
U Z N E S E N I A  

 

zo VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stará Turá 

 

konaného dňa 18. 6. 2015 

 

 

Uznesenie číslo 1 – VII / 2015 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 18. 6. 2015  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 V. a VI. zasadnutia  MsZ  
 4.   Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 5.   Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 6.   Návrh rozpočtového  opatrenia 

 7.   Návrh III. zmeny rozpočtu mesta pre rok 2015 

 7.1 Návrh II. zmeny rozpočtu m. p. o. DK Javorina pre rok 2015 

 8.   Návrh VZN č. 4/2015-Nar. O poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne 

služby  

 9.   Návrh VZN č. 5/2015-Nar. O zverejňovaní a vylepovaní plagátov s informatívnym, 

reklamným a komerčným obsahom na území  mesta Stará Turá  

10.  Návrh VZN č. 6/2015-Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a výške 

príspevku zákonného zástupcu 

11.  Návrh VZN č. 7/2015-Nar. O podmienkach usmerňovania činností v oblasti obchodu 

a služieb na území mesta Stará Turá 

12.  Návrh  Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva Stará Turá      

13.  Príprava PHSR na roky 2015-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

14.  Stanovenie termínov príležitostných trhov v meste Stará Turá pre  2. polrok 2015 

15.  Správa hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných kontrol po V. zasadnutí MsZ 

16.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta pre 2. polrok 2015 

17.  Vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2014 

18.  Návrh na podanie žiadosti o NFP pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného  

osvetlenia mesta Stará Turá - II. etapa“ 

18a Zmena v zložení komisie ZPOZ 

19.  Návrhy a otázky poslancov 
     

 

a tento 

      s c h v a ľ u j e . 

 

 

 

 

Uznesenie číslo 2 – VII/ 2015 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 18. 6. 2015 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, Mgr. Júlia Bublavá 

                                                    JUDr. Patrícia Klačková 

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

 

 

Uznesenie číslo 3 – VII/ 2015                               
 Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 18. 6 . 2015 

„Vyhodnotenie plnenia uznesení z V. a VI. zasadnutia  MsZ “   a toto              

 

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

 

 

Uznesenie číslo 4 – VII/ 2015   
 Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015 žiadosť 

žiadosť pána Róberta Sadloňa, bytom Dibrovova 225/25, Stará Turá o odkúpenie časti pozemku 

parc. č. 937/1, ktorý sa nachádza na ul. Dibrovovej. Predmetný pozemok má  žiadateľ v súčasnej 

dobe v nájme na základe zmluvy o nájme č. 25/maj/2014. Kladné vyjadrenie vlastníka susednej 

nehnuteľnosti je priložené.  

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e   
zámer odpredaja časti  pozemku  parc. č. 937/1 v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za podmienky aby bol voľný prístup 

k bráne vlastníka susednej nehnuteľnosti Ing. Branislava Uhra.  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaný pozemok je  

bezprostredne priľahlý 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. Žiadateľ má v súčasnej dobe predmetný pozemok 

prenajatý.  

 

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. 

 

 

                                                                                         Z: Majetkové odd. 

                                                                                         T:  3.7.2015 

                            
 

 

Uznesenie číslo 5 – VII/ 2015    
       Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015  

žiadosť  pána Milana Medňanského, bytom Družstevná 486/69, Stará Turá o zriadenie vecného 

bremena na pozemkoch parcela reg. „C“ parc. č. 99/1 a parc. č. 355, ktoré sú vytvorené 

z pôvodného pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203, z dôvodu uloženie elektrickej prípojky 

k novostavbe rodinného domu na pozemku parc. č. 437/1.    



 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti    

 

a)  s c h v a ľ u j e   
zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 – ostatná 

plocha o výmere 12113 m2. 

Pozemok  parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 je zapísaná na LV č. 1. Zriadenie 

vecného bremena sa schvaľuje pre pána Milana Medňanského, bytom Družstevná 

486/69, Stará Turá. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia elektrickej 

prípojky. 

 

a) 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. 

 

                                                                           Z : Majetkové odd. 

                                                                           T : bezodkladne po splnení podmienky                            

 

Uznesenie číslo 6 – VII/ 2015     
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015  

žiadosť pána Petra Schwartza a manž. Jany, bytom SNP 3/12, Stará Turá o odkúpenie pozemku 

parcela reg. „C“ parc. č. 5689 – trvalý trávnatý porast o výmere 324 m2, ktorý sa nachádza 

v miestnej časti Súš. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu, že na predmetnom pozemku sa 

nachádza časť rodinného domu a z dôvodu ucelenia svojich pozemkov. Žiadateľ pri kúpe týchto 

nehnuteľností zistil, že dom nie je riadne zakreslený a časť domu a dvora zasahujú aj do 

pozemku parc. č. 5689. Predchádzajúci vlastník predmetné pozemky takto užíval už od roku 

1981.  

