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Z Á P I S N I C A  

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá konaného 

dňa 21.11.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program rokovania:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Poverenie zapisovateľa 

3. Informácia predsedu Mestskej volebnej komisie v Starej Turej o priebehu a výsledku volieb do 

orgánov samosprávy obcí a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a 

poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 

6. Príhovor novozvoleného primátora mesta 

7. Voľba overovateľov 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

9. Voľba mandátovej komisie a jej výzva na predloženie čestného vyhlásenia poslancov o tom, 

že nevykonávajú funkcie nezlučiteľné s funkciou poslanca, návrh volebnej a návrhovej komisie 

10. Poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ 

11. Voľba predsedov komisií MsZ mesta Stará Turá na obdobie rokov 2022 - 2026 

12. Návrh sobášiacich na obdobie rokov 2022 - 2026 

13. Určenie platu primátora mesta Stará Turá poslancami MsZ v súlade so zákonom č 253/1994 Z. 

z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov 

14. Návrh na určenie termínu zasadnutia MsZ pre rok 2022 

15. Návrhy a otázky poslancov 

 

1. O t v o r e n i e zasadnutia   

 

Ustanovujúce zasadnutie otvoril primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz po odznení štátnej 

hymny o 15:02 hod.. Privítal prítomných občanov mesta Stará Turá, poslankyne a poslancov 

mestského zastupiteľstva, predsedu mestskej volebnej komisie, pani hlavnú kontrolórku, riaditeľov 

a štatutárov mestských podnikov, organizácií a spoločností, riaditeľov školských zariadení, 

vedúcich oddelení a pracovníkov mestského úradu, ako aj ostatných hostí. Informoval, že 

rokovanie mestského zastupiteľstva bude pozostávať z dvoch častí. Prvá časť je slávnostná, kde sa 

absolvujú všetky úkony potrebné ku konštituovaniu a uvedeniu do funkcie primátora 

a novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva. Druhá časť bude pracovná, kde sa zrealizujú 

všetky potrebné kroky, ktoré sú nevyhnutné pre samotné fungovanie kompetentných orgánov 

v zmysle výsledkov komunálnych volieb. 

 

2. Poverenie zapisovateľa  
 

Primátor mesta poveril spísaním zápisnice Miroslavu Bezákovú. 
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3. Informácia predsedu Mestskej volebnej komisie v Starej Turej o priebehu a výsledku 

volieb do orgánov samosprávy obcí a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému 

primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva 

 

Primátor mesta informoval, že na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva je prítomný 

predseda mestskej volebnej komisie pán Pavol Podhradský a poprosil ho o predloženie Správy 

o výsledku komunálnych volieb konaných dňa 29. októbra 2022 v Starej Turej. 

 

Pán Podhradský prítomných oboznámil s výsledkami komunálnych volieb konaných dňa 29. 

októbra 2022. Za primátora mesta bol zvolený PharmDr. Leopold Barszcz s celkovým počtom 

hlasov 1513. Z dôvodu, že sa dňa 3. novembra 2022 PharmDr. Leopold Barszcz vzdal 

poslaneckého mandátu, náhradnou kandidátkou vo volebnom obvode č. 1 v poradí podľa počtu 

získaných platných hlasov 558 sa stala Mgr. Iveta Gavačová.  

 

Vo volebnom obvode č. 1  boli zvolení za poslancov:  
 

Poradie      počet hlasov 

 

1. PharmDr. Leopold Barszcz    1 130 

2. Ing. Ivan Durec     1 078 

3. Ing. Peter Pecho     1 063 

4. Mgr. Matej Antálek        928 

5. Ing. Mgr. Zdena Pilátová       922 

6. Ing. Richard Bunčiak        857 

7. Mgr. Soňa Krištofíková       855 

8. Mgr. Michal Valenčík       798 

9. Bc. Andrea Kulíšková       670 

10. Jakub Martin Adamkovič       658 

11. Ing. Martin Gondár        611 

 

Vo volebnom obvode č. 2 

 

Zuzana Durcová       155 

 

Vo volebnom obvode č. 3 

 

