
Z Á P I S N I C A 

zo IV. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá dňa 25. 4. 2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Vyhodnotenie uznesení z III. zasadnutia MsZ 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

6. Záverečný účet mesta Stará Turá k 31. 12. 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu mesta 

7. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2018 

8. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2018 

9.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu Lesotur s.r.o. za rok 2018 vrátane prehľadu 

pohľadávok a záväzkov 

10.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s.r.o. za rok 2018 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

11.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a.s. za rok 2018 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

12.  Informácia o plnení hospodárskeho plánu Mestský športový areál Stará Turá s.r.o.  za 

rok 2018 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

13.  Návrh VZN č. 1/2019 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 návrh VZN č. 2/2019 o zmene a doplnení VZN č. 6/2017 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 

14.  Návrh VZN č. 3/2019 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za 

sociálne služby poskytované mestom Stará Turá 

15.  Prehľad rozpočtových opatrení 

16.  Návrh cenníka trhového poriadku XXVIII. ročníka Staroturianskeho jarmoku 

17.  Správa hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol od III. zasadnutia mestského 

zastupiteľstva 

18. Informácia o príprave urbanistickej štúdie zóny Za gátom, ul. gen. M. R. Štefánika, 

mesto Stará Turá 

19. Informácia o výsledkoch finančnej analýzy VZN č. 8/2017 o podmienkach určovania 

a vyberania miestnych daní a VZN č. 9/2017 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

20. Návrhy a interpelácie poslancov 
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1. Otvorenie zasadnutia  

IV. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta  o 15.00 hod. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Prítomných bolo 11 poslancov. 

Na začiatku rokovania neboli prítomní poslanci Zuzana Durcová a MUDr. Radovan Ammer. 

Primátor predložil návrh na schválenie programu rokovania tak ako bol zverejnený v pozvánke. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0 

     zdržal sa:    0  

MsZ prijalo 

 

u z n e s e n i e  1-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo schválilo program rokovania tak, ako bol zverejnený 

v pozvánke. 

 
Primátor  informoval, že zapisovateľkou  a skrutátorkou bude Mgr. Lívia Boorová a navrhol 

zobrať túto skutočnosť na vedomie. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0 

     zdržal sa:    0  

MsZ prijalo 

 

u z n e s e n i e  2-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že zapisovateľkou a skrutátorkou 

bude Mgr. Lívia Boorová. 
 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Primátor predložil návrh členov návrhovej komisie v nasledovnom zložení: 

Ing. Anna Halinárová, Nora Pániková, Monika Hluchá 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0 

     zdržal sa:    0  

MsZ prijalo 

 

u z n e s e n i e  3-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu v zložení Ing. Anna 

Halinárová, Nora Pániková, Monika Hluchá 
 

Primátor predložil návrh overovateľov zápisnice v nasledovnom zložení: 

Bc. Zuzana Zigová, Ing. Richard Bunčiak. 
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Hlasovanie poslancov:  za:   10 

     proti:       0 

     zdržal sa:    1 (Bunčiak) 

MsZ prijalo 

 

u z n e s e n i e  4-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo schválilo overovateľov zápisnice v zložení Bc. Zuzana 

Zigová, Ing. Richard Bunčiak. 
 

 

3. Vyhodnotenie uznesení z III. zasadnutia MsZ 

Informáciu k vyhodnoteniu plnenia uznesení z III. zasadnutia MsZ podala hlavná kontrolórka 

mesta Ing. Maťková v súlade s predloženým písomným materiálom. Primátor vyzval 

poslancov k hlasovaniu o tom, že MsZ berie informáciu na vedomie. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0 

     zdržal sa:    0   

 

MsZ prijalo 

 

u z n e s e n i e  5-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra 

o plnení uznesení z III. zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

4.1. Opätovná žiadosť Jany Osuskej, Holubyho 682/15, Stará Turá zo dňa 13. 3. 2019  

o doriešenie uznesenia č. 6-XXVI/2017.  

Primátor mesta informoval o tom, že pozval na mestský úrad žiadateľku i vlastníkov susedných 

nehnuteľností, pretože je zrejmé, že medzi týmito susedmi nevládnu dobré vzťahy, čoho 

dôsledkom je podaná žiadosť žiadateľky, teda primátor mal snahu urovnať vzťahy medzi nimi 

na pôde mesta. Do diskusie k tomuto bodu sa prihlásila poslankyňa Iveta Gavačová, ktorá 

informovala, že stretnutia sa žiadateľka nezúčastnila, zúčastnil sa ho manžel žiadateľky. Na 

tomto stretnutí p. Gavačová vysvetlila, že MsZ v roku 2017 schválilo zámer predaja, nie však 

predaj časti pozemku, čo je zásadný rozdiel. Uviedla tiež, že MsZ v roku 2017 nerozhodlo 

správne, ak uložilo žiadateľke úlohu vypracovať geometrický plán, pretože MsZ nebolo 

kompetentné ukladať úlohu občanovi. Uviedla, že mesto nemá dôvod ani povinnosť žiadateľke 

časť pozemku predať. Z poslancov nemal nikto iný pripomienky, preto bolo udelené slovo 

žiadateľke, ktorá s vysvetlením p. Gavačovej nesúhlasila. Poslankyňa Gavačová uviedla, že 

MsZ dňa 26. 2. 2019 rozhodlo tak, že prevod pozemku žiadateľke neschválilo, preto nie je 

možné hlasovať opätovne o uznesení tak, ako bolo uvedené v písomnom materiáli, preto 

navrhla text uznesenia nasledovne : 
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Mestské zastupiteľstvo po prejednaní opätovnej žiadosti žiadateľky konštatuje, že nenastali 

žiadne nové skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu uznesenia č. 7-III/2019 z 26. 2. 2019. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   10 

     proti:       1 (Klimáček) 

    zdržal sa:    0 

Msz prijalo 

u z n e s e n i e  6-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní opätovnej žiadosti žiadateľky 

konštatuje, že nenastali žiadne nové skutočnosti, ktoré by odôvodňovali 

zmenu uznesenia č. 7-III/2019 z 26. 2. 2019. 
  

