
U Z N E S E N I A  

 

z XXXXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stará Turá 

 

konaného dňa 8. 11. 2018 

 

 

Uznesenie číslo 1 – XXXXI/ 2018 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 8. 11. 2018 návrh 

programu rokovania: 

 

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

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

 3. Kontrola plnenia uznesení z XXXX. zasadnutia MsZ 

 4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 5.1 Výročná správa mesta Stará Turá za rok 2017 

 6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

 6.1 Návrh rozpočtových opatrení Technické služby 

 6.2 Návrh rozpočtových opatrení Dom kultúry Javorina  

 7. II. Návrh programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá na obdobie 2019-2021 

 8. II. Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby na obdobie 2019-2021 

 9. II. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2019-2021 a stanovisko 

HK k PR 

10. Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol  

11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2019 

12. Program odpadového hospodárstva mesta Stará Turá 

13. Návrh na usporiadanie dobrovoľnej zbierky mestom Stará Turá 

14. Návrh na preplatenie nevyčerpaného zostatku dovolenky primátorky mesta 

15. Návrh na stanovenie termínov konania príležitostných trhov a ich predajného času v meste 

Stará Turá 

16. Návrh VZN č. 4/2018-Nar. O podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

17. Dodatok k zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci RVS AQUATUR a. s. 

18. Návrh na predloženie žiadosti o NFP na projekt „Centrum integrovanej zdravotnej  

starostlivosti      Stará Turá“ 

19. Návrhy a otázky poslancov 

 

a tento  

 

 s c h v a ľ u j e. 

 

 

Uznesenie číslo 2 – XXXXI/ 2018 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 8. 11. 2018 návrh 

na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a týmto 

 

         s c h v a ľ u j e 

a) zloženie návrhovej komisie: Ing. Bohdan Görög, JUDr. Patrícia Klačková, Ing. Igor 

Slezáček 



 

b) overovateľov zápisnice:  Bc. Zuzana Zigová, Zuzana Durcová 

 

 

Uznesenie číslo 3 – XXXXI/ 2018 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 8. 11. 2018 

Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na XXXX. zasadnutí MsZ a toto  

    

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

 

 

Uznesenie číslo 4 – XXXXI/ 2018 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  8.11.2018  

žiadosť Bytového podniku Myjava s.r.o., ako  správcu bytového domu Gen. M. R. Štefánika 

363, Stará Turá  o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 536/16, 

parc. č. 536/17, parc. č. 536/30 a parc. č. 536/31 z dôvodu realizácie novej NN prípojky k BD 

súp. č. 363 v rámci stavby „Zateplenie, oprava balkónov a výmena elektroinštalácie v bytovom 

dome č. 363/46, 48, na ul. Gen. M. R. Štefánika v Starej Turej“. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti       

 

a)  s c h v a ľ u j e  zriadenie vecného bremena  

na pozemkoch parcele reg. „C“ parc. č. 536/16 - zast. plocha o celkovej výmere 

1157 m2, parc. č. 536/17 - zast. plocha o celkovej výmere 861 m2, parc. č. 536/30 - 

zast. plocha o celkovej výmere 74 m2 a parc. č. 536/31 – zast. plocha o celkovej 

výmere 399 m2,  ktoré sú zapísané na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto 

Stará Turá v celosti.   

Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre vlastníkov bytov č. 1 až č. 9 vo vchode 

č. 46, pre vlastníkov bytov č. 10 až 18 vo vchode 48 a vlastníkov nebytových 

priestorov - priestor č. 1, priestor č. 2 - 1, priestor č. 2 - 2, priestor č. 2 - 3, priestor 

č. 2 - 4 v bytovom dome na ul. Gen. M. R. Štefánika 363, Stará Turá. Vecné bremeno 

bude spočívať v práve uloženia NN prípojky k bytovému domu súp. č. 363.  

 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť zmluvu o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena. Po realizácii a predložení geometrického plánu 

uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. 

