
U Z N E S E N I A  

 

z XXVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stará Turá 

 

konaného dňa 11. 5. 2017 

 

 

Uznesenie číslo 1 – XXVII/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 11. 5. 2017 návrh 

programu rokovania: 

 

 1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

 2.  Voľba návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice 

 3.  Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 

2017 v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky  na projekt „Výstavba detského 

ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej“ 

 

 4.   Návrh na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu     

       „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným 

postihnutím 2017“ 

 

 5.  Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na projekt „Osvetlenie priechodov pre chodcov mesta Stará Turá“. 

  

 6.  Návrhy a otázky poslancov  

 

 

 

 

 

        a  tento s c h v a ľ u j e. 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie číslo 2 – XXVII/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 11. 5. 2017 návrh 

na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a týmto 

 

         s c h v a ľ u j e 

a) zloženie návrhovej komisie: Mgr. Júlia Bublavá, Monika Hluchá 

                                              Mgr. Soňa Krištofíková 

b) overovateľov zápisnice: Bc. Zuzana Zigová, Ing. Richard Bunčiak 

 

 

 



 

Uznesenie číslo 3 – XXVII/ 2017 

      Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 11.5.2017 prerokovalo návrh 

na odsúhlasenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu 

na rok 2017 v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky na projekt „Výstavba detského 

ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej“ a tento: 

 

 schvaľuje v nasledovnom rozsahu: 

 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 

2017 v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky na projekt „Výstavba detského 

ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej“  
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5%. 

 

Z: Mestský úrad 

Termín: v súlade s výzvou  na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie v programe Podpora rozvoja 

športu na rok 2017 

 

 

Uznesenie číslo 4 – XXVII/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 11.5.2017 prerokovalo návrh na 

odsúhlasenie predloženia žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie 

stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“ na 

projekt „Odstránenie stavebných bariér v Základnej škole na Hurbanovej ulici č. 128/25 

v Starej Turej“ a tento: 

 

 schvaľuje v nasledovnom rozsahu: 

 

1. predloženie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných 

bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“ z rozpočtovej 

kapitoly Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na projekt 

„Odstránenie stavebných bariér v Základnej škole na Hurbanovej ulici č. 128/25 v 

Starej Turej“.  
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5%. 

 

Z: Mestský úrad 

Termín: v súlade s výzvou  na predloženie 

žiadostí o financovanie rozvojového 

projektu „Odstránenie stavebných bariér v 

školách, ktoré navštevujú žiaci so 

zdravotným postihnutím 2017“ 

 



 

 

 
 

 

Uznesenie číslo 5 – XXVII/ 2017 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 11.05.2017 prerokovalo návrh 

na odsúhlasenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky na projekt „Osvetlenie priechodov pre chodcov mesta Stará 

Turá“ a tento: 

 

 schvaľuje v nasledovnom rozsahu: 

 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky 

podľa §2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na projekt 

„Osvetlenie priechodov pre chodcov mesta Stará Turá“ - realizácia osvetlenia 

priechodu pre chodcov na Ulici Hurbanovej a Gen. M. R. Štefánika,  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5%. 

 

Z: Mestský úrad 

Termín: v súlade s výzvou číslo V. 

Prezídia Policajného zboru 2017 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie z rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Halinárová 

            primátorka mesta 

              S t a r á  T u r á  

 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 

V Starej Turej dňa 27. 4.  2017 

 