4.2. Zámer zámeny nehnuteľností 

Primátor predniesol návrh na schválenie zámeru zámeny nehnuteľností vo vlastníctve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, nachádzajúcich sa v areáli bývalej SPŠE, za 

nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá a jedná sa o pozemky pod cestami III. 

triedy v miestnych častiach Súš a Topolecká. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

Msz prijalo 

u z n e s e n i e  7-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov 

zámer zámeny nehnuteľností v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to pozemky evidované v reg. parciel 

„C“ v k. ú. Stará Turá zapísané na LV č. 1 vo vlastníctve Mesta Stará Turá 

nasledovne – pozemok parc. č. 11316/8 – zast. plocha o výmere 17 m2, 

pozemok parc. č. 11316/9 – zast. plocha o výmere 35 m2, pozemok parc. č. 

11317/4 – zast. plocha o výmere 19 m2, pozemok parc. č. 11317/5 – zast. 

plocha o výmere 66 m2, pozemok parc. č. 8452/2 – zast. plocha o výmere 1728 

m2, pozemok parc. č. 4851/2 – zast. plocha o výmere 1593 m2, pozemok parc. 

č. 6010/9 – zast. plocha o výmere 24 m2, pozemok parc. č. 6010/10 – zast. 

plocha o výmere 599 m2, pozemok parc. č. 6010/12 – zast. plocha o výmere 

304 m2, časť pozemku parc. č. 8453 – zast. plocha o celkovej výmere 4861 m2 

a časť pozemku parc. č. 8814/1 – zast. plocha o celkovej výmere 10961 m2, 

nachádzajúcich sa pod cestami III. triedy za nehnuteľnosti – pozemky 

evidované v reg. parciel „C“ a stavba v k. ú. Stará Turá zapísané na LV č. 

370 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne 

– stavba Škola súp. č. 375 postavená na pozemku parc. č. 610, pozemok parc. 

č. 610 – zast. plocha o výmere 804 m2, parc. č. 611 – ostatná plocha o výmere 
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207 m2 a pozemok parc. č. 615 – ovocný sad o výmere 7404 m2, nachádzajúce 

sa v areáli bývalej SPŠE v Starej Turej, ktoré sú vo vlastníctve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že zamieňané pozemky, ktoré sú 

vo vlastníctve mesta, sa nachádzajú pod komunikáciami, ktoré sú vo 

vlastníctve TSK a pre mesto sú nevyužiteľné.  
 

4.3. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Primátor predniesol žiadosť Mgr. Petra Michalca a Marcely Kontinovej o zriadenie vecného 

bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 z dôvodu uloženia vodovodnej 

a kanalizačnej prípojky v prospech vlastníka pozemkov parc. č. 354 a 353/2, ktoré sú vo 

vlastníctve žiadateľov. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

Msz prijalo 

u z n e s e n i e  8-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti  s c h v a ľ u j e  zriadenie 

vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 – ostatná 

plocha o celkovej výmere 3057 m2,  ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod radovým 

číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti.   

Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre Mgr. Petra Michalca a Marcelu 

Kontinovú obidvaja trvale bytom Družstevná 470/86, Stará Turá. Vecné 

bremeno bude spočívať v práve uloženia vodovodnej a kanalizačnej 

prípojky v prospech vlastníka pozemkov parc. č. 353/2 a parc. č. 354. 
 

4.4. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 
Primátor predniesol návrh žiadateľov Mareka Štefíka a manželky Bc. Janky Štefíkovej, 

Dibrovova 245/2, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 

16853/1, parc. č. 16852, parc. č. 16513/2 z dôvodu uloženia elektrickej prípojky, elektromeru, 

vodovodnej prípojky a vjazdu a výjazdu na existujúcu komunikáciu   v prospech vlastníka 

pozemkov parc. č. 16861/4 a parc. č. 16864. Na základe informácie spoločnosti PreVak s.r.o. 

je potrebné zriadenie vecného bremena aj na parc. 16845/1, z dôvodu že bod napojenia 

vodovodnej prípojky bude pravdepodobne až na predmetnom pozemku. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

Msz prijalo 
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u z n e s e n i e  9-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti s c h v a ľ u j e  zriadenie 

vecného bremena na pozemkoch parcely reg. „C“ parc. č. 16513/2 – zast. 

plocha o celkovej výmere 1807 m2, parc. č. 16853/1 – zast. plocha o celkovej 

výmere 740 m2, parc. č. 16852 – záhrada o celkovej výmere 942 m2 a parc. č. 

16845/1 -  zast. plocha o celkovej výmere 14245 m2, ktoré sú zapísané na LV 

č. 1 pod radovým číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti.  Zriadenie vecného 

bremena sa schvaľuje pre Mareka Štefíka a manž. Bc. Janu Štefíkovú, 

obidvaja trvale bytom Dibrovova 245/2, Stará Turá. Vecné bremeno bude 

spočívať v práve uloženia vodovodnej prípojky, elektrickej prípojky 

a elektromeru a vybudovania vjazdu a výjazdu v prospech vlastníka 

pozemkov parc. č. 16861/4 a parc. č. 16864. 
 

4.5. Žiadosť o zriadenie vecného bremena  
Primátor predniesol žiadosť Michala Sládka, SNP 263/25, Stará Turá a Mgr. Alexandry 

Prostinákovej, Košecké Podhradie 379 o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. 

„C“ parc. č. 8814/1 z dôvodu uloženia kanalizačnej prípojky (nátokové a výtokové potrubie 

ČOV)  v prospech vlastníka pozemku parc. č. 8780/1.  

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

Msz prijalo 

u z n e s e n i e  10-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti s c h v a ľ u j e  zriadenie 

vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8814/1 – zast. plocha 

o celkovej výmere 10961 m2,  ktorý je zapísaný na LV č. 1 pod radovým 

číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti.   

Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje pre Michala Sládka trvale bytom 

SNP 263/25, Stará Turá a Mgr. Alexandru Prostinákovú trvale bytom 

Košecké Podhradie 379. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia 

kanalizačnej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 8780/1. 
 

4.6. Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pozemku  
Primátor predniesol žiadosť pani Jany Gatnárekovej, Husitská 252/7, Stará Turá, pani Martiny 

Mockovej, Jiráskova 165/2, Stará Turá a Kataríny Nemcovej, Súš 2551, Stará Turá o odkúpenie 

spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 13 – zast. plocha o celkovej výmere 667 m2, 

nachádzajúcom  sa pod bytovým domom súp. č. 144 na ul. Mýtnej, ktorý je zapísaný na LV č. 

4648 pod B64  na mesto Stará Turá v podiele 6756/422281.  

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 
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Msz prijalo 

u z n e s e n i e  11-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti  s c h v a ľ u j e  v zmysle § 9a 

ods. 8 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 

spoluvlastníckeho podielu z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 13 - zastavaná 

plocha o celkovej výmere 667 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 4648 v podiele 

6756/422281 pod B64 na mesto Stará Turá. Kúpna cena za odpredávaný 

spoluvlastnícky podiel je stanovená vo výške 0,10 €/m2. Odpredaj sa 

schvaľuje pre pani Janu Gatnárekovú bytom Husitská cesta 252/7, 916 01 

Stará Turá, pani Martinu Mockovú bytom Jiráskova 165/2, Stará Turá 

a pani Katarínu Nemcovú bytom Trávniky 2551, Stará Turá v podiele 

6756/422281. 
 

4.7. Žiadosť o rozšírenie nájmu pozemku 
Primátor predniesol žiadosť Jozefa Matejku M+M, Stará Turá o rozšírenie nájmu pozemku 

parcela reg. „C“ parc. č. 1253. Rozšírenie nájmu pozemku žiada z dôvodu prepracovania 

projektu na parkovisko pri pekárni na ul. Mýtnej (zmena zo 4 na 6 parkovacích miest). Žiadateľ 

má v súčasnej dobe v nájme 70 m2 z predmetného pozemku.   

Zámer prenájmu časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1253 bol zverejnený od 4. 3. 2019 

v súlade s uznesením MsZ č. 14 - III/2019. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne 

pripomienky.   

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie  rozšírenie nájmu pozemku odporučila za 

cenu 1,- €/m2/rok s dobou nájmu do 31. 12. 2019. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

Msz prijalo  

 

u z n e s e n i e  12-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou 

hlasov všetkých poslancov prenájom časti 25 m2 z pozemku  parcela reg. „C“ 

parc. č. 1253 v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení. Prenájom sa schvaľuje pre pána Jozefa Matejku 

a manž. Vilmu Matejkovú, trvale bytom Štúrova 565/19, Stará Turá za cenu 

1,- €/m2/rok s dobou nájmu do 31. 12. 2019. 

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

bezprostredne priľahlá k časti pozemku, ktorú má žiadateľ už v nájme.  

Žiadateľ na prenajatej časti pozemku vybuduje na vlastné náklady 

parkovisko pre zákazníkov pekárne na ul. Mýtnej. 
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4.8. Návrh na doplnenie nehnuteľností do nájmu spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. 
Primátor predniesol návrh na doplnenie nehnuteľností do nájmu spoločnosti TECHNOTUR 

s.r.o. Stará Turá od 1. 4. 2019. Jedná  sa o nehnuteľnosti,  ktoré sa nachádzajú v areáli bývalej 

SPŠE na ul. gen. M. R. Štefánika v Starej Turej, a to – Školská kuchyňa bez súp. č. postavená 

na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 619 a sklad školskej kuchyne bez súp. č. postavený na 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 621, zapísané na LV č. 1. 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporučila doplniť do nájmu spoločnosti 

TECHNOTUR s.r.o. aj prístavbu SPŠE  súp. č. 40 postavenú na pozemku parc. č. 609/2, ktorá 

je zapísaná na LV č. 1. 

 

Do rokovacej miestnosti vošli o 15.32 hod. poslanci MUDr. Radovan Ammer a Zuzana 

Durcová. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   11 

     proti:       0  

    zdržal sa:    1 (Durcová) 

    nehlasoval:   1 (Ammer) 

Msz prijalo 

u z n e s e n i e  13-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu   s c h v a ľ u j e  doplnenie do 

nájomnej zmluvy spoločnosti TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá  od 1. 4. 2019 

nasledovný nehnuteľný majetok mesta, nachádzajúci sa na ul. gen. M. R. 

Štefánika v Starej Turej: 

Školská kuchyňa bez súp. č., postavená na pozemku parcela reg. „C“ parc. 

č. 619, sklad školskej kuchyne bez súp. č., postavený na pozemku parcela reg. 

„C“ č. 621, prístavba SPŠE súp. č. 40 postavená na pozemku parcela reg. 

„C“č. 609/2. Predmetné nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1 na mesto Stará 

Turá v podiele 1/1.  
 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

Informáciu podala Mgr. Krištofíková, prednostka MsÚ. Mesto Stará Turá eviduje k dátumu  

4. 4. 2019 finančné prostriedky v celkovej výške 1 014 535,98 €. Vývoj príjmov z podielových 

daní v mesiaci marec zaznamenal nárast v porovnaní s minulým rokom o 30 609 € 

a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou čiastkou o 15 981 €. Celková suma podielových 

daní za I. Q. 2019 dosiahla sumu 992 603 €, čo je o 43 918 € viac ako rozpočtovaná čiastka. 

Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 1 388 329,87 €. 

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje  

(1 014 535,98 €) je časť finančných prostriedkov vo výške 334 502,60  € účelovo viazaná v 

rezervnom fonde a suma 39 377,99 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov.  

Stav finančných prostriedkov mesta je ustálený. 