Marek Medňanský          113 

 

Ďalej pán Podhradský informoval, že z celkového počtu 7331 zapísaných voličov sa volieb 

zúčastnilo 2882 občanov, čo je  39 %.  Zablahoželal  primátorovi a novozvoleným poslancom 

k zvoleniu. Poprial im v prvom rade pevné zdravie, veľa pevných nervov, tolerancie, empatie, 

nadhľadu, ale aj rešpektu a rozvahy pre prijímaní dôležitých, niekedy možno aj nepopulárnych 

rozhodnutí pre rozvoj mesta. Vyzdvihol prácu všetkých členov volebných komisií, poďakoval im 

za vykonanú prácu. Poďakoval sa i za zázemie, ktoré bolo volebnej komisii zo strany mesta Stará 

Turá poskytnuté a dôstojné vykonanie volieb, ktoré  prebehli veľmi pokojne a je presvedčený, že 

i transparentne. Poďakoval sa i všetkým zamestnancom mestského úradu Stará Turá, ktorí sa na 

príprave volieb podieľali a pripravili komfortné podmienky.   
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4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta 

 

Pán Podhradský vyzval primátora mesta a novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 

Stará Turá k zloženiu sľubu. Prečítal sľub primátora mesta. Primátor mesta ho potvrdil slovom 

„sľubujem“, a podpísaním sľubu. Následne pán Podhradský mu odovzdal osvedčenie o zvolení za 

primátora mesta. 

 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 

 

Novozvolený poslanec pán Jakub Martin Adamkovič, prečítal sľub poslancov mestského 

zastupiteľstva Stará Turá a zložil sľub. Sľub pozostával potvrdením slova „sľubujem“ podaním 

ruky primátorovi mesta, predsedovi volebnej komisie pánovi Podhradskému, ktorý mu odovzdal 

osvedčenie o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva a podpísaním sľubu. Následne pani 

Petrovičová, referentka vnútornej správy mestského úradu Stará Turá porosila ostatných poslancov 

mestského zastupiteľstva zložiť sľub.  

Primátor mesta sa poďakoval, predsedovi mestskej volebnej komisie pánovi Podhradskému za 

správu o  výsledkoch volieb komunálnych volieb a uviedol, že je potrebné prijať uznesenie, že 

mestské zastupiteľstvo Stará Turá berie túto správu na vedomie. Prečítal návrh uznesenia. 

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  13 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gavačová, Gondár, Krištofíková, 

            Kulíšková, Medňanský, Pecho, Pilátová, 

            Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

  

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 1 – 1/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  b e r i e  n a  v e d o m i e  výsledky volieb konaných dňa 

29. októbra 2022 do orgánov samosprávy v meste Stará Turá na funkciu primátora mesta 

a na funkciu poslancov Mestského zastupiteľstva Stará Turá. 

 

6. Príhovor novozvoleného primátora mesta 

 

Primátor mesta skonštatoval, že nie je vôbec jednoduché pár slovami povedať to, čo teraz cíti a čo 

by do bodky naplnilo dôstojnosť a primeranosť z tejto slávnostnej chvíle. Vo svojom príhovore 

uviedol, že sa tu dnes stretávame, aby sme rešpektujúc vôľu staroturancov, prebrali na seba 

zodpovednosť za naše mesto a zároveň otvorili ďalšiu etapu jeho rozvoja. Dnes stojíme na prahu 

nového štvorročného obdobia našej samosprávy. Vďaka rozhodnutiu obyvateľov Starej Turej vo 

voľbách je mu umožnené pokračovať s novozvolenými poslancami v rozbehnutej práci. 

Poďakoval občanom za prejavenú dôveru voličom, ktorí posun mesta k lepšiemu videli  a stotožnili 

sa sním. Pred štyrmi rokmi keď tu stál, prial si, aby sa zo Starej Turej stal úspešný príbeh. Je 
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presvedčený, že napriek takmer dvojročnej pandémii, vojnovému konfliktu, energetickej kríze a 

iným okolnostiam sa nám podarilo zmeniť Starú Turú  k lepšiemu. Neboli to vždy iba radostné 

chvíle a ako to v živote býva, boli sme vystavení aj momentom  s trpkými skúsenosťami. 

