
U Z N E S E N I A 

 

z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stará Turá 

 

konaného dňa 26. 2. 2019 

 

 

Uznesenie číslo 1 – III/ 2019 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 26. 2. 2019 návrh 

programu rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Vyhodnotenie uznesení z II. zasadnutia MsZ 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení  a návrh rozpočtových opatrení 

7. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31. 12. 2018 

8. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2018 

9. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby Stará Turá k 31. 12. 

2018 

10.  Návrh VZN č. 1/2019 - O obecných bytoch 

11.  Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018 

12.  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018 

13.  Návrh zmluvy na prevádzku športového areálu na štadióne s MŠA, s. r. o.  

14.  Vyhodnotenie plnenia úloh hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018 

15.  Návrh na schválenie dotácií športovým klubom pôsobiacim v meste Stará   Turá 

16.  Návrh na  zmenu ÚP mesta 

17.  Návrh na predaj akcií Prima banky 

18.  Návrhy a interpelácie poslancov 

 

      a  tento s c h v a ľ u j e. 

 

 

Uznesenie číslo 2 – III / 2019  

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  na svojom  zasadnutí dňa 26. 2. 2019  

 

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

             že  spísaním zápisnice je poverená   Mgr. Ľubica Klimáčková a 

             sčítaním hlasov je poverená Dominika Gulánová. 

 

 

 

 

  

 



Uznesenie číslo 3 –III/ 2019 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 26. 2. 2019 návrh 

na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a týmto 

 

         s c h v a ľ u j e 

a) návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Anna Halinárová, Ing. Igor Slezáček, Monika 

Hluchá 

 

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

 

 

 

Uznesenie číslo 4 – III/ 2019 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  prerokovalo na svojom zasadnutí  26. 2. 2019 

vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na  II. zasadnutí  MsZ a toto  

 

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

 

Uznesenie číslo 5 – III/ 2019 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26. 2. 2019  

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

zástupcu investora  - Matúša Gregora, Dibrovova 245/2, Stará Turá  o zriadenie vecného 

bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17266/1 z dôvodu realizácie elektrickej prípojky. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti       

 

 

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

Vecné bremeno bude zriadené na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17266/1 – lesný 

pozemok o celkovej výmere 211964 m2,  ktorý je zapísané na LV č. 1 pod radovým 

číslom B1 na mesto Stará Turá v celosti.  Zriadenie vecného bremena sa schvaľuje 

pre Matúša Gregora,  trvale bytom Dibrovova 245/2, Stará Turá. Vecné bremeno 

bude spočívať v práve uloženia NN elektrickej prípojky a bude viazané 

k vlastníctvu pozemku parc. č. 17266/2.  

 

 

                                                                                          

 

Uznesenie číslo 6 – III/ 2019 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26. 2. 2019  

žiadosť Simony Klimáčkovej, Súš 2630, Stará Turá o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ 

parc. č. 4025/17. 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti       

 

 

a) n e s c h v a ľ u j e  

    odpredaj pozemku parc. č. 4025/17. 

 

 



 

 

Uznesenie číslo 7 – III/ 2019 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26.2.2019  žiadosť 

pani Jany Osuskej, Holubyho 682/15, Stará Turá o doriešenie uznesenia č. 6-XXVI/2017. 

Týmto uznesením bol žiadateľke a pánovi Marekovi Gregorovi schválený zámer odpredaja 

časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 s podmienkou: - kúpnu zmluvu uzatvoriť až 

po tom, čo žiadatelia budú mať vlastnícke právo k časti pozemku parcela reg. E“ parc. č. 16/0 

v k. ú. Stará Turá, 

- predmetom kúpy bude iba tá časť pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 v k. ú. Stará 

Turá, ktorá nie je nad potokom a v telese cesty ( parcela reg. „C“ parc. č. 489/3 /potok/ a parc. 

č. 515/0 /spevnená plocha/, ktorá nadväzuje na cestu ). 

Uznesením č. 12-XXIX/2017 bol  žiadateľke a pánovi Gregorovi neschválený odpredaj časti 

z predmetného pozemku a boli vyzvaní na predloženie geometrického plánu, ktorý predložili. 

