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Z Á P I S N I C A  

z 2. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá konaného dňa 08.12.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program rokovania:  

 

1. O t v o r e n i e, schválenie programu rokovania  

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice  

3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2023 

4. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátorovi mesta 

5. Návrh rozpočtových opatrení  a prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení k IV. 

zmene rozpočtu mesta pre rok 2022 

    5.1. Návrh rozpočtového opatrenia m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá 

6. Odpis pohľadávky spoločnosti CHIRANA-PREMA a. s. v konkurze 

7. Návrh VZN č.  /2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  

8. Návrh VZN č.   /2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 

„Územný plán mesta Stará Turá - Zmeny a doplnky č. 2 

9. Návrh VZN č.  /2022 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a 

žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta 

Stará Turá 

10. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

11. Návrh obsadenia komisií MsZ mesta Stará Turá na obdobie rokov 2022 – 2026 

12. Návrh zmeny v dozornej rade spoločnosti  RVC  AQUATUR a. s. a MŠA Stará Turá 

 s. r. o.  

13. Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá s. r. o. 

14. Návrh na menovanie riaditeľa m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá 

15. Informácia o výsledku kontroly NKÚ 

16. Návrh termínov zasadnutí MsZ na rok 2023 

17. Vzdanie sa funkcie člena Rady školy pri ZUŠ Stará Turá 

18. Návrhy a otázky poslancov 

  

1. O t v o r e n i e, schválenie programu rokovania  

 

2. zasadnutie MsZ otvorila zástupkyňa primátora mesta Mgr. Soňa Krištofíková ( ďalej len „ 

zástupkyňa primátora mesta“ ) o 15:02 hod. Skonštatovala, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Prítomných bolo 11 poslancov. Ospravedlnená  bola poslankyňa Mgr. Iveta Gavačová a Ing. Mgr. 

Zdena Pilátová. Ospravedlnený bol i primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz. 

 

Zástupkyňa primátora mesta následne predložila návrh na schválenie programu rokovania, tak ako 

bol zverejnený v pozvánke.  

 

 

 

 

 



2 

 

Hlasovanie poslancov : za:  11 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gondár, Krištofíková, Kulíšková,  

                                                                            Medňanský, Pecho, Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 1 – 2/2022 

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

v pozvánke. 

 

Zástupkyňa primátora mesta sa spýtala poslancov, či má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie 

programu rokovania. 

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani návrhy. 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice  

 

Zástupkyňa primátora mesta predložila návrh členov návrhovej komisie v nasledovnom zložení 

poslanci Jakub Martin Adamkovič, Bc. Andrea Kulíšková, Ing. Martin Gondár  a  za overovateľa 

zápisnice poslanca Ing. Richarda Bunčiaka.  

 

Hlasovanie poslancov : za:   9 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

Durec, Krištofíková, Medňanský, Pecho,                                                                

Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   2 ( Gondár, Kulíšková ) 

MsZ prijalo 

 

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  návrhovú komisiu v zložení poslanci  Jakub 

Martin Adamkovič, Bc. Andrea Kulíšková, Ing. Martin Gondár  a  za overovateľa zápisnice 

poslanca Ing. Richarda Bunčiaka.  

 

Zástupkyňa primátora mesta informovala, že zapisovateľkou bude Miroslava Bezáková a 

skrutátorkou Bc. Lenka Galbavá. 

 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2023 

 

Informáciu k Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2023 podala hlavná 

kontrolórka mesta pani Ing. Simona Štepanovicová v súlade s jej predloženým písomným  

materiálom. Návrh plánu kontrolnej činnosti predkladá hlavná kontrolórka obce v zmysle § 18f 
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ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za šesť 

mesiacov. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 je rozdelený na: 

 

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

 a. Pravidelné, tematické kontroly 

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a 

vnútorných predpisov mesta v oblasti poskytovania účelových dotácií z rozpočtu mesta so 

zreteľom na vybrané osoby, ktorým boli dotácie poskytnuté. 