Poďakoval sa  za zázemie a oporu, ktorú má vo svojej rodine.  

Za výsledky uplynulých štyroch rokov, poďakoval zamestnancom mestského úradu, poslancom 

mestského zastupiteľstva, členom komisií mestského zastupiteľstva, členom dozorných rád, 

kolegom z mestských organizácií a spoločností. Vďaka spoločnému snaženiu sa vytvorili dobré 

predpoklady pre ďalšie projekty, ktoré budú Starú Turú zveľaďovať. Prisľúbil, že budem aj naďalej 

pokračovať v napĺňaní sľubov a ich premene do reálnych výsledkov a výstupov v prospech nášho 

mesta.  Novozvoleným poslancom zablahoželal k získaniu mandátu.  

Ďalej skonštatoval, že nasledujúce štyri roky, ktoré samosprávu čakajú, budú veľmi ťažké.  

Každopádne spoločnou úlohou bude zabezpečovať rozvoj mesta a uľahčovať život tam, kde je 

potrebná pomoc. Povedal, že chce byť primátorom všetkých obyvateľov mesta. Mestský úrad chce 

viesť  transparentne, na základe hodnôt vedy, humanizmu a pokroku. Dôveru obyvateľov Starej 

Turej si veľmi váži a pevne verí, že sa spolu s novým poslaneckým zborom, podarí naplniť ďalšie 

očakávania staroturancov. Na záver poprial veľa síl, inšpirácie a trpezlivosti pri napĺňaní 

spoločného mandátu pre mesto, jeho občanov, aby vzájomná spolupráca medzi poslancami a 

vedením mesta bola plnohodnotná a slúžila najmä pre dobro našich občanov.  

 

Po príhovore primátor mesta odovzdal poslankyni Mgr. Sone Krištofíkovej  poverenie zastupovať 

primátora mesta a poprosil ju, aby si sadla vedľa neho.  

 

7. Voľba overovateľov zápisnice 

 

Primátor mesta predložil návrh na schválenie overovateľov zápisnice a to poslankyne Andreu 

Kulíšková a Zuzanu Durcová. 

 

Poslankyňa Gavačová, mala pripomienku, že prijatím nového Rokovacie poriadku, sme 

overovateľov zápisnice zrušili. Navrhla tento bod vypustiť z programu rokovania mestského 

zastupiteľstva.  Primátor mesta jej odpovedal, že v čl. XI. – Zápisnice z rokovaní MsZ sa v ods. 2 

nového Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva uvádza: 

V zápisnici sa uvedie najmä: meno predsedajúceho, počet prítomných poslancov, mená 

ospravedlnených a neospravedlnených poslancov, meno zapisovateľa, meno overovateľa 

zápisnice, skrutátora.  

Uviedol, že voľba overovateľov zápisnice je v súlade s Rokovacím poriadkom mestského 

zastupiteľstva.  

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  13 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gavačová, Gondár, Krištofíková, 

            Kulíšková, Medňanský, Pecho, Pilátová, 

            Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

 MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 2 – 2/2022 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v á l i l o  za overovateľov zápisnice poslankyne  

Andreu Kulíškovú a Zuzanu Durcovú. 

 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

Primátor mesta následne predložil návrh na schválenie programu rokovania, tak ako bol zverejnený 

v pozvánke.  

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  13 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gavačová, Gondár, Krištofíková, 

            Kulíšková, Medňanský, Pecho, Pilátová, 

            Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 3 – 1/2022 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v á l i l o  program rokovania tak, ako bol zverejnený 

v pozvánke.   

 

9. Voľba mandátovej komisie a jej výzva na predloženie čestného vyhlásenia poslancov o 

tom, že nevykonávajú funkcie nezlučiteľné s funkciou poslanca, návrh volebnej a 

návrhovej komisie 

 

Primátor mesta informoval, že mandátová komisia má za úlohu: 

1. overiť, či primátor a poslanci Mestského zastupiteľstva obdržali osvedčenia o zvolení 

vydaných predsedom mestskej volebnej komisie, či zložili zákonom predpísaný sľub, 

2. zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou primátora alebo poslanca, a to 

na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení, 

3. podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného 

zastupiteľstva.  