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a) s c h v a ľ u j e  

zámer odpredaja pozemku  parc. č. 5689 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  na pozemku  je časť rodinného domu  

a dvor,  na ktoré má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.  

Vzhľadom na polohu nie je tento  pozemok  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. 

 

                                                                             Z: Majetkové odd. 

                                                                             T:  3.7.2015        

                           

Uznesenie číslo 7 – VII/ 2015      
   Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015  návrh 

na majetkovoprávne vysporiadanie časti miestnej komunikácie parc. č. 17226/1, ktorá zasahuje 



do pozemkov parc. č. 17207/2 a parc. č. 17205. Vlastníkom pozemkov parc. č. 17207/2 a 17205 

je Ing. Ján Klč, Papraď 1679, Stará Turá. Problém navrhujeme riešiť zámennou zmluvou 

s doplatkom, nakoľko časť pozemku vo výmere 4 m2 (z parcele č. 17226/1) je súčasťou 

pozemku parc. č. 17205.  Mesto Stará Turá doplatí vlastníkovi za rozdiel vo výmere a to za 31 

m2. 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu       

 

a)  s c h v a ľ u j e   
zámer zámeny častí z pozemkov  parc. č. 17207/2 a parc. č. 17205 za časť pozemku 

parc. č. 17226/1 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 zamieňaný pozemok bezprostredne 

susedí s pozemkami 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. Na časti zamieňaných pozemkov sa nachádza miestna 

komunikácia. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá zverejniť zámer zámeny pozemkov na  úradnej  tabuli, na  

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

predložiť návrh zámeny na schválenie na najbližšom zasadnutí MsZ. 

 

                                                                           Z: Majetkové odd. 

                                                                           T:  3.7.2015 

                       

 

Uznesenie číslo 8 – VII/ 2015 

        Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  18.6.2015   

žiadosť pána Jána Čičmanského a manž. Emílie, bytom Súš 2592, Stará Turá o odkúpenie časti 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4033/2, ktorý sa nachádza v miestnej časti Trávniky za 

domom a záhradou žiadateľa. Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu ucelenia svojich pozemkov, 

nakoľko ich už užívali rodičia žiadateľa. Z dôvodu, že žiadateľ je na invalidnom dôchodku 

a manželka na materskej dovolenke prosí MsZ o odpredaj pozemku za 1,- €/m2.  

Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 29.4.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 5 - 

V/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.   

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti   

a) s c h v a ľ u j e   

            odpredaj časti z pozemku parc. č. 4033/2 – ost. plocha o celkovej výmere 1199 m2 ,        

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

ktorý sa nachádza v k.ú. Stará Turá, zapísaný je na LV č. 1 ako parcela reg. „C“ na 

mesto Stará Turá v celosti. Kúpna cena za odpredávanú časť pozemku je stanovená vo 

výške 2,40 €/m2,  

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že predávaná 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 pána Jána Čičmanského, bytom Trávniky 2592, Stará Turá 

a manželku Emíliu Čičmanskú, bytom Trávniky 2592, Stará Turá.   



 

b) u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľom a po predložení geometrického 

plánu uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

                                                                           Z: Majetkové odd. 

                                                                           T:  bezodkladne po splnení podmienky         

                       

 

Uznesenie číslo 9 – VII/ 2015      
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015    

žiadosť spoločnosti RadioLan, s.r.o. Bratislava o nájom časti priestoru strechy veže na hasičskej 

zbrojnici v Drgoňovej doline z dôvodu zachovania prípojného bodu verejnej elektrickej 

komunikačnej siete. Spoločnosť RadioLan s.r.o. prebrala verejnú komunikačnú sieť 

prevádzkovanú spoločnosťou MyjavaNet s.r.o. Myjava, ktorá mala tento priestor v užívaní na 

základe zmluvy o výpožičke č.51/maj/2013. Z dôvodu zachovania vysokej kvality 

poskytovaných služieb pre obyvateľov mesta Stará Turá – Drgoňova Dolina by spoločnosť 

RadioLan naďalej rada prevádzkovala uvedený bod siete.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti        

 

a) s c h v a ľ u j e  

zámer prenájmu nebytových priestorov hasičskej zbrojnice v Drgoňovej doline 

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

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že prenajímané priestory bude 

spoločnosť využívať za účelom zachovania prípojného bodu  verejnej elektrickej 

komunikačnej siete  pre obyvateľov mesta Stará Turá – Drgoňova Dolina. 

 

b) u k l a d á     

MsÚ Stará Turá zverejniť zámer prenájmu nebytových priestorov na  úradnej  tabuli, 

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

predložiť žiadosť na schválenie na najbližšom zasadnutí MsZ. 