2.   Kontrola príjmov rozpočtu mesta Stará Turá – položka nájomné z pozemkov. 

3. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v hotovosti v príspevkovej 

organizácii Dom kultúry Javorina Stará Turá. 

4.  Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta. 

 

 b. Ostatné kontroly 

1.  Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva. 

2.  Kontroly vykonávané na základe podnetu primátora mesta, ak vec neznesie odklad. 

3.  Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná   

kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti. 

 

B. PLNENIE INÝCH ÚLOH  

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta Stará Turá za rok 

2022. 

2. Vybavovanie oznámení prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

Zásadami podávania, preverovania, evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo 

inej protispoločenskej činnosti. 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta 

www.staratura.sk  dňa 23.11.2022 v zákonom stanovenej lehote minimálne 15 dní pred rokovaním 

v MsZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol 

súčasne dňa 23.11.2022 zverejnený aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) v zmysle 

zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v z. n. p.. 

Pán poslanec Ing. Ivan Durec sa spýtal hlavnej kontrolórky mesta, či by v prípade nájomného z 

pozemkov bolo možné rozšíriť kontrolu k výpočtu nájomnému, ak je to v jej kompetencii. 

Hlavná kontrolórka mesta pani Ing. Simona Štepanovicová, sa spýtala pána poslanca Ing. Ivana 

Durca, či myslí nájomné spoločnosti Lesotur s. r. o.  Stará Turá. Pán poslanec Ing. Ivan Durec 

odpovedal, že áno.  Hlavná kontrolórka mesta pani Ing. Simona Štepanovicová mu odpovedala, že 

máva otázky, čo sa týka aj kontroly nájomného obchodných spoločností, ktoré  sú založené mestom 

a tam je dôležitá jedna vec a to, aký je rozsah majetkovej účasti mesta v danej spoločnosti. 

http://www.staratura.sk/
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Dochádza niekedy k aplikačným problémom a hlavne pri tých obchodných spoločnostiach, kde 

mesto má menší percentuálny podiel, ako je stopercentný. Čiže tam môže vykonať kontrolu 

obchodnej spoločnosti, samozrejme musí byť dobre vyšpecifikovaná. Podotkla, že na zasadnutí 

MsZ minulý rok v decembri, kde bola námietka spoločnosti Lesotur s. r. o. Stará Turá voči výške 

nájomného, si preštudovala vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným 

pozemkom za hospodárenie v lesoch, ktorá bola novelizovaná vyhláškou č. 143/2020 Z. z..  Vtedy 

dala i stanovisko, ktoré bolo uvedené v zápisnici. Jej odpoveď bola, že môže vykonať kontrolu, čo 

sa týka vlastne kontrolovania a overovania nájomného vzťahu, medzi mestom Stará Turá 

a spoločnosťou Lesotur s. r. o. Stará Turá.  

 

Poslanci nemali ďalšie otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

materiáli. 

 

U z n e s e n i e  č. 3 – 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v a ľ u j e  Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky mesta na 1. polrok 2023 podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  11 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gondár, Krištofíková, Kulíšková,  

                                                                            Medňanský, Pecho, Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

 

4. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátorovi mesta 

 

Zástupkyňa primátora mesta informovala, že dňa 1.12.2022 sa konalo pracovné stretnutie 

poslancov s vedením mesta, kde sa jednotlivé body programu rokovania MsZ prebrali podrobne.  

 

Informáciu k Návrhu na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátorovi mesta podala zástupkyňa 

primátora mesta. Vzhľadom na vysokú pracovnú zaneprázdnenosť v roku 2022 spôsobenú 

množstvom rozbehnutých investičných akcií a zámerov nemal primátor mesta možnosť vyčerpať 

dovolenku v plnom rozsahu. Zároveň sa v predkladanom materiáli uvádza, že situácia bola 

skomplikovaná dopadmi  vojnového konfliktu na Ukrajine, ktoré si vyžadovali okamžité riešenia 

a hlavne rozhodnutia, ktoré sú výlučne v kompetencii primátora mesta a vyžadovali si jeho 

prítomnosť na pracovisku. 

V súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len 

ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo 

obecné zastupiteľstvo. Primátor mesta PharmDr. Leopold Barszcz k 21.11.2022 nevyčerpal 21 dní 

dovolenky za rok 2022.  
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Pán poslanec Ing. Ivan Durec informoval, že sa zdrží pri hlasovaní. 

 

Pani hlavná kontrolórka Ing. Simona Štepanovicová, doplnila informáciu k predkladanému 

materiálu,  že dôvodom  k preplateniu    nevyčerpanej   dovolenky   primátora mesta je rozhodnutie 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 4. mája 2021 v ktorom je uvedené , že ak je starosta 

opätovne zvolený do funkcie, jeho predchádzajúce funkčné obdobie musí byť vysporiadané 

i z hľadiska dovolenky, v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z., ako keby došlo k personálnej 

výmene vo funkcii starostu. Jeho dovolenka preto neprechádza do ďalšieho funkčného obdobia 

jeho funkcie, ale jej nevyčerpaný zostatok sa preplatí. Zákonnou podmienkou je, že o tom rozhodne 

obecné zastupiteľstvo. Uviedla, že z toho rozhodnutia vyplýva, že novozvolený primátor, je vlastne 

zamestnanec v novom pracovnom pomere a tým pádom mu dovolenka prepadne.  

Zástupkyňa primátora mesta informovala, že sú samosprávy, kde takisto je zvolený starosta alebo 

primátor opätovne a mnohí to robia tým nezákonným spôsobom, že presúvajú dovolenku do 

ďalšieho obdobia, čím vlastne porušujú zákon. Poďakovala sa pani hlavnej kontrolórke mesta za 

informáciu. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  10 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Gondár, Krištofíková, Kulíšková,  

                                                                            Medňanský, Pecho, Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   1 ( Durec )  

 

U z n e s e n i e  č. 4 – 2/2022 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo návrh na preplatenie 21 dní nevyčerpanej 

dovolenky primátorovi mesta, ktorú si z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nemohol 

vyčerpať a tento návrh   s c h v a ľ u j e. 

 

5. Návrh rozpočtových opatrení  a prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení k IV. 

zmene rozpočtu mesta pre rok 2022 

 

Informáciu  k Návrhu rozpočtových opatrení  a prehľadu zrealizovaných rozpočtových opatrení k 

IV. zmene rozpočtu mesta pre rok 2022 podala zástupkyňa primátora mesta. 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 oddelenie ekonomiky a majetku Mestského 

úradu Stará Turá predkladá mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenia k IV. zmene rozpočtu 

mesta Stará Turá na rok 2022. Rozpočtové opatrenie č. 20220030 je návrh rozpočtového opatrenia, 

ktorého schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva. 

  

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 
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Zástupkyňa primátora mesta dala hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom 

materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  11 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gondár, Krištofíková, Kulíšková,  

                                                                            Medňanský, Pecho, Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

 

U z n e s e n i e  č. 5 - 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 20220030. 

 

Uvedeným rozpočtovým opatrením sa 

 

 zvýšia celkové príjmy rozpočtu o sumu: 22 955 € 

                                     a 

 znížia celkové výdavky rozpočtu o sumu: 18 345 € 

 

5.1. Návrh rozpočtové opatrenia m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá 

 

Informáciu k Návrhu rozpočtových opatrení m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá podal  pán  

Peter Moravčík,  riaditeľ  m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá. V súlade s § 14 ods. 2 písm. 

a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predkladá m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá 

Mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenia č. 6/2022, 7/2022, 8/2022 a 9/2022 na rok 2022.  