Dňa 14.12.2017 bola na zasadnutí MsZ podaná pripomienka k zámeru odpredaja časti 

z pozemku parc. č. 542/203 pani Zdenkou Molcovou, že odpredajom predmetnej časti pozemku 

nebude mať bezproblémový prístup na svoj pozemok. Zároveň navrhla odpredaj predmetného 

pozemku v podiele 1/3 pre pani Osuskú, 1/3 pán Gregor a 1/3 pani Molcová, alebo zriadenie 

vecného bremena práva prechodu a prejazdu. S uvedeným žiadateľka nesúhlasila.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti       

 

a) n e s c h v a ľ u j e    

    odpredaj časti z pozemku parc. č. 542/203. 

 

 

Uznesenie číslo 8 – III/ 2019 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26.2.2019  návrh 

na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod jestvujúcou lesnou cestou, kde je navrhnutá 

stavba „Cyklochodník kataster Stará Turá“. Jedná sa o pozemky parcele reg. „E“ parc. č. 

9038/1, parc. č. 9038/2, parc. č. 9025, parc. č. 9033, parc. č. 9037, parc. č. 8932/1, parc. č. 

9031/2, parc. č. 9034/2, parc. č. 9036/2, parc. č. 9036/1, parc. č. 9024, parc. č. 9025/1, parc. č. 

9032/12. Vlastníkom pozemkov bola zaslaná ponuka na majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov v ich vlastníctve s navrhnutou cenou 2,50 €/m2. S touto cenou niektorí súhlasili, no 

niektorí nesúhlasia a požadujú 5,- €/m2, 3,50 €/m2 a 3,- €/m2 alebo zámenu pozemkov.  

Po vyhotovení geometrického plánu č. 720-250/2018 sa jedná o pozemky reg. „C“ parc. č. 

9042/8, parc. č. 8853/11, parc. č. 8853/7, parc. č. 8853/10, parc. č. 9042/7, parc. č. 8853/2, parc. 

č. 8924/7, parc. č. 8853/4, parc. č. 8853/8, parc. č. 8853/9, parc. č. 9042/6 a parc. č. 8853/5. 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti       

 

a) s c h v a ľ u j e  majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nasledovne: 

 

1. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  9042/8 – zast. plocha o výmere 262 

m2 v podiele 1/4 a pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8853/11 – zast. plocha o výmere 

507 m2 v podiele 1/4.  Pozemok parc. č. 9042/8 je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 

7433 a pozemok parc. č. 8853/11 je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č.  7434 na pána 

Jaroslava Jansu, bytom  Klčové 2088/37, Nové Mesto nad Váhom vo veľkosti podielu 

1/4. 

 



2. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  9042/8 – zast. plocha o výmere 262 

m2 v podiele 3/72 a pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8853/11 – zast. plocha o výmere 

507 m2 v podiele 3/72.  Pozemok parc. č. 9042/8 je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 

7433 a pozemok parc. č. 8853/11 je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č.  7434 na pani 

Elenu Horváthovú, bytom Jazviny 1763, Stará Turá vo veľkosti podielu 3/72. 

 

3. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  9042/8 – zast. plocha o výmere 262 

m2 v podiele 1/4, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 7433 na pána Matúša 

Gregora, bytom Dibrovova 245/2, Stará Turá vo veľkosti podielu 1/4. 

 

4. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  8853/11 – zast. plocha o výmere 

507 m2 v podiele 1/4, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 7434 na pána Jána 

Gregora, bytom Topolecká 2098,  Stará Turá vo veľkosti podielu 1/4. 

 

5. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  9042/8 – zast. plocha o výmere 262 

m2 v podiele 1/8 a pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8853/11 – zast. plocha o výmere 

507 m2 v podiele 1/8.  Pozemok parc. č. 9042/8 je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 

7433 a pozemok parc. č. 8853/11 je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č.  7434 na pána 

Ing. Jána Brkala, bytom Lúčna 3028/3, Stará Turá vo veľkosti podielu 1/8. 