 

                                                                              Z: Majetkové odd. 

                                                                              T:  3.7.2015        

                         

 

Uznesenie číslo 10 – VII/ 2015       
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  18.06.2015 

žiadosť  spoločnosti ZDRAV-TECH s.r.o. Stará Turá o prenájom pozemku parc. č. 536/11 – 

ostatná plocha o výmere 126 m2, parcela registra „C“.Pozemok  sa nachádza na  Ul. Gen. M.R. 

Štefánika pred budovou bývalej predajne odevov súp. č. 101/18. Žiadateľ má na tomto pozemku  

záujem na vlastné náklady vybudovať odstavnú plochu pre nakladanie a vykladanie tovaru a 

parkovacie plochy, vrátane parkoviska pre telesne postihnutých. Žiadateľ je vlastníkom budovy 

súp. č. 101/18 a bude v nej umiestnené sídlo spoločnosti. Zámer prenájmu  pozemku bol 

zverejnený od 29.4.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 4 - V/2015. K zverejnenému zámeru 

neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a) s c h v a ľ u j e  prenájom pozemku parc. č. 536/11 - ostatná plocha o výmere  



126 m2  , ktorý je zapísaný na LV č. l  ako parcela registra „C“ na mesto Stará Turá 

v celosti v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení. 

 Prenájom sa schvaľuje za cenu 1,-€/ m2/rok pre spoločnosť  ZDRAV-TECH s.r.o. 

Stará Turá. Prenájom sa schvaľuje s podmienkou, že vyhradené parkovanie bude 

časovo obmedzené iba počas prevádzkových hodín výdajne zdravotníckych potrieb. 

Po ukončení prevádzkovej doby bude parkovisko verejne prístupné pre občanov. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi  a uzatvoriť nájomnú zmluvu. 

 

 

                                                                            Z: Majetkové odd. 

                                                                            T:  10.7.2015       

      

 

Uznesenie číslo 11 – VII/ 2015     
       Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015    

žiadosť  p. Jána Gorčíka a manželky  Gabriely, bytom Stará Turá, Súš č. 2599  o odkúpenie 

časti pozemku parc. č. 4028/1 v miestnej časti Trávniky, ktorá  susedí s pozemkami parc. č. 

4027/15 a 4027/16.  Pozemok  parc. č. 4027/15 je vo vlastníctve žiadateľky pani Gorčíkovej 

a pozemok parc. č. 4027/16 je vo vlastníctve p. Anny Nemcovej, ktorá je matkou pani 

Gorčíkovej. Pozemok parc. číslo 4028/1 je vedený v KN ako parcela registra „C“  - ostatná 

plocha o celkovej výmere 653 m2 a je zapísaný na  LV č. l na mesto v podiele 1/1. 

Zámer prenájmu  pozemku bol zverejnený od 29.4.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 16 - 

V/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e   
odpredaj časti pozemku parc. č. 4028/1 v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za cenu 3,- €/m2. 

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

priľahlý 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 Jána Gorčíka  a manž. 

Gabrielu, bytom Stará Turá  Súš č. 2599. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po predložení geometrického 

plánu uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

 

                                                                            Z: Majetkové odd. 

                                                                            T: bezodkladne po splnení podmienky                         

 

 

 



Uznesenie číslo 12 – VII/ 2015  
       Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015  

žiadosť pána Branislava Redaja, bytom SNP 265/11, Stará Turá o odkúpenie pozemku parcela 

reg. „C“ parc. č. 4033/2 – ost. plocha o výmere 1199 m2, ktorý sa nachádza v miestnej časti 

Trávniky. Pozemok žiada odkúpiť za účelom výstavby rodinného domu. Ako prílohu k žiadosti  

prikladá zameranie pozemku aj s naplánovanými inžinierskymi sieťami, ktorých zameranie 

bolo uskutočnené 9.3.2015.    

Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 29.4.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 5 - 

V/2015. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a) s c h v a ľ u j e 

odpredaj pozemku parc. č. 4033/2 – ost. plocha o výmere 1199 m2, ktorý sa nachádza 

v k.ú. Stará Turá, zapísaný je na LV č. 1 ako parcela reg. „C“ na mesto Stará Turá 

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

znení. Kúpna cena za odpredávaný pozemok je stanovená vo výške 4,20 €/m2.   

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že žiadateľ má uzatvorenú predbežnú 

zmluvu  s vlastníkmi pozemku parc. č. 4033/3, ktorý sa nachádza v strede pozemku 

4033/2. Žiadateľ má záujem na týchto pozemkoch postaviť rodinný dom, čo nie je 

možné bez pozemku parc. č. 4033/3, ktorý je vo vlastníctve fyzických osôb.  