Pani poslankyňa Bc. Andrea Kulíšková sa spýtala pána Moravčíka, na osvetlenie, či  z dôvodu 

výpadku alebo šetrenia neboli  niektoré priechody pre chodcov osvetlené.  Od občanov vie, že 

napríklad priechod pre chodcov pri poliklinike nebol osvetlený. Pán  Peter Moravčík,  riaditeľ  m. 

p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá ju informoval, že to bolo spôsobené poruchou. Občania 

boli o poruche informovaní na webovej stránke m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá a mesta 

Stará Turá. Ubezpečil, že úsporné opatrenia, ktoré boli zavedené nie sú také, aby vplývali na 

bezpečnosť občanov. Výpadok sa týkal ulice Mýtnej a z časti ulice SNP. V súčasnosti je tam 

provizórne osvetlenie a na odstránení poruchy sa pracuje. 

Zástupkyňa primátor mesta informovala, že predkladané rozpočtové opatrenia sú do výšky 15 000 

€ a v súlade s § 1 ods. 2)  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá ich schválil primátor 

mesta.   

 

Poslanci nemali ďalšie otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

materiáli. 
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Hlasovanie poslancov : za:  11 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gondár, Krištofíková, Kulíšková,  

                                                                            Medňanský, Pecho, Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

 

U z n e s e n i e  č. 6 - 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá b e r i e   n a   v e d o m i e rozpočtové opatrenie č. 6/2022, 

7/2022,  8/2022 a 9/2022 m. p. o  TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá na rok 2022. 

 

6. Odpis pohľadávky spoločnosti CHIRANA-PREMA a. s. v konkurze 

 

Informáciu k Odpisu pohľadávky spoločnosti CHIRANA-PREMA a. s. v konkurze podala 

zástupkyňa primátora mesta. Mesto Stará Turá v roku 2007 v rámci delimitácie prevzalo od 

zanikajúcej organizácie Technotur – mestská príspevková organizácia pohľadávky, ktoré ku dňu 

zániku tejto spoločnosti neboli vyrovnané. Mesto Stará Turá k 28.11.2022 eviduje z týchto 

prevzatých pohľadávok neuhradenú sumu vo výške 16 224,11 €, 2 313,09 € a 30,60 €. Celková 

suma pohľadávok je 18 567,80 €. Ide o pohľadávky voči spoločnosti CHIRANA-PREMA a. s. v 

konkurze. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 1K/188/1998 – 1609 zo dňa 21.02.2022, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2022, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu 

CHIRANA-PREMA a. s. v konkurze. Spoločnosť bola ex offo vymazaná z obchodného registra. 

Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle § 68 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov ku dňu 21.06.2022. Na základe uvedeného, oddelenie ekonomiky a majetku mesta 

navrhuje schválenie odpísania pohľadávok voči spoločnosti CHIRANA-PREMA a. s. v konkurze, 

ktorých výška je 18 567,80 €, v plnej výške. Vzhľadom na skutočnosť, že mesto v minulosti 

vytvorilo na uvedené pohľadávky opravnú položku, odpísanie pohľadávok voči spoločnosti 

CHIRANAPREMA a. s. v konkurze nebude mať žiaden vplyv na hospodársky výsledok mesta. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  11 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gondár, Krištofíková, Kulíšková,  

                                                                            Medňanský, Pecho, Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

 

U z n e s e n i e  č. 7 - 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e odpis pohľadávky voči spoločnosti 

CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze vo výške 18 567,80 €. 
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7. Návrh VZN č.  /2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  

 

