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Názov dokumentu 

 

Dohoda  o partnerstve  pri  príprave a realizácii Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá na roky 

2016 - 2022 
 

Obdobie platnosti   2016 - 2022 
 

Predmet dohody  

Predmetom dohody je spolupráca zainteresovaných partnerov na 

realizácii nižšie menovaných projektoch pri implementácii 

PHSR mesta Stará Turá na roky 2016 - 2022 
 

Účastníci dohody  

Technické služby Stará Turá, Technotur s.r.o., PreVaK, s.r.o., 

AQUATUR a.s., Obec Poriadie, Obec Stará Myjava, Obec 

Nová Lhota, Združenie miest a obcí Dubník. 
 

Riadenie procesu 

 

Na riadení procesu prípravy aj implementácii PHSR sa 

podieľajú externí odborníci v spolupráci s pracovníkmi 

Kopaničiarsky región – Miestna akčná skupina a pracovníkmi 

samosprávy. Riadiaci tím je tvorený nasledovne: 

Gestor – Ing. Ján Volár – prednosta MsÚ Stará Turá 

Koordinátor - Ing. Iveta Petrovičová – Organizačné oddelenie 

MsÚ Stará Turá 

Metodik - Mgr. Peter Nemček – manažér KR-MAS 

a spracovateľ PHSR 

 Ďalej boli vytvorené 3 pracovné skupiny: hospodárska, sociálna 

a environmentálna. 

Hospodárska pracovná skupina: 

- Ing. Jana Mináriková, vedúca oddelenia výstavby a ÚP MsÚ 

Stará Turá;  

- Ing. arch. Katarína Robeková, projektový manažér MsÚ 

Stará Turá; 

- Ing. Jaroslav Holota, vedúci ekonomického oddelenia 

Mestského úradu Stará Turá; 

- Ing. Lívia Galovičová, vedúca majetkového oddelenia MsÚ 

Stará Turá; 

- Ing. Ján Zloch - Komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu, Elster 

s.r.o., Stará Turá; 

- Ing. Monika Hluchá - Komisia pre  rozvoj podnikateľských 

aktivít a zamestnanec Lesoturu, s.r.o. Stará Turá; 

- Ing. Bohdan Görög – Komisia pre financie, rozpočet 

a majetok mesta, Elster s.r.o., Stará Turá; 

 

Sociálna pracovná skupina:  

- Mgr. Ivona Barbušinová, vedúca sociálneho oddelenia MsÚ 

Stará Turá; 

- Mgr. Lívia Boorová, pracovníčka MsÚ Stará Turá pre styk s  



verejnosťou; 

- Mgr. Júlia Bublavá - Komisia pre sociálne veci a bývanie, 

členka správnej rady Nadácie ŽIVOT Stará Turá; 

- Bc. Zuzana Zigová - Komisia pre školstvo, kultúru, mládež 

a šport, zástupkyňa primátorky mesta; 

- Mgr. Juraj Gablech – MFK Stará Turá 

 

Environmentálna pracovná skupina 

- Ing. Jarmila Knapová – pracovníčka MsÚ pre životné 

prostredie, odpadové hospodárstvo; 

- Ing. Jana Vráblová – riaditeľka Technických služieb Stará 

Turá; 

- Ing. Ivan Durec – konateľ spoločnosti Lesotur s.r.o. Stará 

Turá, lesné hospodárstvo, Komisia pre životné prostredie 

Pracovné skupiny boli zložené z vedenia mesta, zamestnancov 

MsÚ, poslancov MsZ, podnikateľov, tretieho sektora a členov 

komisií. Spracovania PHSR sa zúčastnili aj rozpočtové a 

príspevkové organizácie zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou: zapojenie 

prostredníctvom dotazníkového prieskumu, informovanie 

prebiehalo formou www stránky, prostredníctvom zasadnutí 

MsZ, Súčasťou dotazníkového prieskumu boli aj mimovládne 

organizácie a podnikateľské subjekty v meste 

Financovanie 

 

Zoznam spoločných projektov a ich partnerov: 

- Rekonštrukcia budovy bývalých detských jaslí na Ul. M. R. 

Štefánika na obchodno-kancelárske priestory (Podnikateľské 

subjekty ako potenciálni užívatelia týchto priestorov a 

Technotur s.r.o.) 

- Výstavba bytového domu na Ul. Hlubockého (STINEX, 

s.r.o., Nové Mesto nad Váhom) 

- Výstavba dvoch bytových domov – Námestie slobody 

(Stavebná spoločnosť vybraná výberovým konaním) 

- Prestavba Domu špecialistov na bytový polyfunkčný dom 

(Stavebná spoločnosť vybraná výberovým konaním) 

- Cyklochodník Stará Turá - Narcie – Hlavina - Nová Lhota 

(Obec Poriadie, Obec Stará Myjava, Obec Nová Lhota) 

- Cyklochodník Stará Turá - Dubník – Kostolné (Partner 

z ČR, Združenie miest a obcí Dubník) 

- Výstavba cyklochodníka, lesoparku a náučného chodníka v 

lokalite Dubník (Partner z ČR, Združenie miest a obcí 

Dubník) 

- Parkovisko v lokalite Hlavina (Obec Poriadie, Obec Stará 

Myjava, Obec Nová Lhota) 

- Rekonštrukcia MŠ Stará Turá s vybudovaním detských 

ihrísk a obstaraním materiálno-technického vybavenia 

(Obec Poriadie, Obec Stará Myjava, Obec Nová Lhota, KR 

– MAS, Slovácky běžecký klub Kyjov) 
 



- Vybudovanie špeciálnych učební ich materiálno-

technického vybavenia v rámci priestorov ZŠ Stará Turá a 

vybavenie IKT učební (MŠ Stará Turá) 

- Rekonštrukcia hygienických zariadení v ZŠ Stará Turá, 

Hurbanova ulica (MŠ Stará Turá) 

- Výstavba kotolne, rekonštrukcia vykurovania 

hospodárskeho pavilónu, rekonštrukcia vykurovania 

telocvične a obslužných priestorov ZŠ Komenského vrátane 

rozvodov plynu (MŠ Stará Turá) 

- Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Stará Turá s 

využitím slnečných kolektorov – budovy Hurbanova č. 128 

a telocvičňa (MŠ Stará Turá) 

- Obstaranie materiálno-technologického vybavenia ZŠ – 

výmena gastrozariadenia a rekonštrukcia elektrických 

rozvodov v budove na Komenského a telocvični (MŠ Stará 

Turá) 

- Materiálno-technologické vybavenie tried základnej 

umeleckej školy (ZUŠ Stará Turá) 

- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Stará Turá (DHZ Stará 

Turá) 

- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Drgoňova dolina (DHZ 

Drgoňova dolina) 

- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Papraď (DHZ Papraď) 

- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Topolecká (DHZ 

Topolecká) 

- Rekonštrukcia objektu polikliniky Stará Turá a zníženie 

energetických nákladov zateplení a využitím solárnych 

energie (TECHNOTUR s.r.o.) 

- Vybudovanie vodovodu a kanalizácie Trávniky 

(AQUATUR a.s.) 

- Vodovod Topolecká (AQUATUR a.s.) 

- Rozšírenie a modernizácia odpadového hospodárstva 

(Technické služby Stará Turá) 

 