Odpredaj sa schvaľuje pre pána Branislava Redaja, bytom SNP 265/11, Stará Turá. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po predložení geometrického 

plánu uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

                                                                           Z: Majetkové odd. 

                                                                           T: bezodkladne po splnení podmienky      

 

  

Uznesenie číslo 13 – VII/ 2015  
      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015  

žiadosť pána Branislava Koštiala, bytom Papraď 1660, Stará Turá o odkúpenie pozemku 

parcela reg. „C“ parc. č. 17037 – zast. plocha o výmere 162 m2, ktorý sa nachádza v miestnej 

časti Papraď.  Na predmetnom pozemku sa náchádza prístupová cesta k rodinnému domu, ktorý 

je vo vlastníctve žiadateľa. Cesta je v zlom stave a žiadateľ sa nemá ako dostať k domu. Zároveň  

súhlasí, že pri odpredaji predmetného pozemku zriadi vecné bremeno pre pána Matušíka, 

vlastníka susedného domu, ktorý potrebuje manipulačný priestor v prípade rekonštrukcie 

rodinného domu. 

Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 4.5.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 8 - V/2015. 

K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a) s c h v a ľ u j e  

odpredaj  časti z pozemku  parc. č. 17037 – zast. plocha o celkovej výmere 162 m2 

vo vzdialenosti 1,5 m od rodinného domu pána Matušíka, po celej dĺžke domu 

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

Kúpna cena za odpredávanú časť pozemku je stanovená vo výške 3,60 €/m2.   

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaný pozemok bezprostredne 

susedí s pozemkami 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 Branislava Koštiala, bytom Papraď 1660, Stará 

Turá. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po predložení geometrického 

plánu uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

 

                                                                           Z: Majetkové odd. 

                                                                           T: bezodkladne po splnení podmienky      

 

 

Uznesenie číslo 14 – VII/ 2015   
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015  

žiadosť pána Dušana Matušíka a manž. Anny, bytom Papraď 1662, Stará Turá o odkúpenie 

časti pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17037 – zast. plocha o celkovej výmere 162 m2, ktorý 

sa nachádza v miestnej časti Papraď. Pozemok priamo susedí s pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľa a v šírke 1,5 m po celej dĺžke rodinného domu je potrebný na zachovanie 

manipulačného priestoru pre prípadnú údržbu domu. 

Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený od 4.5.2015 v súlade s uznesením MsZ č. 8 - V/2015. 

K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a) s c h v a ľ u j e  

odpredaj  časti v šírke 1,5 m po celej dĺžke rodinného domu žiadateľa z pozemku  

parc. č. 17037 – zast. plocha o celkovej výmere 162 m2 v zmysle § 9a odst. 8 písm. 

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

Kúpna cena za odpredávanú časť pozemku je stanovená vo výške 3,60 €/m2.   

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že odpredávaný pozemok bezprostredne 

susedí s pozemkami 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 Dušana Matušíka a manželku Annu Matušíkovú, 

rod. Poláková, obidvaja bytom Papraď 1662, Stará Turá. 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a po predložení geometrického 

plánu uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

                                                                           Z: Majetkové odd. 

                                                                           T:   bezodkladne po splnení podmienky      

  

 

Uznesenie číslo 15 – VII/ 2015 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015  návrh 

na doplnenie uznesenia č. 17 – V/2015 zo dňa 23.4.2015, ktorým bol schválený odpredaj častí 

z pozemkov parc. č. 1761/210 a parc. č. 1762  pre  Ing. Jána Kišša a manž., bytom Lúčna 1, 

Stará Turá. Po vyhotovení geometrického plánu sa jedná o pozemok parc. č. 1761/221 – ost. 



plocha o výmere 39 m2 a pozemok parc. č. 1761/222 – orná pôda o výmere 247 m2. Pozemky 

budú evidované ako parcela registra  „C“. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu       

 

a) s c h v a ľ u j e  doplnenie uznesenia MsZ č. 17-V/2015 zo dňa 23.4.2015 

nasledovne:  

- odpredaj  pozemku  parc. č. 1761/221 – ost. plocha výmere 39 m2  a odpredaj 

pozemku parc. č. 1761/222 – orná pôda o výmere 247 m2 v zmysle § 9a odst. 8 písm. 

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

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť žiadateľovi a uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

 

                                                                           Z: Majetkové odd. 

                                                                           T:   15.7.2015      

     

Uznesenie číslo 16 – VII/ 2015     
      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015  

návrh na uzatvorenie zmlúv o výpožičke majetku mesta pre DHZ Papraď, DHZ Drgoňova 

dolina, DHZ Topolecká a DHZ Stará Turá. Jedná sa o výpožičku budov hasičských zbrojníc 

a inventáru, ktorý dobrovoľné hasičské zbory využívajú.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu       

 

a) s c h v a ľ u j e  výpožičku majetku mesta pre DHZ Papraď, DHZ Drgoňova 

dolina, DHZ Topolecká a DHZ Stará Turá. 