Informáciu k  Návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

podal  pán  Peter Moravčík,  riaditeľ  m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá. Dôvodom návrhu 

nového všeobecného záväzného nariadenia Mesta Stará Turá o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktoré obsahuje aj návrhy na zvýšenie jednotlivých sadzieb tohto 

miestneho poplatku s účinnosťou od 01.01.2023 - je podstatný nárast nákladov súvisiacich so 

zabezpečením odpadového hospodárstva v mestách a obciach Slovenskej republiky a osobitne aj 

v meste Stará Turá. V súčasnosti je potrebné vynaložiť prevádzkové náklady, súvisiace so 

zabezpečením odpadového hospodárstva, zahŕňajúce náklady najmä na mzdy, materiál, energie, 

voda, plyn, opravy, údržba, prevádzkovú réžiu, ďalšie náklady spočívajúce v úhrade pohonných 

hmôt, úhrade úložného za uskladnenie odpadu na skládke, v zabezpečení odpisov, financovaní 

spoluúčasti na realizovaných projektoch. Vytvorený objem finančných prostriedkov v súčasných 

prímoch Technických služieb mesta Stará Turá nestačí na pokrytie všetkých nákladov spojených 

s odpadovým hospodárstvom. 

 

Predpokladané náklady na odpadové hospodárstvo na r. 2023 

Zmesový komunálny odpad, separovaný odpad, BIO, nebezpečný odpad  

Náklady predpoklad 2023 (€) 

Prevádzkové náklady                                               

Materiál (mzdy, materiál, energie, voda opravy, 

údržba, prev. réžia ...) 410 050,00 € 

PHM  61 000,00 € 

Úložné  212 500,00 € 

Odpisy TSST 64 000,00 € 

Správna  réžia  34 550,00 € 

Spolu TSST 782 100,00 € 

Projekt kompostáreň 90 000,00 € 

    

Náklady Spolu TSST vrátane projektu 
872 100,00 € 

    

Príjmy TSST 182 334,00 € 

Príjmy z vybraných poplatkov (FO, PO) 
381 000,00 € 

PRÍJMY SPOLU 563 334,00 € 

Dofinancovanie rozdielu na odpadové 

hospodárstvo  z rozpočtu mesta 
308 766,00 € 
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Poplatky za komunálny odpad v okolitých mestách 

 

Mesto 

Poplatky (€) /osoba 

/rok   

súčasné poplatky 

Predpoklad 

zvýšenia na 

r. 2023 

Myjava 34.- 37,- 

Nové Mesto na 

Váhom 35.- 42.- 

Piešťany 39,9 56.- 

Vrbové  30.- asi  34,- 

Bánovce nad 

Bebravou  35,02 50,- 

Trenčín  32,52 37,07 

Štúrovo  35.- 40,- až 45,- 

 

Ďalšou skutočnosťou, na ktorú je nutné nesporne prihliadať, sú veľké zvozové vzdialenosti odpadu 

v regióne mesta Stará Turá a okolitých kopaníc. V tejto súvislosti pre porovnanie je potrebné 

uviesť, že územie mesta Stará Turá má rozlohu 50,94 km2 , oproti tomu Nové Mesto nad Váhom 

sa rozprestiera na území 32,58 km 2 , čiže mesto Stará Turá má dvakrát väčší kataster ako Nové 

Mesto nad Váhom a o viac ako polovicu menej obyvateľov, od  ktorých je možné  vyberať  

poplatok za odpad. Mesto Myjava má rozlohu 48,54 km 2, o 3 000 obyvateľov viac a aj  tak výrazne 

vyššie poplatky za odpad. Piešťany najmenšiu rozlohu a to 44,2 km2 a o takmer 20 000 viac 

obyvateľov viac ako mesto Stará Turá.  

V súčasnosti je v Starej Turej rozloha 90 km miestnych komunikácii, v uvádzaných okresných 

mestách je to výrazne menší rozsah úseku ciest. 

Napriek tomu, že  v okolitých mestách sú -  ako uvádzame -  poplatky už v súčasnosti  

neporovnateľne  vyššie a zvozové vzdialenosti  sú určite kratšie, viaceré z nich prikročili ešte 

k ďalšiemu  zvyšovaniu  tohto poplatku.  