 

                                                                                          

                                                     

                                                                              T :  bezodkladne po splnení podmienky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo 5 – XXXXI/ 2018 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  8.11.2018  

žiadosť pani Kataríny Sadloňovej, Hrašné 72 o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela 

reg. „C“ parc. č. 5762/4 z dôvodu uloženia vodovodnej prípojky v prospech vlastníka pozemku 

parc. č. 5762/1.  

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti       

 

a)  s c h v a ľ u j e  zriadenie vecného bremena  

na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5762/4 – zastavaná  plocha o celkovej výmere 

230 m2,  ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá 

v celosti.   

Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre  Ing. Katarínu Sadloňovú, bytom 

Hrašné 72. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia vodovodnej prípojky 

v prospech vlastníka pozemku parc. č. 5762/1.  

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť zmluvu o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena. Po realizácii a predložení geometrického plánu 

uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. 

 

                                                                                          

                                                     

                                                                             T :  bezodkladne po splnení podmienky 

 

 

Uznesenie číslo 6 – XXXXI/ 2018 

      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 8.11.2018 

žiadosť pána Mgr. Dalibora Jankoviča a manž. Mgr. Márie, Topolecká  2144, Stará Turá 

o odkúpenie pozemku parc. č. 8775/2 – vodná plocha o výmere 1137 m2, ktorý sa nachádza 

v miestnej časti Topolecká a susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa 

o predmetný pozemok stará celoročne, nakoľko slúži ako odtok povrchovej vody od Hlaviny 

pri silnejších dažďoch.  

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov  
zámer odpredaja z pozemku  parcela reg. „C“ parc. č. 8775/2 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 odpredávaný pozemok je  bezprostredne 

priľahlý  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa o predmetný pozemok 

celoročne stará, nakoľko slúži na odtok povrchovej vody od Hlaviny pri silnejších 

dažďoch.  Vzhľadom na polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť 

na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta.  

Pred uzatvorením kúpnej zmluvy je žiadateľ povinný doložiť súhlas vlastníkov 

susedných  nehnuteľností. 

  

 

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. 

                                                                                         

                                                     

                                                                              T :  bezodkladne po splnení podmienky 

 

 

Uznesenie číslo 7 – XXXXI/ 2018 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 8.11.2018 

žiadosť pána Matúša Gregora, Dibrovova 245/2, Stará Turá o odkúpenie časti z pozemku parc. 

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

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

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

pozemky vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je svahovitý.  

Zámer odpredaja pozemku parc. č. 17266 bol zverejnený od 28.8.2018 v súlade s uznesením 

MsZ č. 8 – XXXVII/2018. K zverejnenému zámeru nebola vznesená žiadna pripomienka.  

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 17266/2 

o celkovej výmere 192 m2.   

 

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 registra „C“, parc. č. 17266/2 – ostatná plocha o výmere 192 

m2, ktorý je zapísaný pod radovým číslom  B1 na LV č. 1 na mesto Stará Turá v celosti.  

Kúpna cena za pozemok je stanovená vo výške 1,- €/m2.  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaný pozemok sa nachádza pri 

nehnuteľnostiach vo vlastníctve žiadateľa v miestnej časti Hlavina. 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 Matúša Gregora, bytom Dibrovova 245/2, Stará Turá 

v podiele 1/1.    

 

b)  u k l a d á  

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľom a uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

                                                                                          

T:   31.12.2018         

 
 

 

Uznesenie číslo 8 – XXXXI/ 2018 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  8.11.2018   

žiadosť spoločnosti SLOVENSKO REAL ESTATE a.s., Vaďovce 334  o zriadenie vecného 

bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1 z dôvodu realizácie plynovej prípojky 

k rodinnému domu súp. č. 606 na  Štúrovej ul. v Starej Turej. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti       



 

a)  s c h v a ľ u j e  zriadenie odplatného vecného bremena  

na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1 – zastavaná  plocha o celkovej výmere 

9245  m2,  ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá 

Výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená podľa Smernice č. 

1/2018 – S „Cenník mesta za zriadenie odplatného vecného bremena“.                                

Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre  spoločnosť SLOVENSKO REAL 

ESTATE, a.s. Vaďovce 334, IČO 50 458 663. Vecné bremeno bude spočívať 

v práve uloženia plynovej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 1449/1.  

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť zmluvu o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena. Po realizácii a predložení geometrického plánu 

uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. 

 

                                                                                                                                             

                                                                             T :  bezodkladne po splnení podmienky 

 

 

Uznesenie číslo 9 – XXXXI/ 2018 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  8.11.2018  

žiadosť spoločnosti  Svoboda  a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, Brno  ako povereného zástupcu 

investora  - spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava  o súhlas s vedením NN prípojky a 

zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 947/2 v k. ú. Zamarovce 

z dôvodu realizácie NN. 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti       

 

a)  s c h v a ľ u j e  vydanie súhlasu s vedením NN prípojky a zriadenie odplatného     

     vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 947/2 – zastavaná  plocha o   

     celkovej výmere 1666 m2,  ktorý je zapísaný v k. ú. Zamarovce na LV č. 754 pod  

     radovým číslom B4 na mesto Stará Turá v podiele 1/33.   

Výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená podľa Smernice č. 

1/2018 – S „Cenník mesta za zriadenie odplatného vecného bremena“.                                

Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre  spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., 

Einsteinova 24,  Bratislava,  IČO 35848 863. Vecné bremeno bude spočívať v práve 

uloženia NN prípojky.  

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a vydať súhlas s vedením NN 

prípojky. Po realizácii a predložení geometrického plánu uzatvoriť zmluvu 

o zriadení vecného bremena. 

 

                                                                                          

                                                     

                                                                             T :  bezodkladne po splnení podmienky 

 

 

 

 



Uznesenie číslo 10 – XXXXI/ 2018 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 8.11.2018  

žiadosť pána Tibora Pastorka, Mariany Timkovej, bytom Topolecká 2274, Stará Turá 

a Dalibora Jankoviča s manž. Máriou, bytom Topolecká 2144, Stará Turá o odpredaj časti ( cca 

350 m2 ) z pozemku parc. č. 8814/1. Odpredaj časti z pozemku žiadajú z dôvodu doriešenia 

nezrovnalostí s hranicami pozemkov v ich vlastníctve.   

Zámer odpredaja pozemku parc. č. 8814/1 bol zverejnený od 26.6.2018 v súlade s uznesením 

MsZ č. 11 – XXXVI/2018. K zverejnenému zámeru nebola vznesená žiadna pripomienka.  

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemky parcele reg. „C“ parc. č. 8814/5 

o celkovej výmere 13 m2 a parc. č. 8814/6 o celkovej výmere 27 m2 pre Tibora Pastorka 

a Marianu Timkovú a o pozemok parc. č. 8814/7 o celkovej výmere 163 m2 pre Mgr. Dalibora 

Jankoviča s manž.   

 

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  

1. odpredaj pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 8814/5 - zast. plocha o výmere  13 m2 

a parc. č. 8814/6 – zast. plocha o výmere 27 m2, ktoré  sú  zapísané pod radovým číslom 

B1 na  LV  č. 1  na mesto Stará Turá v celosti.   

Odpredaj sa schvaľuje pre pána Tibora Pastorka a Marianu Timkovú, obidvaja bytom 

Topolecká 2274, Stará Turá v podiele 1/2 na každého. 

 

2. odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8814/7 – zast. plocha o výmere  163 m2, 

ktorý  je  zapísaný pod radovým číslom B1 na  LV  č. 1 na mesto Stará Turá v celosti.   

Odpredaj sa schvaľuje pre pána Mgr. Dalibora Jankoviča a manželku Mgr. Máriu 

Jankovičovú,  obidvaja bytom Topolecká 2144, Stará Turá v podiele 1/1. 