 

6. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  8853/7 – zast. plocha o výmere 106 

m2 v podiele 1/1, pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8853/10 – zast. plocha o výmere 

157 m2 v podiele 1/1 a pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 9042/7 – zast. plocha o výmere 

67 m2 v podiele 1/1. Pozemky parc. č. 8853/7, parc. č. 8853/10 a parc. č. 9042/7 sú 

zapísané v k. ú. Stará Turá na LV č. 2692 na pána Bohumíra Michalca, bytom 

Topolecká č. 2248, Stará Turá vo veľkosti podielu 1/1. 

 

7. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  8853/2 – zast. plocha o výmere 63 

m2 v podiele 1/1 a pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8924/7 – zast. plocha o výmere 12 

m2 v podiele 1/1. Pozemky parc. č. 8853/2 a parc. č. 8924/7 sú zapísané v k. ú. Stará 

Turá na LV č. 2079 na pani Annu Nemcovú, bytom Papraď 1716, Stará Turá vo veľkosti 

podielu 1/1. 

 

8. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  8853/4 – zast. plocha o výmere 17 

m2 v podiele 20/80, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 7441 na pána Jozefa 

Brisudu,  bytom Pannónska 1657/7, Svätý Jur vo veľkosti podielu 20/80. 

 

9. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  8853/4 – zast. plocha o výmere 17 

m2 v podiele 9/80, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 7441 na pani Zuzanu 

Černákovú, bytom Gen. M. R. Štefánika 368/88, Stará Turá vo veľkosti podielu 9/80. 

 

10. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  8853/4 – zast. plocha o výmere 17 

m2 v podiele 9/80, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 7441 na pani Vlastu 

Koštialovú,  bytom Jiráskova 165/8, Stará Turá vo veľkosti podielu 9/80. 

 

11. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  8853/8 – zast. plocha o výmere 

127 m2 v podiele 1/3, pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8853/9 – zast. plocha o výmere 

118 m2 v podiele 1/3 a pozemku parc. č. 9042/6 – zast. plocha o výmere 11 m2 v podiele 

1/3. Pozemky parc. č. 8853/8 a parc. č. 8853/9 sú zapísané v k. ú. Stará Turá na LV č. 



7495  a pozemok parc. č. 9042/6 je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č.  7496 na pána 

Jána Stachu, bytom Topolecká č. 2066, Stará Turá vo veľkosti podielu 1/3. 

 

12. odkúpenie  pozemku  parcela  reg.  „C“  parc.  č.  8853/8 – zast. plocha o výmere 

127 m2 v podiele 5/48, pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 8853/9 – zast. plocha o výmere 

118 m2 v podiele 5/48, pozemku parc. č. 9042/6 – zast. plocha o výmere 11 m2 v podiele 

5/48 a pozemku parc. č. 8853/5 – zast. plocha o výmere 112 m2 v podiele 1/4. Pozemky 

parc. č. 8853/8 a parc. č. 8853/9 sú zapísané v k. ú. Stará Turá na LV č. 7495, pozemok 

parc. č. 9042/6 je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č.  7496 a pozemok parc. č. 8853/5 

je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č.  6513 na pána Miroslava Jansu, bytom Topolecká 

č. 2183, Stará Turá vo veľkosti podielu 1/4. 

 

Kupujúce  Mesto Stará Turá,  IČO 312002 nadobudne vlastnícke právo k pozemkom.  

Kúpnu cenu stanoví primátor mesta podľa cenovej mapy.   

 

 

 

 

Uznesenie číslo 9 – III/ 2019 

      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26. 2. 2019  

predložený návrh „Revitalizácia telocvične bývalej priemyslovky“ a tento : 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti       

 

  s c h v a ľ u j e   
vklad budovy telocvične bez súp. č. postavenej na parc. CKN č. 616 a pozemok parc. 

CKN č. 616 – zastavaná plocha o výmere 961 m2,  ktoré sú zapísané  v k. ú. Stará Turá 

na  LV  č. 1 na mesto Stará Turá, IČO 00312002 v celosti do základného imania 

spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá s.r.o., Športová 503, 916 01 Stará Turá, 

IČO 34147811. Hodnota vkladaného majetku podľa znaleckého posudku č. 3/2019 

vypracovaného Ing. Evou Gregušovou  je  177 000,- €. 