  

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá uzatvoriť zmluvy o výpožičke majetku mesta s DHZ Papraď, DHZ 

Drgoňova dolina, DHZ Topolecká a DHZ Stará Turá. 

 

 

                                                                               Z: Majetkové odd. 

                                                                               T :   15.7.2015      

 

Uznesenie číslo 17 – VII/ 2015 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015 návrh  

spoločnosti STINEX s. r. o. Nové Mesto nad Váhom na prenájom pozemkov parc. č. 441 a parc. 

č. 442/1. Prenájom pozemkov je potrebný z dôvodu výstavby nájomného bytového domu s 15 

b.j. Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e   
zámer prenájmu  pozemkov  parc. č. 441 a parc. č. 442/1  v zmysle § 9a odst. 9 písm. 

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

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že žiadateľ na prenajímaných 

pozemkoch postaví bytový dom s 15 b. j.  

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá zverejniť zámer prenájmu 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. 



 

                                                                           Z: Majetkové odd. 

                                                                           T:  3.7.2015        

 

 

Uznesenie číslo 18 – VII/ 2015 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015  návrh 

na predĺženie lehoty plnenia zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách na výkup pozemkov 

v lokalite IBV Drahy z dôvodu, že lokalita nie je po technickej stránke pripravená na výstavbu. 

V lokalite sa vyskytol aj problém so skládkou nebezpečného odpadu. V súčasnej dobe sa 

spracováva posudok na zistenie vplyvu skládky na dané územie. Navrhujeme predĺžiť platnosť 

zmlúv o dva roky. 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu       

 

a) s c h v a ľ u j e  predĺženie lehoty plnenia zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách 

na IBV Drahy o dva roky 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá uzatvoriť dodatky k zmluvám o budúcich kúpnych zmluvách  

 

                                                                              Z: Majetkové odd. 

                                                                              T:   31.7.2015         

 

Uznesenie číslo 19 – VII/ 2015     
Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015  návrh  

majetkového oddelenia na uzatvorenie zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena 

s vlastníkmi pozemkov dotknutých stavbou „Stará Turá Topolecká - vodovod a kanalizácia“. 

Zmluvy sú potrebné k vydaniu územného rozhodnutia a stavebmého povolenia pre uvedenú 

stavbu.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu       

 

 

a) s c h v a ľ u j e  uzatvorenie zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena 

s vlastníkmi pozemkov dotknutých stavbou „Stará Turá Topolecká - vodovod a 

kanalizácia“ 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá uzatvoriť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena 

s vlastníkmi dotknutých pozemkov.  

 

                                                                           Z: Majetkové odd. 

                                                                           T:   priebežne      

 

 

Uznesenie číslo 20 – VII/ 2015     
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015  návrh  

zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená so spoločnosťou STINEX  

s. r. o. Nové Mesto nad Váhom. Predmetom zmluvy je záväzok uzavrieť kúpnu zmluvu na 

odkúpenie 15 b. j. na Ul. Hlubockého. 



Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu       

 

a) s c h v a ľ u j e    uzatvorenie  zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na 15 b. j. na ul. 

Hlubockého so spoločnosťou STINEX s.r.o. Nové Mesto nad Váhom   

 

b)  u k l a d á     

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

Váhom a uzatvoriť zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej  zmluvy.  

 

                                                                           Z: Majetkové odd. 

                                                                           T: 10.7.2015      

 

Uznesenie číslo 21 – VII/ 2015 

      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015 

žiadosť spoločnosti STINEX s.r.o. o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby „Bytový dom 15 

b. j.“ na pozemkoch parc. č. 446/16, parc. č. 446/20, parc. č. 446/26, parc. č. 442/1, parc. č. 

458/1 a parc. č. 441. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a) s c h v a ľ u j e     
vydanie súhlasu na umiestnenie stavby „Bytový dom 15 b. j.“ na                                        

pozemkoch parc. č. 446/16, parc. č. 446/20, parc. č. 446/26, parc. č. 442/1, parc. č. 

458/1 a parc. č. 441. 

 

b)  u k l a d á     

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

Váhom.  

 

                                                                            Z: Majetkové odd. 

                                                                            T:  3.7.2015        

 

    

 

Uznesenie číslo 22 – VII/ 2015     
     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015   

žiadosť pána Šena Hasipiho, Hurbanova 125/23, Stará Turá o prenájom časti  cca 20 m2 

z pozemku parc. č. 582/2. Pozemok sa nachádza pri prevádzke predajne zmrzliny v obchodnom 

dome na ul. SNP 111. Na pozemku sa nachádza terasa.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e   
zámer prenájmu  časti  cca 20 m2 z pozemku  parc. č. 582/2 v zmysle § 9a odst. 9 

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

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že na predmetnom pozemku má žiadateľ 

vybudovanú terasu prislúchajúcu k predajni.   