Kúpna  cena   za  pozemky je stanovená vo výške 4,- €/m2.  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaný pozemok je  bezprostredne 

priľahlý  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ sa o predmetný pozemok 

celoročne stará, nakoľko slúži na odtok povrchovej vody od Hlaviny pri silnejších 

dažďoch.  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 uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

                                                                                

T :   31.12.2018         

 

 

Uznesenie číslo 11 – XXXXI/ 2018 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 8.11.2018  návrh 

na doplnenie uznesenia MsZ č. 6 – XXXIII/2017 zo dňa 14.12.2017, ktorým bol schválený 

odpredaj častí z pozemku parc. č. 8775/2 pre Miroslava Ďurca, Topolecká 2140, Stará Turá, 

Mgr. Elenu Sládkovú, SNP 263/25, Stará Turá a Ing. Ľubicu Žoltickú, Hurbanova 152/60, Stará 

Turá. 

Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemky parcele reg. „C“ parc. č. 8775/7 

o  výmere 96 m2 pre Mgr. Elenu Sládkovú, o pozemok parc. č. 88775/9 o výmere 88 m2 pre 

Miroslava Ďurca a pozemok parc. č. 8775/8 o výmere 85 m2 pre Ing. Ľubicu Žoltickú.   

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      



 

a)  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov  
doplnenie uznesenia č. 6 – XXXIII/2017 zo dňa 14.12.2017 nasledovne : 

 

1. odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8775/7 – ostatná plocha o výmere  96 m2, 

ktorý  je  zapísaný pod radovým číslom B1 na  LV  č. 1 na mesto Stará Turá v celosti.   

Odpredaj sa schvaľuje pre pani  Mgr. Elenu Sládkovú, trvale bytom SNP č. 263/25, 916 

01 Stará Turá v podiele 1/1. 

 

2. odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8775/9 – ostatná plocha o výmere  88 m2, 

ktorý  je  zapísaný pod radovým číslom B1 na  LV  č. 1 na mesto Stará Turá v celosti.   

Odpredaj sa schvaľuje pre Miroslava Ďurca,  trvale bytom Topolecká č. 2140, 916 01 

Stará Turá v podiele 1/1. 

 

3. odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8775/8 – ostatná plocha o výmere  85 m2, 

ktorý  je  zapísaný pod radovým číslom B1 na  LV  č. 1 na mesto Stará Turá v celosti.   

Odpredaj sa schvaľuje pre pani  Ing. Ľubicu Žoltickú,  trvale bytom Hurbanova 152/60, 

916 01 Stará Turá v podiele 1/1. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie doplniť na Okresnú úrad, Katastrálny odbor, Nové Mesto 

nad Váhom. 

                                                                                                                                            

                                                                               T :  31.12.2018 

 

Uznesenie číslo 12 – XXXXI/ 2018 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 8.11.2018  žiadosť 

Mgr. Petra Michalca a Marcely Kontinovej, bytom Družstevná 470/86, Stará Turá o odkúpenie 

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

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

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

k týmto nehnuteľnostiam je len cez pozemky, ktoré majú žiadatelia záujem odkúpiť.       

 

Zámer odpredaja časti z pozemku parc. č. 546/203 bol zverejnený od 31.8.2018 v súlade 

s uznesením MsZ č. 5 – XXXVII/2018. K zverejnenému zámeru bola vznesená pripomienka      

hlavnej kontrolórky, ktorá tvorí prílohu. Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná 

o pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 353/2 o celkovej výmere 82 m2. 

 

Zámer odpredaja spoluvlastníckych podielov z pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 349, parc. 

č. 354, parcele reg. „E“ parc. č. 654 a parc. č. 656 bol zverejnený od 31.8.2018 v súlade 

s uznesením MsZ č. 5 – XXXVII/2018. Na základe zverejneného zámeru si písomne uplatnil 

predkupné právo vlastník Mgr. Jozef Zámečník, Bratislava, ktoré vzápätí písomne vzal späť 

a predkupného práva sa vzdal. Žiadny ďalší spoluvlastník si predkupné právo na základe 

písomných prehlásení uplatňovať nebude.   

 

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  

 



1. odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 353/2 – zast. plocha o výmere  82 m2, 

ktorý  je  zapísaný pod radovým číslom B1 na  LV  č. 1 na mesto Stará Turá v celosti.   

Kúpna  cena   za  pozemok je stanovená vo výške 30,59 €/m2.  