 

Primátor mesta predložil návrh na menovanie mandátovej komisie v zložení poslanci: Iveta 

Gavačová, Jakub Martin  Adamkovič, Richard Bunčiak. 

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 
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Hlasovanie poslancov : za:  13 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gavačová, Gondár, Krištofíková, 

            Kulíšková, Medňanský, Pecho, Pilátová, 

            Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 4 – 1/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  

 

a) s c h v a ľ u j e 

mandátovú komisiu v zložení: Iveta Gavačová, Jakub Martin  Adamkovič, Richard 

Bunčiak  

          

b) u k l a d á  mandátovej komisii: 

1. overiť, či primátor a poslanci Mestského zastupiteľstva obdržali osvedčenia 

o zvolení vydaných predsedom mestskej volebnej komisie, či zložili zákonom 

predpísaný sľub, 

2. zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou primátora alebo poslanca, 

a to na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení, 

3. podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného 

zastupiteľstva.  

 

 

Primátor mesta navrhol, aby mandátovú komisia overila potrebné náležitosti a podala mestskému 

zastupiteľstvu správu. Vyhlásil o 15:33 hod. prestávku.  

 

Mandátová komisia vyzvala primátora a poslancov na predloženie čestného prehlásenia o tom, že 

nevykonávajú funkcie nezlučiteľné s funkciou primátora, alebo poslanca. 

 

O 15:37 hod. pokračovalo rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 

Pani poslankyňa Gavačová podala správu mandátovej komisie v ktorej sa uvádza:  

Mandátová komisia vyhlasuje, že preskúmaním čestných vyhlásení boli splnené všetky zákonom 

dané podmienky pre zloženie sľubu primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva Stará 

Turá. 

Primátor mesta sa poďakoval mandátovej komisii za správu a navrhol prijať uznesenie.  

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 
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Hlasovanie poslancov : za:  13 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gavačová, Gondár, Krištofíková, 

            Kulíšková, Medňanský, Pecho, Pilátová, 

            Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 5 – 1/2022 

 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá   

 

 a) b e r i e  n a  v e d o m i e  správu mandátovej komisie 

 

             b) k o n š t a t u j e, že  

 

1. Novozvolený primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz zložil zákonom predpísaný sľub 

primátora mesta a nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou primátora mesta. 

 

2.  Novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva Stará Turá  

 

1.  Jakub Martin Adamkovič    

 

2.  Mgr. Matej Antálek     

 

3.  Ing. Richard Bunčiak     

 

4.  Zuzana Durcová      

 

 5.  Ing. Ivan Durec      

 

6.  Mgr. Iveta Gavačová     

 

7.  Ing. Martin Gondár     

 

8.  Mgr. Soňa Krištofíková     

    

9.  Bc. Andrea Kulíšková     

 

10. Marek Medňanský     

 

11.  Ing. Peter Pecho     

 

12.  Ing. Mgr. Zdena Pilátová    

 

13.  Mgr. Michal Valenčík  
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zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva a nevykonávajú 

funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca. 

 

Primátor mesta predložil návrh na menovanie volebnej komisie v zložení poslanci: Matej 

Antálek, Ivan Durec, Marek Medňanský. 

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  12 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Gavačová, Gondár,  Krištofíková,  

            Kulíšková, Medňanský, Pecho, Pilátová, 

            Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   1 ( Durec )  

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 6 – 1/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v a ľ u j e volebnú komisiu v zložení: Matej 

Antálek, Ivan Durec, Marek Medňanský. 

 

Primátor mesta predložil návrh na menovanie návrhovej komisie v zložení poslanci: Michal 

Valenčík, Soňa Krištofíková, Zdena Pilátová. 