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá zverejniť zámer prenájmu 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. 



 

 

                                                                            Z: Majetkové odd. 

                                                                            T:  3.7.2015        

 

 

 

Uznesenie číslo 23 – VII/ 2015     
      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015 

žiadosť o zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov a delegovanie zástupcu 

mesta na toto zhromaždenie v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve  

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a úprav. Zhromaždenie 

vlastníkov je potrebné uskutočniť z dôvodu uzatvorenia novej zmluvy o prenájme poľovného 

revíru podľa § 12 zákona č. 274/2009 Z. z. a jej následného zaevidovania príslušným okresným 

úradom podľa § 16 zákona  č. 274/2009 Z. z. nakoľko platnosť starej zmluvy končí 31.12.2015.  

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a) s c h v a ľ u j e     
za mesto Stará Turá oprávneného zástupcu na zhromaždení vlastníkov pozemkov  

JUDr. Branislava Pribiša 

 

b)  u k l a d á     

MsÚ Stará Turá rozhodnutie oznámiť Poľovníckemu združeniu Stará Turá. 

 

                                                                            Z: Majetkové odd. 

                                                                            T:  3.7.2015        

 

  

Uznesenie číslo 24 – VII/ 2015   
  Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa 18.6.2015 žiadosť 

Mestského futbalového klubu Stará Turá o podporu futbalu výstavbou tréningového ihriska 

s umelým trávnatým povrchom. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti túto 

 

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

 

b) u k l a d á     

                 MsÚ Stará Turá hľadať možnosti na výstavbu ihriska s použitím financovania 

z cudzích zdrojov. 

                                                                            Z: Mgr. Boorová 

                                                                            T: bezodkladne  

 

 

Uznesenie číslo 25 – VII/ 2015    
         Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 18.6.2015 

Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta a túto: 

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

 



 

Uznesenie číslo 26 – VII/ 2015    
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 18.6.2015 návrh 

zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Turá na rok 2015 rozpočtovým opatrením v súlade 

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

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa: 

 

Zvýšia celkové príjmy a celkové výdavky programového rozpočtu o sumu 900 000 €,  

pričom celkový výsledok hospodárenia sa   N E Z M E N Í 

 

a toto:  schvaľuje 

 

Položkový súpis zmien rozpočtu: 

 

 
 

 

 

 

Uznesenie číslo 27 – VII/ 2015    
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 18.6.2015 v súlade 

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

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh III. zmeny programového rozpočtu 

Mesta Stará Turá na rok 2015, ktorým sa: 

 

Zvýši prebytok bežného rozpočtu o sumu 51 300 €: 

- zvýšením príjmov bežného rozpočtu o sumu 62 249 € 

- zvýšením výdavkov bežného rozpočtu o 10 949 € 

Zvýši schodok kapitálového rozpočtu o sumu 51 300 €: 

 - zvýšením príjmov kapitálového rozpočtu o sumu 885 000 € 

- zvýšením výdavkov kapitálového rozpočtu o sumu 936 300 € 

 

pričom celkový výsledok hospodárenia sa   N E Z M E N Í 

 

 

Podrobný súpis zmien rozpočtu je uvedený v Evidencií rozpočtových opatrení r. 2015 k III. 

zmene PR, ktorý je súčasťou tohto materiálu. 

 

a tento: 

 

berie na vedomie. 

 

príjem výdavok

322 b/ KP 855 000

111003 BP 45 000

5.5.2 KV 900 000

900 000 900 000

p.č. Popis rozpočtového opatrenia
Položka 

rozpočtu

Suma

19 Rekonštrukcia verejného osvetlenia II etapa



 
 

Uznesenie číslo 28 – VII/ 2015   
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 18.6.2015 Návrh 

II. zmeny programového rozpočtu m.p.o. Dom kultúry Javorina Stará Turá pre rok 2015 

rozpočtovým opatrením v súlade s ustanovením §14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to  

 

navýšením na prvku 11.2.1 DK Javorina 15 tis. € na nákup osobného automobilu 

a na prvku 11.2.4 Kultúrny dom  Papraď 1,4 tis € výmena okien 

a znížením rezervného fondu 16,4 tis € 

 a tento  

  s c h v a ľ u j e. 

 

Uznesenie číslo 29 – VII/ 2015   
      Mestské  zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 18.6.2015 prerokovalo návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Turá č. 4/2015 – Nar.  o poskytovaní sociálnych 

služieb a výške úhrady za sociálne služby a tento trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných 

poslancov 

 

a)   s c h v a ľ u j e 

 

b)   u k l a d á 

  MsÚ zverejniť nariadenie v súlade s právnou úpravou. 