 

 

 

Uznesenie číslo 10 – III/ 2019 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26.2.2019  

žiadosť pána Petra Ježíka, Hurbanova 152/60, Stará Turá odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 

z pozemku parc. č. 1062 – zast. plocha o celkovej výmere 368 m2, nachádzajúcom  sa pod 

bytovým domom súp. č. 243 na Ul. Dibrovovej, ktorý je zapísaný na LV č. 4702  pod B32  na 

mesto Stará Turá v podiele 7781/249731.  

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

 

a)  s c h v a ľ u j e   

  

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

odpredaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1062 - 

zastavaná plocha o celkovej výmere 368 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 4702  v podiele 

7781/249731 pod B32 na mesto Stará Turá. Kúpna cena za odpredávaný 

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



 Odpredaj sa schvaľuje pre pána Petra Ježíka, bytom Hurbanova 152/60, 916 01 Stará 

Turá v podiele 7781/249731. 

 

 

 

Uznesenie číslo 11 – III/ 2019 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26.2.2019  

návrh na zverenie majetku mesta do správy Domu kultúry Javorina m. p. o. Stará Turá. Jedná 

sa o nasledovný majetok – pozemok parc. č. 16852 v obstarávacej cene 8 967,84 €, pozemok 

parc. č. 16854 v obstarávacej cene 6 032,16 € a detské ihrisko Papraď v obstarávacej cene 

7 787,76 €. Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do 

správy a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný do správy 

Domu kultúry Javorina m. p. o. Stará Turá. 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu       

 

 n e s c h v a ľ u j e    

zverenie majetku mesta do správy Domu kultúry Javorina m. p. o., Gen. M. R. Štefánika 

378/55, Stará Turá, IČO 36 130 125:  

- pozemok parc. č. 16852 v obstarávacej cene 8 967,84 € 

- pozemok parc. č. 16854 v obstarávacej cene 6 032,16 € 

- detské ihrisko Papraď v obstarávacej cene 7 787,76 € 

 

 

Uznesenie číslo 12 – III/ 2019 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26.2.2019   

návrh na odňatie majetku mesta Stará Turá zo správy Základnej školy, Hurbanova 128/25, Stará 

Turá a to časti pozemku parc. č. 453/1. Z pôvodného pozemku parc. č. 453/1 o celkovej 

pôvodnej výmere 9730 m2 bol geometrickým plánom odčlenený pozemok parc. č. 453/4 

o výmere 771 m2. V správe ZŠ Stará Turá zostáva pozemok parc. č. 453/1 v obstarávacej cene 

44 625,99 €. Novovzniknutý pozemok parc. č. 453/4 pôjde do správy Technických služieb, 

ktoré ho využívajú.  

Uvedený majetok bude odňatý zo správy Základnej školy Stará Turá zmluvou o odňatí správy 

majetku mesta Stará Turá. 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu       

 

 s c h v a ľ u j e    

odňatie majetku mesta zo správy Základnej školy, Hurbanova 128/25, Stará Turá, IČO 

36 125 121:  

            pozemok parc. č. 453/4 v obstarávacej cene 3 840,45 €. 

 

 

Uznesenie číslo 13 – III/ 2019 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26.2.2019   návrh 

na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb m. p. o. Stará Turá. Jedná sa 

o nasledovný majetok – pozemok parc. č. 453/4 v obstarávacej cene 3 840,45 € a Univerzálny 

nosič náradia s príslušenstvom v obstarávacej cene 40 324,50 €. 

Uvedený majetok bude doplnený do zmluvy o zverení majetku mesta Stará Turá do správy 

a protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku do správy bude odovzdaný do správy 

Technických služieb m. p. o. Stará Turá. 



Mestské zastupiteľstvo po prejednaní návrhu       

 

 s c h v a ľ u j e    

    zverenie majetku mesta do správy Technických služieb m. p. o., Husitská cesta č.   

