpočtu o sumu:  1.163.548 € 

 

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

         prehľad rozpočtových opatrení k VI. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2016, 

evidovaných pod číslami 47, vťahujúcich sa k účelovým dotáciám a rozpočtových 

opatrení evidovaných pod číslami 43, 44, 45 a 46 schválených primátorkou mesta, 

ktorými sa:  

 

                                      - zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu 70.370 € 

                                        a zároveň 

                                      - zvýšia celkové výdavky rozpočtu o sumu 83.627 € 

 

c)    u k l a d á 

         Mestskému úradu zapracovať rozpočtové opatrenia č. 48, 49, 50 a 51 do rozpočtu mesta 

Stará Turá  na rok 2016. 

                                                                                      T: do 31.12.2016 

 

 

 

 

Uznesenie číslo 21 –XXII/ 2016 

      Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa15.12.2016  

Návrh VZN č.9/ 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.9/ 2016 –NAR  

 

b) u k l a d á z 

MsÚ zverejniť VZN č.9/ 2016 –NAR na webovej stránke mesta. 

             

                       T:  16.12.2016 

 

 

Uznesenie číslo 22 –XXII/ 2016 

      Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa15.12.2016  

II. Návrh programového rozpočtu Dom kultúry Javorina Stará Turá na roky 2017-2019  

 

a) s c h v a ľ u j e 

- II. návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2017 

- II. návrh rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2017 

 

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

- II. návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2018-2019 

- II. návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2018-2019. 



 

 

Uznesenie číslo 23 –XXII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa15.12.2016  

II. Návrh programového rozpočtu Technické služby Stará Turá na roky 2017-2019  

 

a) s c h v a ľ u j e 

- II. návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2017 

- II. návrh rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2017 

 

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

- II. návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2018-2019 

- II. návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2018-2019. 

 

 

Uznesenie číslo 24 –XXII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2016 Návrh 

programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2017-2019 a tento: 

 

a) schvaľuje rozpočet na rok 2017 vrátane programovej časti v nasledovnej 

štruktúre:  

 

Bežné príjmy:                 5 741 394        Bežné výdavky:                       5 358 937 

Kapitálové príjmy:            784 904        Kapitálové výdavky                1 731 196 

Finančné príjmové operácie:     613 000  Finančné výdavkové operácie:         49 165 

--------------------------------------------------    ---------------------------------------------------------- 

Príjmy celkom:                      7 139 298        Výdavky celkom:              7 139 298 

 

 

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami rozpočtu je 0 €, t.j. rozpočet je 

zostavený ako vyrovnaný.         

 

b) berie na vedomie:  

1. Rozpočet na roky 2018 a 2019 vrátane programovej časti. 

            2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2017  

s výhľadom na roky 2018 a 2019. 

 

 

c) ukladá  

MsÚ zverejniť rozpočet v súlade s právnou úpravou. 

 

 

Termín plnenia: 23.12.2016 

 

 

Uznesenie číslo 25 –XXII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2016  

smernicu č. 10/2016 –IS Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského 

zastupiteľstva Stará Turá a túto :        

 



a) s c h v a ľ u j e 

 

            b )  u k l a d á 

                  MsÚ administratívne zabezpečiť jej dodržiavanie počnúc 1. 1. 2017 a zverejniť ju 

na webovom sídle mesta. 

 

        

        T: 20.12.2016 

 

 

Uznesenie číslo 26 –XXII/ 2016 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2016  návrh 

termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva Stará Turá na rok 2017   a tento  

 

s c h v a ľ u j e  nasledovnými termínmi 

 

 23. 2. 2017 

 27. 4. 2017 

 22. 6. 2017 

 21. 9. 2017 

 26.10.2017 

  14.12.2017 

 

           so začiatkom rokovania o 15 hod. 

 

 

Uznesenie číslo 27 –XXII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2016 zmenu 

v obsadení Komisie pre sociálne veci a bývanie na základe abdikácie člena komisie MUDr. 