Primátor dal hlasovať o tom, že MsZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom hospodárení 

mesta. 
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Hlasovanie poslancov:  za:   13 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

Msz prijalo 

u z n e s e n i e  14-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o aktuálnom 

hospodárení mesta. 

6. Záverečný účet mesta k 31. 12. 2018 a stanovisko HK k záverečnému účtu 

K rozsiahlemu písomnému materiálu podala stručnú informáciu Mgr. Krištofíková, prednostka 

MsÚ. Návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta, 

a tým predložený na verejnú diskusiu, dňa 5. 4. 2019. Mesto Stará Turá v roku 2018 dosiahlo 

v bežnom rozpočte prebytok vo výške 599 414 € a v kapitálovom rozpočte schodok vo výške  

768 308 €. Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2018 je schodok vo výške 168 

894 €. Zostatok finančných operácií k 31. 12. 2018 podľa zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy je prebytok v sume 380 366 €. Po odrátaní položiek, ktoré sa z výsledku 

hospodárenia vylučujú (128 802 €), je prebytok finančných operácií vo výške 82 670 €, ktoré 

mesto vráti do rezervného fondu. Mesto navrhlo, aby bol rezervný fond navýšený o sumu 82 

670 €. Celková výška rezervného fondu po navrhnutej úprave bude 657 172,60 €. 

Hlavná kontrolórka Ing. Maťková podala písomné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta 

za rok 2018, ktoré stručne predniesla. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   13 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

Msz prijalo 

u z n e s e n i e  15-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo  

a)  berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu    

mesta 

b)  schvaľuje : 

    I. záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie mesta bez výhrad 

 II. vyrovnanie schodku v sume 168 894 € z finančných operácií 

 III. zvýšenie rezervného fondu o sumu 82 670 € 

7. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2018 

O výsledku plnenia rozpočtu informovala riaditeľka DK Javorina Bc. Eva Adámková. 

Výsledkom hospodárenia  v hlavnej činnosti bol zisk 3 211,55 € a výsledkom hospodárenia 

z podnikateľskej činnosti po zdanení je zisk 97,14 €, spolu je to zisk 3 308,69 €. Celú čiastku 

zisku navrhuje na tvorbu zákonného rezervného fondu, stav rezervného fondu by tak dosiahol 

sumu 14 999,08 €. 
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Hlasovanie poslancov:  za:   13 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

Msz prijalo 

u z n e s e n i e  16-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo vyhodnotenie plnenia programového 

rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 31. 12. 2018 a  

s c h v a ľ u j e  : 

I. vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31. 12. 2018 a výsledok 

hospodárenia za rok 2018 bez výhrad 

II. vysporiadanie hospodárskeho výsledku, ktorým je zisk, navýšením 

zákonného rezervného fondu bez výhrad.  

8. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2018 

Riaditeľka TSST Ing. Vráblová predniesla stručný obsah predloženého písomného 

vyhodnotenia plnenia rozpočtu k 31. 12. 2018. Príjmy  boli  plnené  celkovo  na  99,67  %.  

Príjmy  z hospodárskej   činnosti  boli  plnené na 98,69 %. Sumárne výdavky boli plnené na 

99,69 % (spolu s kapitálovými). Výdavky na jednotlivých programoch boli v súlade 

s plánovaným rozpočtom. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol plánovaný ako vyrovnaný. 

Reálne bol rozdiel medzi a príjmami a  výdavkami 343 € (výdavky boli o túto sumu vyššie ako 

príjmy).  

O slovo požiadal poslanec Ammer, ktorý pochválil TSST za čistotu v meste. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   13 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

Msz prijalo 

u z n e s e n i e  17-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo vyhodnotenie plnenia 

rozpočtu m.p.o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 2018  a  

s c h v a ľ u je   vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o. Technické služby Stará 

Turá k 31. 12. 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 

9. Informácia o plnení hospodárskeho plánu Lesotur s.r.o. za rok 2018 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

Konateľ spoločnosti Ing. Durec stručne predniesol informáciu o plnení hospodárskeho plánu 

spoločnosti za rok 2018 v súlade s predloženým písomným materiálom. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   13 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 
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Msz prijalo 

u z n e s e n i e  18-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo Informáciu o plnení 

hospodárskeho plánu spoločnosti  Lesotur s.r.o. za rok 2018 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov a túto  b e r i e   n a   v e d o m i e.  
 

 

10. Informácia o plnení hospodárskeho plánu TECHNOTUR s.r.o. za rok 2018 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

Konateľka spoločnosti Ing. Petrášová stručne predniesla informáciu o plnení hospodárskeho 

plánu spoločnosti za rok 2018 v súlade s predloženým písomným materiálom. Uviedla, že 

spoločnosť dosiahla kladný výsledok hospodárenia vo výške  27 202 €. Nepodarilo sa však 

dosiahnuť plánované tržby z predaja tepla a teplej vody. Príčinou poklesu predaja tepla sú 

klimatické zmeny a zatepľovanie bytových domov. 

Primátor položil konateľke otázku, či má spoločnosť nejaký scenár, ako riešiť tento pokles 

predaja tepla a teplej vody. Konateľka uviedla, že teplo bude dodávané vždy, je to len otázka 

množstva a ceny.  

 

Hlasovanie poslancov:  za:   13 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

Msz prijalo 

u z n e s e n i e  19-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo Informáciu o plnení 

hospodárskeho plánu spoločnosti  TECHNOTUR s.r.o. za rok 2018 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov a túto  b e r i e   n a   v e d o m i e.  