    248/6, Stará Turá, IČO 35 602 210: 

- pozemok parc. č. 453/4 v obstarávacej cene 3 840,45 € 

- univerzálny nosič náradia s príslušenstvom v obstarávacej cene 40 324,50 € 

- detské ihrisko Papraď v obstarávacej cene 7 787,76 €. 

-  

 

Uznesenie číslo 14 – III/ 2019 

     Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26. 2. 2019  

žiadosť Jozefa Matejku M+M, Stará Turá o rozšírenie prenájmu 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.    

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti      

  

  s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov  
zámer prenájmu časti  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. 

 

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. 

 

 

 

Uznesenie číslo 15 – III/ 2019 

      Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26. 2. 2019  

žiadosť Michala Rizmana, bytom Horný Šianec 7545/37, Trenčín o odkúpenie 

spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 z pozemku parc. č. 2065/12 o celkovej výmera 39 

m2. Pozemok parc. č. 2065/12 sa nachádza v k. ú. Trenčín medzi cestnou komunikáciou 

a pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Kúpou pozemku žiadateľ scelí pozemok so svojimi 

pozemkami. Pozemok bude využívať ako predzáhradku pred rodinným domom.  

Mestské zastupiteľstvo po prejednaní žiadosti       

 

 

 n e s c h v a ľ u j e  

odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/33 z pozemku parc. č. 2065/12      

 

 

 

 

Uznesenie číslo 16 – III/ 2019 

Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  prerokovalo  na  svojom zasadnutí dňa  26. 2. 2019  

Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta a túto: 



 

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

 

 

Uznesenie číslo 17 – III/ 2019 

      Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 26. 2.2019  v 

súlade s ustanovením §14 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh rozpočtových opatrení 

k I. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2019. 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá: 
  

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

rozpočtové opatrenia evidované pod číslami 20190004 a 20190005    

 

      b)  s c h v a ľ u j e 

 

 rozpočtové opatrenia evidované pod číslami 20190001, 20190002 a 20190003 

  

           Uvedenými rozpočtovými opatreniami sa 
 

znížia celkové príjmy rozpočtu o sumu:  1 281 698 € 

a 

znížia celkové výdavky rozpočtu o sumu:             1 285 771 € 

 

 
Opatrenie 

číslo 
Členeni

e 
Typ 

opatrenia 
Hodnota 

Ek.klasifik
. 

Ekonomické členenie - 
popis 

20190001 Výdaje 
presun 
prostriedkov 

          - 48 500,00 611 
Investičné plánovanie - 
sociálna oblasť 

20190001 Výdaje  
presun 
prostriedkov 

48 500,00 711001 
Investičné plánovanie 
(výkup pozemkov) 

20190002 Výdaje 
povolené 
prekročenie 

-79 837,00 717002 

Rekonštrukcia a 

zateplenie plášťa a 
strechy ZŠ Hurbanova 

20190002 Výdaje 
povolené 
prekročenie 

-82 613,00 717002 
Zateplenie obvodového 
plášťa a strechy - 
Telocvičňa ZŠ 

20190002 Výdaje 
povolené 
prekročenie 

-121 332,00 716 
Projekt rekonštrukcie 
bežeckého oválu ZŠ 
Hurbanova St.Turá 

20190002 Výdaje 
povolené 
prekročenie 

-1 058 823,00 717002 
Centrum integrovanej 
zdravotnej starostlivosti 

20190002 Príjmy 
povolené 
prekročenie 

-1 317 213,00 322 
Granty a transfery, riadok 
b 

20190003 Výdaje 
povolené 
prekročenie 

11 590,00 637002 
Rekonštrukcia NKP 
Husitská veža 

20190003 Výdaje 
povolené 
prekročenie 

43 144,00 717002 
Rekonštrukcia NKP 
Husitská veža 

20190003 Príjmy 
povolené 
prekročenie 

35 515,00 322 
Granty a transfery, riadok 
b 

20190004 Výdaje 
povolené 
prekročenie 

2 100,00 637003 Televízia Mesta Stará Turá 

20190005 Výdaje 
presun 
prostriedkov 

-500,00 711002 
PC, server, diskové polia, 
iný hardware 

20190005 Výdaje 
presun 
prostriedkov 

500,00 633013 software 

 