Z: Sociálne oddelenie 

T: 22.6.2015 

príjem výdavok

111003 BP 5 000

4.2. BV 5 000

111003 BP 3 000

3.4. BV 3 000

111003 BP 99

10.1.1.a/ BV 25

10.1.1.b/ BV 74

311 BP 2 407

111003 BP 443

13.4.3 BV 2 850

111003 BP 6 300

9.3.1 KV 6 300

322 b/ KP 855 000

111003 BP 45 000

5.5.2 KV 900 000

322 b/ KP 30 000

11.10.2 KV 30 000

947 249 947 249

*

19 Rekonštrukcia verejného osvetlenia II etapa

14 Finančný príspevok na kostol

20 Rekonštrukcia DK Javorina

Hydraulická regulácia rozvodov teplej vody BD 

Mýtna 537

16
Viacúčelové ihrisko - zvýšenie spotreby energií a 

výdavky na údržbu

17
Príspevok na charitatívny účet a jeho účelové 

použitie

Schválené 

primátorkou mesta v 

súlade s uznesením 

MsZ č. 35-V/2015 zo 

dňa 23.04.2015

18 Riešenie odvodu zrážkových vôd - ZUŠ

Schválené uznesením 

MsZ č.: ..................... 

zo dňa 18.06.2015

Účelovo viazané 

výdavky *

Dotácia MFSR na základe uznesenia vlády č. 140 zo dňa 25.03.2015

Evidencia rozpočtových opatrení r. 2015 k III. zmene PR

p.č. Popis rozpočtového opatrenia
Položka 

rozpočtu

Suma
Číslo uznesenia

15



 

 

Uznesenie číslo 30 – VII/ 2015    

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 18. 6. 2015 návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 – Nar. o zverejňovaní a vylepovaní plagátov 

s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom na území mesta Stará Turá 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. 

 

                                                                   Z : Mgr. L. Boorová 

                                                     T : bezodkladne 

 

  

Uznesenie číslo 31 – VII/ 2015   
     Mestské  zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 18.6.2015 prerokovalo návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Turá č. 6/2015 – Nar,  ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 11/2013 – Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy  a dieťa školského zariadenia a o určení výšky 

mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach a tento trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných 

poslancov 

 

a)   s c h v a ľ u j e 

 

b)   u k l a d á 

  MsÚ zverejniť nariadenie v súlade s právnou úpravou. 

    Z: Školský úrad 

    T: 22.6.2015 

 

  

Uznesenie číslo 32 – VII/ 2015    
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 18. 6. 2015 prerokovalo návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 – Nar. O podmienkach usmerňovania činností 

v oblasti obchodu a služieb na území mesta Stará Turá a tento trojpätinovou väčšinou hlasov 

prítomných poslancov 

 

n e s c h v a ľ u j e. 

 

                                                                                   

 

Uznesenie číslo 33 – VII/ 2015 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 18. 6. 2015  návrh 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva a tento :        

 



a) s c h v a ľ u j e 

s účinnosťou odo dňa schválenia 

 

            b )  z r u š u j e 

                  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Starej Turej zo dňa 12. 9. 2013 

                  schválený uznesením č. 43-XXX/2013 

 

c)  u k l a d á 

     Vypracovať príkaz primátorky mesta k úprave materiálov predkladaných na  

rokovanie MsZ. 

 

 

        Z: Správne odd. 

        T: 1. 8. 2015 

   

 

Uznesenie číslo 34 – VII/ 2015   
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 18.6.2015 materiál  

Príprava PHSR mesta Stará Turá na roky 2015 -  2022 a : 

 

a) s c h v a ľ u j e 

pracovné skupiny a zámery mesta spracované v Dotazníku pre obec, 

                                                                                        

b) u k l a d á  

priebežne informovať mestské zastupiteľstvo o spracovávaní PHSR. 

                          

                                                                                             Z: prednosta úradu 

                                                                                             T: priebežne 

 

 

Uznesenie číslo 35 – VII/ 2015    
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 18.6.2015 prerokovalo návrh 

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

II. polrok 2015 Stará Turá a to: 

 

1. Remeslá našich predkov                7. augusta 2015   v čase od 8,00 hod do 20,00 hod, 

                                                                                     kultúrny program do 22,00 hod, 

2. Kopaničársky jarmek                  23. októbra 2015   v čase od  8,00 hod do 20,00 hod, 

3.  Vianočný trh                           12. decembra 2015   v čase od 8,00 hod  do 18,00 hod 

 

      a tento: 

 

a) schvaľuje, 

 

b) ukladá  
MsÚ Stará Turá termíny zverejniť. 