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  13 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gavačová, Gondár, Krištofíková, 

            Kulíšková, Medňanský, Pecho, Pilátová, 

            Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 7 – 1/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v a ľ u j e  návrhovú komisiu v zložení: Michal 

Valenčík, Soňa Krištofíková, Zdena Pilátová. 
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10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského 

zastupiteľstva 

 

Informáciu podal primátor mesta. Návrh sa predkladá k povereniu poslanca zvolať zasadnutie 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12, a to podľa ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta a ods. 6 tretia 

veta zák. č. 369/1990 Zb.: 

 

(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o 

zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie 

obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom 

volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo 

zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. 

 

(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho 

zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.  

 

3) Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

 

(5) Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

 

(6) Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, 

vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

 

Primátor navrhol poveriť poslanca Mgr. Mateja Antálka zvolávaním a vedením zasadnutí 

mestského zastupiteľstva. 

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  13 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gavačová, Gondár, Krištofíková, 

            Kulíšková, Medňanský, Pecho, Pilátová, 

            Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 8 – 1/2022 

 

Mestské   zastupiteľstvo    Stará   Turá     p o v e r u j e    poslanca    Mgr.  Mateja  Antálka  

zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva  v prípadoch podľa § 12 ods. 2 

prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
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11. Voľba predsedov komisií MsZ mesta Stará Turá na obdobie rokov 2022 – 2026 

 

Informáciu podal primátor mesta. V zmysle § 15 zák. č 369/1990 Zb. z.  o obecnom zriadení  sú 

zriadené odborné komisie Mestského zastupiteľstva ako jeho poradné, iniciatívne a kontrolné 

orgány.  V súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 15 ods. 2  „Komisie sú zložené 

z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom“ 

 

Členov komisií zriaďuje Mestské zastupiteľstvo mesta Stará  Turá v súlade so Štatútom mesta Stará 

Turá. Pre volebné obdobie 2022 - 2026  sú navrhnutí za predsedov komisií mesta Stará Turá:  

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie – Mgr. Soňa Krištofíková 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie – Ing. Peter Pecho  

Komisia pre sociálne veci a bývanie – Ing., Mgr. Zdena Pilátová 

Komisia pre školstvo a kultúru – Bc. Andrea Kulíšková 

Komisia pre šport – Mgr. Matej Antálek  

Komisia pre ochranu verejného záujmu – Mgr. Iveta Gavačová 

Zbor pre občianske záležitosti – Zuzana Durcová   

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  12 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gondár, Krištofíková, 

            Kulíšková, Medňanský, Pecho, Pilátová, 

            Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   1 ( Gavačová )  

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 9 – 1/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  v o l í  do funkcie  predsedu komisie mesta Stará Turá: 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie – Mgr. Soňa Krištofíková 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie – Ing. Peter Pecho  

Komisia pre sociálne veci a bývanie – Ing. Mgr. Zdena Pilátová 

Komisia pre školstvo a kultúru – Bc. Andrea Kulíšková 

Komisia pre šport – Mgr. Matej Antálek  

Komisia pre ochranu verejného záujmu – Mgr. Iveta Gavačová 

Zbor pre občianske záležitosti – Zuzana Durcová 
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12. Návrh sobášiacich na obdobie rokov 2022 – 2026 

 

Informáciu podal primátor mesta. Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ Stará Turá organizuje 

občianske obrady, slávnosti a iné podujatia ako jedna z komisií MsZ Stará Turá.   

Vzhľadom na charakter funkcie primátora ako i časovú náročnosť výkonu funkcie, nie je v silách 

primátora, aby sa zúčastňoval  každého sobášneho aktu. Podľa legislatívy je obec povinná 

zabezpečiť sobáš snúbencov, ktorí splnili zákonné podmienky pre uzavretie manželstva a to aj 

napr. neočakávane sobáš „in articulo mortis“ , teda v prípade ohrozenia života v súlade s § 4 ods. 

3 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine a to aj v situácii, kedy primátor nebude môcť vykonať obrad.  

 

V zmysle štatútu ZPOZ sú sobášiaci poverení z radu poslancov. Pre volebné obdobie 2022 -2026 

je preto potrebné určiť sobášiacich.  