Odpredaj sa schvaľuje pre Mgr. Petra Michalca, trvale bytom Družstevná č. 470/86, 916 

01 Stará Turá a pre Marcelu Kontinovú, trvale bytom Družstevná č. 470/86, 916 01 

Stará Turá v podiele 1/2 na každého. 

 

2. odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 349 – 

záhrada o výmere 980 m2 a parc. č. 354 – záhrada o výmere 210 m2, ktoré sú zapísané 

na pod radovým číslom B2 na LVč. 7572 na mesto Stará Turá v podiele 13/16 a  

odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemkov parcele reg. „E“ parc. č. 654 – zast. 

plocha o výmere 201 m2 a parc. č. 656 – záhrada o výmere 410 m2, ktoré sú zapísané 

pod radovým číslom B2 na LV č. 10185 na mesto Stará Turá v podiele 13/16. 

 

Kúpna  cena   za  spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 13/16 z pozemkov parc. č. 349 

a parc. č. 656 je stanovená vo výške 16,31 €/m2 a pozemkov parc. č. 354 a parc. č. 654 

je stanovená vo výške 30,59 €/m2. 

  

Odpredaj sa schvaľuje pre Mgr. Petra Michalca, trvale bytom Družstevná č. 470/86, 916 

01 Stará Turá a pre Marcelu Kontinovú,  trvale bytom Družstevná č. 470/86, 916 01 

Stará Turá v podiele 13/16. 

 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávané pozemky sú  bezprostredne 

priľahlé  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 uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

                                                   

                                                                                         T :  31.12.2018 

 

 

Uznesenie číslo 13 – XXXXI/ 2018 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  8.11.2018  Ing. 

Jakuba Krč - Turbu, JKT projekt s.r.o., Nové Mesto nad Váhom ako povereného zástupcu 

investora  - Jarmily Tomaníkovej, Gen. M. R. Štefánika 366/68, Stará Turá  o zriadenie vecného 

bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4851/2 z dôvodu realizácie elektrickej prípojky. 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti       

 

 

a)  s c h v a ľ u j e  zriadenie vecného bremena  

na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4851/2 – zastavaná  plocha o celkovej výmere 

1813 m2,  ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá 

v celosti.   

Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre  Jarmilu Tomaníkovú, bytom Gen. M. 

R. Štefánika 366/68, Stará Turá. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia 

elektrickej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 4839/7.  

 



 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť zmluvu o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena. Po realizácii a predložení geometrického plánu 

uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. 

 

                                                                                          

                                                     

                                                                                    T :  bezodkladne po splnení podmienky 

 

 

 

Uznesenie číslo 14 – XXXXI/ 2018 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 8.11.2018 

Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta a túto: 

 

 

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

   

 

 

Uznesenie číslo 15 – XXXXI/ 2018 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 8.11.2018 Správu 

audítora k hospodáreniu mesta za obdobie roku 2017 a túto: 

 

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

 

   

 

 

Uznesenie číslo 16 – XXXXI/ 2018 

      Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa  8.11. 2018 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 návrhy rozpočtových opatrení 

k VI. zmene programového rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2018, a týmto 

 

 

a) s c h v a ľ u j e  

            rozpočtové opatrenia evidované pod číslami 20180043,  20180044, 20180055 

a 20180056,  ktorými sa  

  

znížia celkové príjmy rozpočtu o sumu:            1 311 580 € 

a 

znížia celkové výdavky rozpočtu o sumu:         1 296 994 € 

 

 

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

        rozpočtové opatrenia evidované pod číslami 20180036, 20180040, 20180041,  

20180046, 20180037, 20180038, 20180039, 20180042, 20180045 až 20180054 

a 20180058, ktorými sa 



 

zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu:         55 939 € 

a 
zvýšia celkové výdavky rozpočtu o sumu:         55 939 € 

 

c) u k l a d á 

           Mestskému úradu zapracovať rozpočtové opatrenia č. 20180036 až 20180058 do  

rozpočtu mesta Stará Turá  na rok 2018. 