 

 

11. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a.s. za rok 2018 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

O plnení hospodárskeho plánu spoločnosti za rok 2018 stručne informoval predseda 

predstavenstva spoločnosti Ing. Ješko. Spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok pred 

zdanením -41 359 €. Za rok 2018 vznikla odložená daňová pohľadávka vo výške cca 70 000 

€, čím by spoločnosť po jej zaúčtovaní dosiahla zisk takmer 30 000 €. Nakoľko by takýto 

postup skreslil pohľad na reálne hospodárenie spoločnosti, po doporučení auditora sa 

spoločnosť rozhodla o odloženej daňovej pohľadávke neúčtovať, čo je aj v súlade 

s príslušným opatrením MF SR. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   13 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 
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Msz prijalo 

u z n e s e n i e  20-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo Informáciu o plnení 

hospodárskeho plánu spoločnosti  RVS AQUATUR a.s. za rok 2018 v a túto  

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

12. Informácia o plnení hospodárskeho plánu Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 

za rok 2018 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

Keďže nebol prítomný konateľ spoločnosti, materiál stručne predniesol primátor mesta.  

Celkové výnosy spoločnosti predstavovali 125 704 €, náklady 285 340 €. Celkovo dosiahla 

spoločnosť hospodársky výsledok -159 636 €. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   13 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

Msz prijalo 

u z n e s e n i e  21-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo Informáciu o plnení 

hospodárskeho plánu spoločnosti  Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 

za rok 2018 v a túto  b e r i e   n a   v e d o m i e.  
 

 

13. Návrh VZN č. 1/2019 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 návrh VZN č. 2/2019 o zmene a doplnení VZN č. 6/2017 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 

Informáciu o predkladanom návrhu VZN podala pracovníčka školského úradu Mgr. Sládková. 

Návrh VZN bol zverejnený zákonným spôsobom. Hlavná kontrolórka sa spýtala, či boli zo 

strany verejnosti vznesené k zverejnenému návrhu nejaké pripomienky. P. Sládková uviedla, 

že neboli. 

Hlasovanie poslancov:  za:   13 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

Msz prijalo 

u z n e s e n i e  22-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo návrh VZN č. 1/2019 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 návrh VZN č. 2/2019 o zmene a doplnení VZN č. 6/2017 
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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 a tento  s c h v a ľ u j e . 
 

14. Návrh VZN č. 3/2019 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za 

sociálne služby poskytované mestom Stará Turá 

Informáciu o predkladanom návrhu VZN podala Mgr. Barbušinová, vedúca sociálneho 

oddelenia. Návrh VZN bol zverejnený zákonným spôsobom, neboli k nemu vznesené žiadne 

pripomienky. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   13 

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

 

Msz prijalo 

u z n e s e n i e  23-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo návrh VZN č. 3/2019 

o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby 

poskytované mestom Stará Turá a tento    s c h v a ľ u j e . 

 

15. Prehľad rozpočtových opatrení 

K písomnému materiálu sa podrobnejšie vyjadrila Mgr. Krištofíková, presnostka MsÚ.  

Predložila prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení k II. 

zmene rozpočtu mesta pre rok 2019. Jednalo sa o rozpočtové opatrenia, ktoré : 

a) MsZ berie na vedomie - 20190006, 20190007, 20190008, 20190009, 20190010 

b) MsZ schvaľuje - 2019011, 2019012 

Vplyvom rozpočtových opatrení by došlo k navýšeniu príjmovej časti rozpočtu o sumu  

18 218 € a k zníženiu výdavkovej časti rozpočtu o sumu 72 068 €. 

Podrobnejšie informovala o tom, že komisia pre ekonomiku a majetok mesta upozornila na 

výrazný nárast výdavkov organizácie TSST a odporučila zníženie rozpočtovaných prostriedkov 

pre TSST o 40 000 €.  

K predloženému návrhu sa vyjadrila poslankyňa Zigová, ktorá sa spýtala, prečo sa TSST má 

znížiť rozpočet, keď im bol v minulosti rozpočet schválený. Poukázala na to, že aj poslanec 

Ammer vyslovil pochvalu na adresu TSST, uviedla, že technické služby sú všade, že mesto je 

čisté, a že by mesto nemalo brať peniaze, ktoré sú určené na mzdy za nadčasy zamestnancov 

TSST, ktorí sú tam v pracovnom pomere, inak odídu do Chirany, kde je dopyt po pracovnej 

sile. Uviedla tiež, že niektoré činnosti sa nedajú robiť v pracovnej dobe, napríklad odhŕňanie 

snehu, upratovanie po jarmoku. Preto sa im aj v minulosti kúpili stroje, aby to mesto stálo menej 

finančných prostriedkov.  

Poslanec Ammer sa vyjadril, že TSST fungujú dobre, vyzdvihol zberný dvor a odvolal sa tiež 

na to, že im boli rozpočtové prostriedky už raz schválené. 
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Riaditeľka TSST p.Vráblová sa vyjadrila, že s predmetným rozpočtovým opatrením súhlasí, 

preto ho aj podpísala. Uviedla, že je síce rada, že sa poslanci postavili na stranu TSST, no 

tomuto rozpočtovému opatreniu predchádzala komunikácia s vedením mesta aj s členmi 

komisie pre ekonomiku a majetok mesta. Poslankyňa Hluchá sa spýtala, či má mesto predstavu, 

keď zoberie TSST túto čiastku, na čo ju použije. Primátor sa pozastavil nad tým, odkiaľ vzali 

poslanci informáciu o tom, že by sa táto úprava mala týkať práve miezd, keďže o mzdách na 

zastupiteľstve nepadlo ani slovo. Mesto začalo realizovať racionalizačné opatrenia v školstve 

i na mestskom úrade, začalo radikálne šetriť, preto videlo rezervy aj v technických službách. 

Bolo aj identifikované, že v TSST je evidovaných veľké množstvo nadčasov, ktoré nie sú 

nevyhnutné a tie treba zredukovať. Rezervy sú aj v oblasti poplatkov za TKO, ktorých úpravu 

mesto pripravuje. Mesto bude nevyhnutne potrebovať finančné prostriedky na zónu bývalej 

priemyslovky, pretože nie všetko bude možné realizovať cez ŠFRB a ak nechce mesto ísť do 

zbytočných úverov, niektoré projekty bude potrebné realizovať z vlastných zdrojov. Čo sa ešte 

týka TSST, bola tiež identifikovaná určitá solidárnosť, keď na zavolanie rôznych subjektov 

v meste, mestský úrad nevyjímajúc, poskytnú TSST človeka a službu, a tieto služby 

nefakturujú. Preto bola zo strany mesta ponuka, aby si takéto služby evidovali a fakturovali. 