Primátor mesta uviedol, že na pracovnom stretnutí s novozvolenými poslancami sa dohodlo, že 

vykonávať funkciu sobášiacich budú poslanci: 

 

- Mgr. Soňa Krištofíková 

- Mgr. Michal Valenčík 

- Bc. Andrea Kulíšková 

- Mgr. Matej Antálek 

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  13 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gavačová, Gondár, Krištofíková, 

            Kulíšková, Medňanský, Pecho, Pilátová, 

            Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 10 – 1/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e,  že sobášiacim v zmysle § 4 ods. 2  zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 

v znení neskorších predpisov  je PharmDr. Leopold Barszcz, primátor mesta Stará Turá 

 

b) p o v e r u j e poslancov Mestského  zastupiteľstvo Stará Turá vykonávať  funkciu 

sobášiacich : 

 

- Mgr. Soňa Krištofíková 

- Mgr. Michal Valenčík 

- Bc. Andrea Kulíšková 

- Mgr. Matej Antálek 
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13. Určenie platu primátora mesta Stará Turá poslancami MsZ v súlade so zákonom č 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov 

 

Informáciu podala zástupkyňa primátora mesta pani Krištofíková v súlade s predloženým 

materiálom. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 11 ods. 

4, písm. i) hovorí: 

 „Zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené 

určiť plat starostu podľa osobitného predpisu“– t. j. zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.  

 

 Podľa § 3 citovaného zákona, 

 

 (1) Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 

národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

 

  (2) Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. 

 

Primátora mesta je potrebné pre účely výpočtu platu zaradiť  podľa § 4 ods.1 do príslušnej platovej 

skupiny podľa počtu obyvateľov mesta, pre účely zistenia koeficientu zvýšenia platu: 

 

 

1.   do 500 obyvateľov 1,65-násobok 

2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1,83-násobok 

3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 2,20-násobok 

4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2,41-násobok 

5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,60-násobok 

6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,81-násobok 

7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 3,21-násobok 

8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3,54-násobok 

9. nad   100 000 obyvateľov 3,98-násobok 

 

 

 (2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3. ( Základný plat). Obecné 

zastupiteľstvo môže tento plat podľa § 4 ods. 2 zákona  zvýšiť až o 60%. 

 Podľa informácie Štatistického úradu SR priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca 

hospodárstva SR v roku 2021 dosiahla 1 211 €. 

 Počet obyvateľov mesta Stará Turá k 1.11.2022 bol 8 468 a primátor mesta sa pre účely 

zistenia koeficientu zaraďuje do 5 skupiny s koeficientom zvýšenia platu  o 2,60 násobok. 

 

Výpočet: 
 

1 211 x 2,60 =   zaokrúhlené na celé euro nahor 3 149 € 
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Podľa § 4 ods.2 zák. č. 253/1994 Z. z. – môže plat primátora zastupiteľstvo zvýšiť až o 60 %.  Plat 

primátora mesta Stará Turá mestské zastupiteľstvo schválilo  uznesením č. 19 – XIII/2020, ktorým 

bolo primátorovi mesta Stará Turá PharmDr. Leopoldovi Barszczovi v zmysle zákona č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov zvýšený základný mesačný plat o 50% od 01.03.2020. Navrhla mestskému 

zastupiteľstvu toto zvýšenie o 50% ponechať. Poprosila poslancov o pripomienky, prípadne iné 

návrhy. Poslanec Gondár konštatoval, že s návrhom súhlasí, len sa spýtal, keďže ideme do zlých 

časoch a možno bude treba šetriť v  budúcnosti a on ako líder mestského úradu by mal ísť 

príkladom,  v prípade potreby dokáže aj pán primátor potom prijať takúto vec, že sa mu osobné 

ohodnotenie zníži. Primátor mesta mu odpovedal, že tá otázka nie je relevantná z toho titulu, že  

o tom rozhoduje mestské zastupiteľstvo konečné rozhodnutie je na ňom.  Zástupkyňa primátora 

mesta pani Krištofíková poslancovi Gondárovi odpovedala, že ak by takáto situácia nastala, tak je 

v kompetencii zastupiteľstva pristúpiť k takémuto kroku hocikedy. Nie je to podmienené len v 

istých termínoch. Je možná takáto kompetencia zastupiteľstva. 