 

       Z: Organizačné oddelenie 

                                                                         T:  22.6.2015 

 



 

Uznesenie číslo 36 – VII/ 2015    
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  na svojom zasadnutí dňa 18. 6.2015  prerokovalo  Správu 

z kontrol  ukončených po  V.  zasadnutí MsZ a túto  

 

 b e r i e   na   v e d o m i e . 

 

 

Uznesenie číslo 37 – VII/ 2015    
     MsZ na svojom zasadnutí dňa 18.6.2015  prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej  kontrolórky mesta na 2. polrok 2015  

 

 

1. Finančná kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania bežných  

    výdavkov za rok 2014 v subjekte Materská škola, Hurbanova 142, Stará Turá.  

 

2. Následná finančná kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

    niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení           

niektorých zákonov v z.n.p. pri stanovení tarifného platu pedagogických zamestnancov 

     Základnej umeleckej školy Stará Turá 

 

3. Následná finančná kontrola rámcových dohôd /zmlúv/, uzatvorených v zmysle § 11 zá- 

    kona o verejnom obstarávaní v 1. polroku 2015 mestom Stará Turá 

 

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

    súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 

    zákonov 

 

5. Vypracovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpoč- 

     tu mesta na roky 2016 – 2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6. Ostatná kontrolná činnosť: 

    Kontroly  opodstatnenosti vyraďovania majetku mesta v spolupráci   s príslušnou komisiou   

    MsÚ. 

 

 a tento 

 

 s c h v a ľ u j e . 

 

Uznesenie číslo 38 – VII/ 2015    
     Mestské  zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 18.6.2015 prerokovalo 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2014 a toto: 

 

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

 

Uznesenie číslo 39 – VII/ 2015    
     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom VII. zasadnutí dňa 18.6.2015 

návrh na odsúhlasenie podania žiadosti o finančný príspevok z fondov EU pre projekt 

„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá– II. etapa“ a tento:  
 

a) schvaľuje v nasledovnom rozsahu: 



1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu 

Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, opatrenia 2.2 – Budovanie a modernizácia 

verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 

na realizáciu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá– 

II. etapa“, ktorý je realizovaný pre MESTO STARÁ TURÁ,  

2. zabezpečenie realizácie projektu, po schválení žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci.  

 

Z: Prednosta MsÚ 

T: v súlade s výzvou o NFP kód.: KaHR-

22VS-1501 

 

b) u k l a d á  
MsÚ Stará Turá premietnuť objem fin. prostriedkov na spolufinancovanie do rozpočtu mesta. 

 

Z: Prednosta MsÚ 

T: do 19.06.2015 

 

 

Uznesenie číslo 40 – VII/ 2015 

      Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 18. 6. 2015  zmenu 

v obsadení komisie ZPOZ, na základe ktorej 

 

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

vzdanie sa funkcie členky ZPOZ Júlie Hodasovej /rod.Hollá/, bytom Konská 600, 

Rajecké Teplice 

 

b) u k l a d á 

Administratívne vybaviť náležitosti súvisiace s ukončením funkcie. 

 

      Z: Správne odd. 

      T: 30. 6. 2015   

 

 

Uznesenie číslo 41 – VII/ 2015 

      Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 18. 6. 2015  

poslanecký návrh Ing. Bohdana Göröga na zmenu v obsadení Komisie pre financie, rozpočet 

a majetok mesta, na základe ktorého  

 

a) o d v o l á v a  

z funkcie člena Ing. Jaromíra Ješka, bytom Dibrovova 2, Stará Turá 

 

b) u k l a d á 

Administratívne vybaviť náležitosti súvisiace s ukončením funkcie. 

 

      Z: Správne odd. 

      T: 30. 6. 2015   



 

 

Uznesenie číslo 42 – VII/ 2015 

      Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 18. 6. 2015  

poslanecký návrh Mgr. Júlie Bublavej na zmenu v obsadení Komisie pre sociálne veci a 

bývanie, z dôvodu skončenia pracovného pomeru Ing. Viery Zapletalovej, na základe ktorého  

 

a) o d v o l á v a  

z funkcie tajomníka komisie  Ing. Vieru Zapletalovú, bytom Nové Mesto nad 

Váhom 

 

b) m e n u j e 

do funkcie tajomníka komisie Mgr. Ivonu Barbušinovú, bytom Sadová 9, Stará Turá 

 

 

c) u k l a d á 

Administratívne vybaviť náležitosti súvisiace s ukončením funkcie a menovaním do 

funkcie. 

 

      Z: Správne odd. 

      T: 30. 6. 2015   

 

 

 

 

 

Ing. Anna Halinárová 

              primátorka mesta 

                S t a r á  T u r á  

 

 

Spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 

V Starej Turej dňa 19. 6. 2015 

 