 

 

          

 

Uznesenie číslo 18 – III/ 2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 26. 2. 2019 

aktualizáciu stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 31.12.2018 a túto: 

 

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

 

 

 

Uznesenie číslo 19 – III/ 2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 26. 2. 2019 

aktualizáciu stavu pohľadávok a záväzkov DK Javorina Stará Turá k 31. 12. 2018 a túto: 

 

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

 

 

Uznesenie číslo 20 – III/ 2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 26. 2. 2019 

Aktualizáciu pohľadávok a záväzkov m. p. o. TECHNICKÉ  SLUŽBY Stará Turá k 31. 12. 

2018 a túto: 

 

 

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

      

 

 

Uznesenie číslo 21 – III/ 2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 26. 2. 2019 

 „ Správu o činnosti MsP Stará Turá za rok 2018 “ a túto 

 

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

 

 

Uznesenie číslo 22 – III/ 2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 26. 2. 2019 

 „ Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2018 “ a túto 

 

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

 

 

Uznesenie číslo 23 – III/ 2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 26. 2. 2019 

 návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŚA Stará Turá, s .r. o. a tento: 

 

s c h v a ľ u j e. 

 

 



 

Uznesenie číslo 24 – III/ 2019 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 26. 2. 2019 

Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2018 pre priznanie odmeny hlavnej kontrolórke v roku 

2019, a toto 

 

a) berie na vedomie 

b) rozhodlo 

vyplácať mesačne odmenu vo výške 15 % mesačného platu hlavnej kontrolórky. 

 

 

 

Uznesenie číslo 25 – III/ 2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 26. 2. 2019 návrh na 

schválenie dotácií športovým klubom mesta na 2. časť sezóny 2018/2019 v súlade s VZN č. 

4/2016 –Nar. O dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta nasledovne: 

 

Pridelená dotácia na 2. časť sezóny 2018/2019 

 

Wu-shu centrum Stará Turá   2132,20 € 

Tenisový klub Stará Turá      520,80 € 

Mestský kolkársky klub   1 036,- - € 

Stolnotenisový klub Stará Turá     347,20 € 

Mestský basketbalový klub Stará turá 5 195,40 € 

Strelecký klub Stará Turá      760,20 € 

Mestský futbalový klub Stará Turá  4 008,20 € 

 

Spolu      14 000,-- € 

 

a tento 

 

s c h v a ľ u j e. 

 

 

 

Uznesenie číslo 26 – III/ 2019 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  III. zasadnutí dňa 26. 2. 2019 

návrh požiadavky na dobu trvania procesu schvaľovania Zmien a doplnkov č. 2 územného 

plánu mesta Stará Turá.  

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

      s c h v a ľ u j e.  

 

lehotu procesu obstarávania a schvaľovania Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu  mesta 

Stará Turá, ktorá  potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

 

 

 



Uznesenie číslo 27 – III/ 2019 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  III. zasadnutí dňa 26. 2. 2019 

návrh na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s. Prima banke Slovensko, a. s.  

a tento podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí 

 

 

      s c h v a ľ u j e  

     za cenu 31 350,-€ na spoločnosť Prima banka Slovensko, a. s. 

 

 

 

Uznesenie číslo 28 – III/ 2019 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom  III. zasadnutí dňa 26. 2. 2019 

návrh zmeny uznesenia č. 13-II/2019, ktorým boli delegovaní zástupcovia zriaďovateľa do 

školských rád. 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

a) o d v o l á v a 

Mgr. Miroslava Krča z  Rady školského zariadenia CVČ, M. R. Štefánika 355, Stará 

Turá 

 

b) p o t v r d z u j e 

delegovaného zástupcu  v Rade školského zariadenia CVČ, M. R. Štefánika 355, Stará 

Turá 

Ing. Mgr. Zdenu Pilátovú.  

 

 

 

 

 

 

PharmDr. Leopold Barszcz 

                              primátor mesta 

                              S t a r á  T u r á  

 

 

Spracovala: Mgr. Ľubica Klimáčková 

V Starej Turej, dňa 26. 2. 2019 

 

 

 