 

                                                                                                         T: do 13.11.2018 

 

 

 

Uznesenie číslo 17 – XXXXI/ 2018 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 8.11.2018 Návrh  

rozpočtových opatrení na zmenu PR  m. p. o. Technické služby Stará Turá pre rok 2018. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá: 

 

a) schvaľuje 

 

 

1. Zvýšenie bežných výdavkov na prg.3.5.1.                     1 000 € 

2. Zvýšenie bežných výdavkov na prg.6.1.1.                     3 000 € 

3. Zvýšenie bežných výdavkov na prg.7.1.1.                   70 000 € 

4. Zvýšenie bežných výdavkov na prg.12.1.1.                   6 000 € 

5. Zvýšenie kapitálových výdavkov na prg.12.1.2.            1 900 € 

6. Zníženie kapitálových výdavkov na prg.7.1.1.             60 000 € 

7. Zníženie kapitálových výdavkov na prg.12.1.6.           21 900 € 

  

b) ukladá 

          Organizácii Technické služby zapracovať rozpočtové opatrenie do svojho rozpočtu na   

rok 2018 

 

        T: do 20.11.2018 

 

 

 

 

 

Uznesenie číslo 18 – XXXXI/ 2018 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 8.11.2018 Návrh  

rozpočtových opatrení na zmenu PR  m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá pre rok 2018. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá: 

 

a) schvaľuje 
 

 Zvýšenie bežných príjmov a  výdavkov na prg.1.1.1                        300 € 

 Zvýšenie bežných príjmov a výdavkov na prg.1.1.3.                     1 200 € 

 Zvýšenie bežných  výdavkov na prg.1.1.1.                                     6 695 € 

 Zníženie  bežných výdavkov na prg.1.2.1.1.                                   6 695 € 



 Zvýšenie bežných príjmov a výdavkov na prg.1.1.1.                      9 985 € 

 

b) ukladá 

          Organizácii Dom kultúry Javorina zapracovať rozpočtové opatrenie do svojho rozpočtu 

na rok 2018 

 

        T: do 20.11.2018 

 

 

Uznesenie číslo 19 – XXXXI/ 2018 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo dňa 8. 11. 2018  na svojom zasadnutí II. 

Návrh rozpočtu Domu kultúry Javorina Stará Turá na roky 2019-2021. 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

 

a) s c h v a ľ u j e  
    rozpočet príjmov a výdavkov na  rok 2019 

  

b) b e r i e  n a  v e d o m i e 
    rozpočet príjmov a výdavkov na roky  2020 - 2021 

  

 

 

Uznesenie číslo 20 – XXXXI/ 2018 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 8. 11. 2018  

II. Návrh rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ  SLUŽBY Stará Turá  na obdobie 2019-2021 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

 

a) s c h v a ľ u j e 

rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2019 

 

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

rozpočet príjmov a výdavkov na roky 2020 a 2021 

 

 

 

 

 

Uznesenie číslo 21 – XXXXI/ 2018 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 8.11.2018 II. Návrh 

programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2019-2021. 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

 

 

1. schvaľuje rozpočet na rok 2019 vrátane programovej časti v nasledovnej 

štruktúre:  

 

Bežné príjmy:                 6 949 329        Bežné výdavky:                       6 864 638 

Kapitálové príjmy:         2 713 830        Kapitálové výdavky                3 188 631 

Finančné príjmové operácie:     441 057  Finančné výdavkové operácie:         50 947 

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



Príjmy celkom:                  10 104 216       Výdavky celkom:                      10 104 216 

 

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

zostavený ako vyrovnaný.         

 

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

a. rozpočet na roky 2020 a 2021 vrátane programovej časti 

b. stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2019 

s výhľadom na roky 2020 a 2021 

 

3. u k l a d á  

             Zverejniť rozpočet v súlade s právnou úpravou. 