Radovana Ammera, ktorá bola doručená 5. 12. 2016. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

 

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

            abdikáciu člena Komisie pre sociálne veci a bývanie MUDr. Radovana Ammera, 

            bytom 8.apríla 47, Stará Turá. 

 

 

Uznesenie číslo 28 –XXII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2016  zmenu 

v obsadení Komisie ZPOZ z dôvodu abdikácie predsedníčky, ktorá túto vykonala ústne na 

zasadnutí komisie ZPOZ  dňa 22. 11. 2016 a následne bola vnesená do zápisnice komisie. 

Členkou komisie zostáva naďalej. Zároveň bol prerokovaný návrh na nové obsadenie tejto 

funkcie. Na základe týchto skutočností MsZ Stará Turá 

 

 

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

abdikáciu predsedníčky komisie ZPOZ  Mgr. Sone Krištofíkovej, bytom 

Komenského 263/25, Stará Turá 

 

 



c) s c h v a ľ u j e 

1. do funkcie predsedníčky komisie ZPOZ Bc. Zuzanu Zigovú, bytom Hurbanova 

136/10, Stará Turá, 

2. do funkcie člena komisie Mgr. Miroslava Krča, bytom Hurbanova 125/21, Stará 

Turá.  

 

 

 

 

Uznesenie číslo 29 –XXII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  zasadnutí dňa 15. 12. 2016 návrh 

stanovenia termínov konania príležitostných trhov a ich predajného času v meste Stará Turá pre 

rok 2017 Stará Turá a to: 

 

 Veľkonočný trh                         7. apríl 2017 v čase od 10,00 hod. do 20,00 hod. 

 

 XXVI. Staroturiansky jarmok  9. júna 2017 v čase od 8,00 hod. do 19,00 hod. 

            občerstvenie na tržnici v čase od 8,00 hod. do 24,00 hod. 

          10. júna 2017 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.      

 

 Festival Divné veci                    23. - 24. jún 2017 v čase od 10,00 hod. do 20,00 hod. 

  

 Kopaničársky jarmek              20. októbra 2017 v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod., 

 

 Vianočný trh                             16. decembra 2017 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod. 

 

 

 

 a tento: 

a) schvaľuje, 

b) ukladá mestskému úradu zverejniť termíny konania príležitostných trhov a ich 

predajného času v meste Stará Turá pre rok 2017 

         

                                                                                                          T:  31.12.2016 

 

 

Uznesenie číslo 30 –XXII/ 2016 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2016  prerokovalo  

Správu z kontrol ukončených po  XX. zasadnutí MsZ a túto  

 

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

 

 

 

Uznesenie číslo 31 –XXII/ 2016 

     MsZ na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2016  prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej  kontrolórky mesta na 1. polrok 2017  a tento takto 

 

 s c h v a ľ u j e   

 



1. Kontrola výdavkov za nehmotný majetok za rok 2016 -  hardware na MsÚ. 

     

2. Kontrola uplatňovania zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

    verejnej správy, najmä § 28 ods. 2 v príspevkovej organizácii Dom kultúry 

    Javorina Stará Turá. 

     

3. Kontrola správnosti výsledku hospodárenia a inventarizácie vlastného  

    imania za vybrané roky v Materskej škole Stará Turá. 

 

4. Plnenie úloh vyplývajúcich HK zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých 

    opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej    činnosti. 

     

  

5. Vypracovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu 

    záverečného účtu mesta za rok 2016. 

 

6. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016. 

 

7. Ostatná kontrolná činnosť: 

    - ostatné kontroly podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva 

    - kontroly  opodstatnenosti vyraďovania majetku mesta v spolupráci 

      s príslušnou komisiou  MsÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Halinárová 

            primátorka mesta 

              S t a r á  T u r á  

 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 

V Starej Turej dňa 15. 12. 2016 

 