Pani poslankyňa pani Gavačová navrhla, aby sa z predkladaného návrhu uznesenia vypustil text: 

 

U k l a d á : 

 

2) MsÚ Stará Turá zabezpečiť vyplácanie schválenej mzdy primátorovi mesta odo dňa 

zákonom predpísaného zloženia sľubu, t. j. 21.11.2022 

 

pretože mestské zastupiteľstvo nemôže, ukladať úlohy priamo mestskému úradu. Zástupkyňa 

primátora mesta pani Krištofíková s návrhom úpravy uznesenia súhlasila.  Poslanec pán Pecho, 

mal pripomienku, aby si občania mesta nemysleli, že poslanci len tak odsúhlasili navrhované 

zvýšenie 50%.  Niektorí poslanci sa stretli, pozreli si platy primátorov v mestách  od Dubnice nad 

Váhom až po Myjavu. Navýšenie sa pohybovalo od  45 % do 55%. Poslanci vychádzali z toho, že  

pána primátora poznajú a vedia čo sa jeho zásluhou v Starej Turej zmenilo, kam trajektória bola 

nasmerovaná a vnímajú to pozitívne a nevidia dôvod, prečo by mu znižovali plat. 

Zástupkyňa primátora mesta pani Krištofíková  sa spýtala, či má ešte niekto pripomienku, alebo 

návrh.  

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

Zástupkyňa primátora dala hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli 

poopravený o návrh poslankyne pani Gavačovej. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  12 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durec, 

                                                                             Gavačová, Gondár, Krištofíková, 

             Kulíšková, Medňanský, Pecho, Pilátová, 

             Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   1 ( Durcová ) 

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 11 – 1/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom ustanovujúcom zasadnutí konanom dňa 

21.11.2022 prerokovalo návrh na percentuálne zvýšenie základného  platu primátora mesta 

Stará Turá a zvýšenie: 

 

s c h v a ľ u j e   

- základný plat zvýšený o 50 %,  vyplácať odo dňa zloženia predpísaného sľubu.  

 

14. Návrh na určenie termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva pre rok 2022 

 

Informáciu podal primátor mesta. V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení a v súlade s čl. IV. ods. 10 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Stará Turá, 

ktorý nadobudol  účinnosť schválením uznesenia MsZ Stará Turá č. 34 – XXXVIII/2022 dňa 

27.10.2022 navrhujeme schváliť termín zasadnutia MsZ dňa 08.12.2022 pre rok 2022 so začiatkom 

rokovania MsZ o 15.00 hod. na základe konzultácie s primátorom mesta. 

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

Primátor dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  13 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gavačová, Gondár, Krištofíková, 

            Kulíšková, Medňanský, Pecho, Pilátová, 

            Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 12 – 1/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e návrh termínu zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva Stará Turá na rok 2022 a to dňa 08.12.2022 so začiatkom rokovania 

Mestského zastupiteľstva o 15.00 hod.  

 

15. Návrhy a otázky poslancov 

 

Poslanci nemali žiadne návrhy ani otázky. 

 

Primátor mesta sa poďakoval všetkým za účasť. Verí, že tak ako to išlo plynule na 1. 

ustanovujúcom zastupiteľstve, tak sa bude dariť aj v nasledujúcich rokoch a nájdu sa konsenzuálne 

riešenia pre naše mesto. 

 

Po vyčerpaní programu ukončil primátor mesta zasadnutie MsZ o 16:01 hod. 
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Záznam z 1. ustanovujúceho  zasadnutia mestského zastupiteľstva je zverejnený na webovej 

stránke mesta Stará Turá: 

 

https://www.staratura.sk/item/zaznam-1-ustanovujuceho-zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva-

stara-tura-dna-21112022/ 

 

Spracovala : Miroslava Bezáková 

           

V Starej Turej, dňa 28.11.2022 

 

Overovatelia zápisnice: Bc. Andrea Kulíšková .......................................... 

 

     

     Zuzana Durcová  .......................................... 

 

 

 

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

     Primátor mesta    
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