 

 

Z: MsÚ 

T: 16.11.2018 

   

 
 

Uznesenie číslo 22 – XXXXI/ 2018 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 8.11.2018 

Správu z kontrol ukončených po XXXX. zasadnutí MsZ a túto  

 

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

 

 

Uznesenie číslo 23 – XXXXI/ 2018 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 8.11.2018  

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2019  

 

l. Kontrola zmlúv s externým manažmentom pri rozpracovaných projektoch 

2. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov k 31. 12. 2018 v príspevkovej organizácii 

Základná škola  Stará Turá 

3. Vypracovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za 

rok 2018 

4. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018 

5. Vyhodnotenie plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 

6. Plnenie úloh vyplývajúcich HK zo zák. č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

7. Ostatná kontrolná činnosť: 

- ostatné kontroly podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva 

- kontroly opodstatnenosti vyraďovania majetku mesta v spolupráci s príslušnou komisiou 

MsÚ 

 

 

a tento 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 



 

 

Uznesenie číslo 24 – XXXXI/ 2018 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  zasadnutí dňa 8. 11. 2018 „ 

Program odpadového hospodárstva mesta Stará Turá na roky 2016 – 2020“ a tento  

  

a) s c h v a ľ u j e 

 

b)  u k l a d á     

            MsÚ zverejniť „Program odpadového hospodárstva mesta Stará Turá na roky 2016 – 

2020“   

        

        T: ihneď 

 
 

 

 

Uznesenie číslo 25 – XXXXI/ 2018 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa  8. 11. 2018  Návrh 

na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky mestom Stará Turá a tento : 

  

a) s c h v a ľ u j e  nasledovne:    

 
1. usporiadateľ zbierky:  Mesto Stará Turá, MsÚ, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, 

2. účel zbierky: na poskytnutie sociálnej pomoci občanom pri postihnutí živelnou pohromou, 

pri náhlom úmrtí rodinného príslušníka v sociálne odkázanej rodine, na preklenutie vážnej 

sociálnej situácie osobám s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj na ich mimoriadne 

zvýšené náklady spojené s liečbou alebo rehabilitáciou, na pomoc jednotlivcom a rodinám 

v sociálnej núdzi, na podporu mimoškolských aktivít pre deti zo sociálne znevýhodnených 

rodín a podporu rozvíjania talentu pre nadané deti zo sociálne znevýhodnených rodín, 

3. miesto a dátum konania zbierky: Nám. slobody v Starej Turej dňa 8.12.2018 počas trvania 

Vianočného trhu, 

4. spôsob vykonania zbierky: dobrovoľné peňažné príspevky od fyzických a právnických 

osôb do označenej uzavretej pokladničky umiestnenej stánku označenom „Zbierka do 

charity Stará Turá“, výnos zbierky bude uložený na charitatívny účet mesta Stará Turá, 

5. predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: žiadne, zbierka bude zabezpečovaná 

pracovníkmi mesta, členmi sociálnej komisie a dobrovoľníkmi, 

6. osoby zodpovedné za konanie zbierky: Mgr. Júlia Bublavá – predsedníčka komisie pre 

sociálne veci a bývanie, PharmDr. Leopold Barszcz – poslanec MsZ, Mgr. Ivona 

Barbušinová – vedúca sociálneho oddelenia.       

           

b) u k l a d á 

         MsÚ informovať na nasledujúcom zasadnutí MsZ o priebehu zbierky a jej výnose.                                                                                                                         

T: najbližšie zasadnutie MsZ 

 

 

Uznesenie číslo 26 – XXXXI/ 2018 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  zasadnutí dňa 8.11.2018 návrh 

na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátorke mesta, ktorú si z dôvodu pracovnej 

zaneprázdnenosti nemohla čerpať. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá tento návrh 



a) s c h v a ľ u j e 

 

          b)  u k l a d á     

         MsÚ vyplatiť odpovedajúcu čiastku primátorke mesta vo výplatnom termíne 12/2018. 

         T: 15. 1. 2019 

    

 

 

Uznesenie číslo 27 – XXXXI/ 2018 

      Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  zasadnutí dňa 8.11.2018 návrh 

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

pre rok 2019  Stará Turá a to: 

  

 Vítanie jari                               12. apríl 2019  v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod. 

 

 Remeslá našich predkov           9. augusta 2019 v čase od 8,00 hod. do 22,00 hod. 