Uviedol, že mal pocit, že k tejto sume úspory dospeli na základe vzájomnej komunikácie 

a dohody. Zamestnankyňa TSST Schwartzová uviedla, že je to opatrenie, na základe ktorého 

možno budú musieť prepustiť zamestnancov. Primátor sa voči takémuto vyjadreniu rázne 

ohradil, pretože sám v TSST uviedol, že je proti prepúšťaniu zamestnancov a vyzval, aby sa 

nešírili po verejnosti scenáre o prepúšťaní zamestnancov, pretože na zastupiteľstve vôbec 

neodznelo, že by sa suma úspory mala týkať miezd. Keď sa však bavíme o mzdách, treba sa 

pozrieť na to, za aké obdobie a o akú sumu mzdy v TSST narástli. Následne sa vyjadril p. 

Škriečka, člen komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie a  uviedol, že neodznelo 

to, o čom bola diskusia na komisii pre ekonomiku a majetok mesta. Siahnuť zamestnancom na 

mzdy nie je správne manažérske rozhodnutie. Nebolo uvedené to, že TSST dostalo možnosť 

fakturovať niektoré výkony a TSST priamo na komisii predložilo materiál, z ktorého vyplýva, 

že majú nevyfakturované výkony v sume takmer 30 000 €, ktoré z vlastného rozhodnutia 

poskytli rôznym subjektom zadarmo. Finančná komisia im poskytla návod, ako si fakturovaním 

týchto výkonov môžu vykryť mestom navrhovanú úsporu a vyzval TSST, aby sa postavili za 

svojich zamestnancov a urobili správne manažérske rozhodnutia a nesuplovali rôzne 

verejnoprospešné aktivity rôznych združení a nadácií. Ide v podstate o to, aby bolo jasné 

a prehľadné, aké služby TSST poskytujú, aby ich fakturovali, aby si zvyšovali svoje príjmy 

a aby mesto malo prehľad, čo ho technické služby reálne stoja. 

Primátor následne ukončil diskusiu a dal hlasovať za návrh uznesenia podľa písomného 

materiálu. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   5 (Antálek, Bunčiak, Gavačová, Slezáček,  

          Valenčík) 

     proti:     4 (Ammer, Hluchá, Klimáček, Zigová)  

    zdržal sa:  4 (Durcová, Halinárová, Pániková, Pilátová) 
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Po hlasovaní sa o slovo prihlásila p. Krištofíková, ktorá upozornila poslancov na to, že niektoré 

rozpočtové opatrenia sa týkajú materiálov, ktoré schválili v predchádzajúcich bodoch programu 

(prijaté VZN), preto bude potrebné hlasovanie opakovať a hlasovať o niektorých rozpočtových 

opatreniach zvlášť. 

a) primátor predniesol návrh, aby MsZ zobralo na vedomie rozpočtové opatrenia č. 20190006, 

20190007, 20190008, 20190009, 20190010. 

Hlasovanie poslancov:  za:   13  

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

 

MsZ prijalo  

u z n e s e n i e  24-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 

2019006, 20190007, 20190008, 20190009, 20190010.  

 
b) primátor predniesol návrh, aby MsZ schválilo rozpočtové opatenie č. 2019011 (MŠ,    ZUŠ, 

CVČ). 

Hlasovanie poslancov:  za:   13  

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

 

MsZ prijalo  

u z n e s e n i e  25-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá   s c h v a ľ u j e   rozpočtové opatrenie č. 

2019011. 

 
c) primátor predniesol návrh, aby MsZ schválilo rozpočtové opatenie č. 2019012 (TSST). 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   5 (Antálek, Bunčiak, Gavačová, Slezáček, Valenčík) 

     proti:     7 (Ammer, Durcová, Hluchá, Klimáček, Pániková,  

                      Pilátová, Zigová)  

    zdržal sa:  1 (Halinárová) 

 

MsZ prijalo  

u z n e s e n i e  26-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá   n e s c h v a ľ u j e   rozpočtové opatrenie 

č. 2019012. 

 
d) primátor predniesol návrh, aby MsZ konštatovalo, že prijatými rozpočtovými opatreniami sa 

celkové príjmy rozpočtu zvýšia o 18 218 € a znížia celkové výdavky rozpočtu o 32 060 €. 

 



- 16  - 

 

Hlasovanie poslancov:  za:       10       

     proti:           0  

    zdržal sa:     3 (Halinárová, Slezáček, Valenčík) 

 

MsZ prijalo  

u z n e s e n i e  27-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  konštatuje, že rozpočtovými opatreniami  

sa celkové príjmy rozpočtu zvýšia o 18 218 € a znížia celkové výdavky 

rozpočtu o 32 060 €.  

 

16. Návrh cenníka trhového poriadku XXVIII. ročníka Staroturianskeho jarmoku 

Primátor informoval o tom, že trhový poriadok je v zásade rovnaký ako minulý rok, nastala len 

jedna zmena trhového poriadku, a to taká, že mesto vyžaduje od predajcov, aby pri predaji 

občerstvenia zabezpečili predaj do obalov vyrobených z prírodných materiálov, ktoré budú 

likvidované ako bioodpad, kde sa rozložia na kompost. Zakazuje sa používanie jednorazových 

plastových výrobkov.  

 

Hlasovanie poslancov:  za:   13  

     proti        0  

    zdržal sa:    0 

 

MsZ prijalo  

u z n e s e n i e  28-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá   s c h v  a ľ u j e  návrh cenníka 

a trhového poriadku XXVIII. ročníka Staroturianskeho jarmoku konaného 

v dňoch 14. - 15. júna 2019 a ukladá ho realizovať počas konania XXVIII. 

ročníka Staroturianskeho jarmoku konaného v dňoch 14. - 15. júna 2019 

a zverejniť na stránke mesta.  

    

17. Správa hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol od III. zasadnutia mestského     

zastupiteľstva 

Písomný materiál stručne odôvodnila hlavná kontrolórka Ing. Maťková. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   13  

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

 

MsZ prijalo  

u z n e s e n i e  29-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo Správu z kontrol 

ukončených po III. zasadnutí MsZ a túto   b e r i e   n a   v e d o m i e .      
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18. Informácia o príprave urbanistickej štúdie zóny Za gátom, ul. gen. M. R. Štefánika, 

mesto Stará Turá 

K predloženému materiálu sa podrobnejšie vyjadril Bc. Morávek, vedúci oddelenia výstavby 

a životného prostredia. Uviedol, že zasadne komisia VaŽP, na ktorú budú pozvaní aj všetci 

poslanci, a na ktorej budú vyhodnotené prípadné pripomienky od verejnosti. Následne bude 

predložený návrh na schválenie zámeru na funkčné využitie zóny. Poslanec Bunčiak, ktorý je 

zároveň predsedom komisie VaŽP uviedol, že komisia bude 29. 4. 2019 a všetci poslanci 

dostanú pozvánku. Poslanec Valenčík sa informoval, koľko prišlo pripomienok od verejnosti, 

p. Morávek uviedol, že žiadna. Informoval tiež, že členovia komisie VaŽ Pecho 

a Geschwandtner mali pripomienky, no tieto boli skôr už pripomienkami k budúcim projektom 

než ku štúdii ako takej. 

Primátor potom informoval poslancov, že mesto má ambíciu financovať projekt revitalizácie 

predmetnej zóny z prostriedkov ŠFRB, kde termín na podanie žiadosti je do 15. 1. 2020, a preto 

aj pripomienky nebude možné predkladať donekonečna. Ambícia mesta je do 15. 1. 2020 

stihnúť pripraviť všetku potrebnú dokumentáciu a podať žiadosť na ŠFRB. 

Primátor predložil návrh na prijatie uznesenia, na základe ktorého MsZ zoberie na vedomie 

informáciu o príprave urbanistickej štúdie zóny Za gátom, ul. gen. M. R. Štefánika, Stará Turá. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   13  

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

 

MsZ prijalo  

u z n e s e n i e  30-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá   b e r i e   n a   v e d o m i e informáciu 

o príprave urbanistickej štúdie zóny Za gátom, ul. gen. M. R. Štefánika, 

Stará Turá.        
   

 

19. Informácia o výsledkoch finančnej analýzy VZN č. 8/2017 o podmienkach určovania 

a vyberania miestnych daní a VZN č. 9/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

Informáciu podala p. Krištofíková. Uviedla, že mesto v spolupráci s TSST pripravilo analýzu 

v oblasti odpadového hospodárstva a došlo k záveru, že v tejto oblasti je deficit takmer 100 000 

€. Tiež podotkla, že naposledy boli poplatky za TKO upravované v roku 2011 s účinnosťou od 

roku 2012. Za toto obdobie sa situácia zásadne zmenila, klesá počet obyvateľov a rastie 

množstvo odpadu. Rezervy sú aj v oblasti separácie odpadu. Informácia je teraz iba všeobecná, 

podrobný materiál bude predložený na júnové zastupiteľstvo. Ďaľšia oblasť sú dane, ktoré 

mesto vyberá. Tu bola taktiež úprava naposledy v roku 2011. Zákon ukladá povinnosť zosúladiť 

násobky medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane zo stavieb do roku 2024, pričom tento 

rozdiel nesmie byť vyšší ako 10 %, v našom meste je tento rozdiel v súčanosti 21 %. Podľa 

predbežných prepočtov by príjem mesta zo zvýšenia sadzby predstavoval cca 96 000 €.  
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Informovala aj o tom, že samotní občania sa na zvyšovanie daní a poplatkov informujú a rátajú 

s nimi. Jedna stránka problému sú poplatky a druhá stránka je tá, že aj v oblasti tvorby odpadu 

a jeho separácie bude potrebné popracovať aj na vzdelávaní a výchove občanov v tomto smere. 

Predstavila spolu s primátorom nového zamestnanca MsÚ, vedúceho oddelenia vnútornej 

správy JUDr. Šuchtu, ktorý sa problematike profesionálne venuje a požiadala ho o vyjadrenie. 

JUDr. Šuchta uviedol, že je poradcom ZMOSu pre životné prostredie, dokonca autorom jednej 

z noviel zákona o odpadoch. Je potrebné znížiť množstvo odpadu a zvýšiť podiel separácie. Ak 

sa dôsledne začne kompostovať, podiel biologicky rozložiteľného odpadu môže predstavovať 

30 - 40 %. Mesto takýto podiel zďaleka nedosahuje, preto je potrebné zabrať v oblasti cielenej 

osvety, čím by sa výrazne znížili náklady v tejto oblasti. Sú známe pozitívne výsledky napríklad 

z Dubnice nad Váhom. Zriadením viacerých kompostovacích centier by bolo možné znížiť 

množstvo odpadu, ktoré v konečnom dôsledku končí na skládkach. 

Primátor dal hlasovať o tom, že MsZ berie na vedomie informáciu o finančnej analýze VZN č. 