 

 XXVIII. Staroturiansky jarmok  
                                                  14. júna 2019 v čase od 8,00 hod. do 19,00 hod. 

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

        15. júna 2019 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.      

 

 Kopaničársky jarmek             18 . októbra 2019 v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod., 

 

 Vianočný trh                            14 . decembra 2019 v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod. 

 

 

 

 a tento: 

a) s c h v a ľ u j e, 

b) u k l a d á  
mestskému úradu zverejniť termíny konania príležitostných trhov a ich predajného času 

v meste Stará Turá pre rok 2019. 

         
                                                                                                          T:  31.12.2018 

 

 

Uznesenie číslo 28 – XXXXI/ 2018 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 8.11.2018 návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 – Nar. o podmienkach poskytovania finančných 

príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a tento 

3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov 

 
a) s c h v a ľ u j e 

 

b) u k l a d á 

           MsÚ Stará Turá nariadenie zverejniť na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta. 

 

                                                             
                                                              T : 12.11.2018 



 
 

Uznesenie číslo 29 – XXXXI/ 2018 

     Mestské zastupiteľstvo prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 8.11.2018 Dodatok č. 1 

k zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci  medzi Mestom Stará Turá a Regionálnou 

vodárenskou spoločnosťou AQUATUR, a. s. Stará Turá na základe, ktorého sa mení Čl. 1 bod  

2 zmluvy a upravujú sa lehoty splátok dlžníka.  

     Mestské zastupiteľstvo  Stará Turá Dodatok č. 1 k zmluve o krátkodobej finančnej 

výpomoci   

 

s c h v a ľ u j e. 

 
Uznesenie číslo 30 – XXXXI/ 2018 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  XXXXI. zasadnutí dňa  

8. 11. 2018 návrh  na odsúhlasenie predloženia projektového zámeru a následne žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok z fondov EU pre projekt: „Centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti Stará Turá“ a tento:  

 

a) schvaľuje v nasledovnom rozsahu: 

1) predloženie projektového zámeru a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11 na predkladanie projektových 

zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania 

centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej 

pomoci (tzv. 2. etapa CIZS) z Integrovaného regionálneho operačného programu 

(IROP) vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva SR na projekt „Centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti Stará Turá“ (ďalej len „projekt“ alebo „CIZS“) a zároveň 

schvaľuje realizáciu projektu; 
 

2) nasledovnú formu a druh poskytovaných služieb CIZS: 

- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých (5-krát), 

- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast (2-krát), 

- špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť (1-krát), 

- špecializovaná ortopedická ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná neurologická ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná interná ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná RTG ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná chirurgická ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná diabetologická ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná hematologická ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná dermatologická ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná zubná ambulantná zdravotná starostlivosť (4-krát), 

- špecializovaná očná ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná ušno-nosovo-krčná ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- logopédia, 

- liečebná rehabilitácia (2-krát), 

- zubná technika (2-krát). 

 



3) financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 1.058.823,52 

EUR, z ktorých minimálne 5% spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov je vo 

výške 52.941,18 EUR a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov; 

4) zabezpečenie partnerstva CIZS vo forme zmluvy o partnerstve medzi hlavným 

partnerom, ktorým bude mesto Stará Turá a partnermi, ktorými budú poskytovatelia 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 

 
 

Z: MsÚ 

T:  v súlade s výzvou o NFP 

 

 

 

Uznesenie číslo 31 – XXXXI/ 2018 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  XXXXI. zasadnutí dňa  

8. 11. 2018 návrh  na vykonanie operatívnej  kontroly hlavnou kontrolórkou mesta , a to 

preverenie správnosti financovania nákupu nového úžitkového vozidla Mercedes pre 

Technické služby Stará Turá. 

  T: 31. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 

                       Ing. Anna Halinárová 

            primátorka mesta 

              S t a r á  T u r á  

 

 

 

Spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 

V Starej Turej dňa 8. 11. 2018 

 

 

 