8/2017 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a VZN č. 9/2017 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Hlasovanie poslancov:  za:   13  

     proti:       0  

    zdržal sa:    0 

 

MsZ prijalo  

u z n e s e n i e  31-IV/2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá   b e r i e   n a   v e d o m i e  informáciu 

o finančnej analýze VZN č. 8/2017 o podmienkach určovania a vyberania 

miestnych daní a VZN č. 9/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 
 

 

20. Návrhy a interpelácie poslancov 

Poslankyňa Halinárová mala otázku na vedúceho oddelenia VaŽP, či už bol vysúťažený 

subjekt, ktorý bude realizovať zmenu územného plánu. Odpovedal, že Ing. Coplák, realizátor 

predchádzajúcich zmien a doplnkov ÚP. Ďalej mala otázku na Ing. Vráblovú, či bolo mesto 

úspešné v projekte dodávky kompostérov a prečo ešte nie sú kompostéry na kopaniciach, kedy 

budú dodané. P. Vráblová odpovedala, že dodávateľ mešká, kompostéry mali byť dodané do 

konca apríla, nestíhajú dodávať, pretože bolo úspešných množstvo miest a obcí. Do Starej Turej 

by malo byť dodaných 800 kompostérov. Dodávateľ informoval, že má pre naše mesto 

pripravených 540 kompostérov, dodávka by mala byť v priebehu mája 2019. Mesto však stále 

urguje dodávateľa a ten zasa výrobcu.    

Poslanec Valenčík sa informoval ohľadne stretnutia zástupcov mesta s občianskymi 

združeniami a neformálnymi skupinami ohľadne participatívneho rozpočtu, aký je z toho 

výsledok. Informáciu podala p. Boorová, vedúca kancelárie primátora, že mesto pripravuje 

dokument, v ktorom budú zakotvené pravidlá participatívneho rozpočtu, čerpá zo skúseností 

miest, v ktorých už tento funguje a je dohodnuté stretnutie so zástupcami mesta Trnava, ktorá 

je pre nás v tomto smere vzorom. Ďaľšia otázka sa týkala projektu dopravného ihriska, ktorú  
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zodpovedala takisto p. Boorová - celú štúdiu robil Staroturanský okrášľovací spolok, ktorý ju 

potom ponúkol mestu, pretože samotné financovanie už z ich strany nebolo možné, nakoľko sú 

len občianskym združením. Mesto projekt prijalo, prebehlo výberové konanie cez oddelenie 

VaŽP na projektanta, má prísť k podpisu zmluvy o dielo na projekt, keď bude projekt 

vypracovaný a bude známe, koľko bude stáť realizácia, uvidí sa, či bude treba zháňať sponzorov 

na realizáciu alebo hľadať výzvy, cez ktoré by bol realizovateľný. 

 

O 17.25 hod. odišiel zo zasadnutia poslanec Ammer. 

 

Poslanec Slezáček uviedol, že na ulici Jiráskovej je skládka a úpravovňa hliny, ktorá 

hlučnosťou a prašnosťou ruší obyvateľov tejto časti mesta. Primátor požiadal o vyjadenie p. 

Vráblovú z TSST, ktorá uviedla, že táto „skládka“ je dočasná, vznikla na jeseň, hlina sa používa 

priebežne na úpravu vnútrobloku na Dibrovovej ulici, osievanie a miešanie s kompostom nie je 

denno-denne. P. Škriečka sa vyjadril, že hlina je tam už dlhšie ako rok, ruší to občanov a je to 

neestetické. Primátor sa spýtal p. Vráblovej, dokedy bude ukončená úprava vnútrobloku, 

odpoveď bola do 2 mesiacov. 

Poslanec Slezáček ďalej informoval o sťažnostiach pacientov psychiatrickej ambulancie 

v Starej Turej, kedy lekárka zatvorila ordináciu a pacientom nemá kto predpisovať lieky. 

Poslankyňa Gavačová uviedla, že o tom s p. Slezáčkom hovorila a doporučila s touto 

záležitosťou obrátiť sa na VÚC, nakoľko mesto na lekárov dosah nemá. Požiadala o vyjadrenie 

p. poslankyňu Halinárovú, ktorá sa ako poslankyňa VÚC veľmi podrobne vyjadrila 

k problematike. Stručne povedané, lieky pre psychiatrických pacientov môže predpisovať aj 

všeobecný lekár na základe predchádzajúceho odporúčania odborného lekára.  

Poslanec Antálek sa informoval, aký bude ďaľší postup po výrube topoľovej aleje. Vyjadrila sa 

p. Vráblová, že v blízkej dobe prebehne výberové konanie na rekonštrukciu komunikácií (cesta, 

chodník) a po rekonštrukcii komunikácií v jeseni bude realizovaná nová výsadba aleje. Na 

otázku primátora, kedy prebehne frézovanie topoľových pňov, odpovedala, že v polovici júna 

t.r.. 

P. Krištofíková informovala, že bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ZUŠ, do ktorého 

sa nikto neprihlásil, preto bude vypísané nové výberové konanie. 

Primátor informoval, že ohľadne rekonštrukcie MŠ bude znova potrebné ísť do Bratislavy na 

ministerstvo a zistiť, v čom je problém a prečo vyhodnocovanie podkladov tak dlho trvá. Mal 

otázku na MsP ohľadne parkovania pri ZŠ na Komenského. P. Málek uviedol, že bude 

vyznačené vodorovné dopravné značenie, čím sa situácia ohľadom parkovania aspoň čiastočne 

zlepší.  

Poslanec Antálek položil otázku, ktoré parkovisko má vyhradené hotel Lipa, pretože ak je tam 

nejaká akcia, obyvatelia tam nemajú kde parkovať. Primátor uviedol, že to mesto preverí. 

Primátor ešte v stručnosti informoval o finančných dopadoch ekonomických opatrení vlády na 

samosprávy, ZMOS zverejnil aj konkrétne čísla a prepočty. 
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    Po vyčerpaní programu rokovania ukončil primátor zasadnutie MsZ o 18.15 hod.  

 

 

 

Zápis spracovala: Mgr. Lívia Boorová   ............................ 

 

 

 

Overovatelia: Ing. Richard Bunčiak    ............................ 

 

 

            Bc. Zuzana Zigová    ............................ 

 

 

 

 

Mgr. Soňa Krištofíková     ............................ 

    Prednostka MsÚ   

 

 

 

PharmDr. Leopold Barszcz     .............................  

           Primátor mesta                           

 

 

 

 