V porovnaní s predošlým obdobím dochádza  nielen v prípade vyššie uvedených miest, ale  aj 

v podmienkach mesta Stará Turá  v priebehu roku 2022  k zvyšovaniu nákladov najmä z týchto 

dôvodov:  

1. inflácie, ktorá zapríčiňuje nárast cien materiálov a služieb  a  ktoré sa prejavujú vo zvýšení 

prevádzkových nákladov v podobe drahších náhradných dielov, opráv a údržby techniky, 

drahších odpadových nádob a ostatného režijného materiálu a služieb, 

2. nárastu mzdových nákladov - v  zmysle plnenia povinnosti vyplývajúcej 

z platného  Dodatku č.1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktorý  zaväzuje 

zamestnávateľov, na ktorých sa  pri odmeňovaní  vzťahujú postupy podľa zákona č. 

553/2003 Z .z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  -  zvýšiť 

v r. 2023 mzdy pracovníkov  od 1.1.2023 v tarifnej zložke mzdy o 7% a od 1.9.2023 
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o ďalších 10%, pričom  tento mzdový nárast je rovnako ako bod č.1 príčinou zvýšenia 

prevádzkových nákladov,  

3. nárastu cien PHM. V roku 2022 postupne narástla cena nafty o cca 50% , pritom v  roku 

2021 uvádza štatistický úrad priemernú cenu tejto komodity 1,24 €/l ; v októbri 2022 je 

cena ma úrovni 1,88 €/l , čo je nárast o takmer 52%,  

4. najväčším dôvodom nárastu nákladov na odpadové hospodárstvo pre rok 2023 je však 

povinnosť mechanicko-biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu, ktorá 

v zmysle novelizácie zákona č. 79/2015 Z.z o  odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení  neskorších predpisov  vstupuje do účinnosti  od 1.1.2023. 

V zmysle tohto zákona je každý pôvodca odpadu, teda aj mesto Stará Turá, povinný upraviť 

odpad pred uložením na skládku. Keďže mesto nedisponuje technológiou na takúto úpravu, 

musí túto službu zabezpečiť dodávateľsky, pričom náklady na upravenie 1 t odpadu budú 

vo výške 45,60 €. Keďže vplyvom inflácie stúpne pre rok 2023 aj cena samotných  

poplatkov za uskladnenie odpadu , čiže uloženia odpadu na skládku, celková cena za 

mechanicko-biologickú úpravu, uloženie odpadu na skládku a poplatok do Envirofondu 

bude v r. 2023 cca 115.- € za tonu, čo je v porovnaní s cenou 57.-€/t v roku 2022 nárast 

takmer o 102%. 

Cieľom návrhu nariadenia je vytvoriť podmienky predovšetkým pre postupné znižovanie rozdielu 

vo  financovaní nákladov odpadového hospodárstva, ktoré boli vyčíslené na str. 1 dôvodovej 

správy vo výške 308 766.- €. Navrhovaným zvýšením poplatkov nedôjde ku úplnému vyrovnaniu 

tohto rozdielu, avšak dôjde k vytvoreniu podmienok, že v najbližších rokoch bude nutné prikročiť 

k ďalšiemu zvýšeniu len v postupnom náraste a pri nižších hodnotách, ktoré neovplyvnia tak 

výrazne výdavky občanov. 

 

Pán poslanec Ing. Martin Gondár, sa poďakoval za občanov mesta, že sa poplatky za komunálny 

odpad nezvyšujú tak, ako v iných mestách. Poďakoval sa i občanom, že sa v Starej Turej separuje 

dosť. Podotkol, že toto zdražovanie by bolo dobré zverejniť v Staroturianskom spravodajcovi a na 

web stránke m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá. 

Pán  Peter Moravčík,  riaditeľ  m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá povedal, že dôvody 

ktoré sú za zvyšovaním poplatkov za komunálny odpad, môže dať zverejniť v Staroturianskom 

spravodajcovi.  

 

Poslanci nemali ďalšie otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  11 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gondár, Krištofíková, Kulíšková,  

                                                                            Medňanský, Pecho, Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  
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U z n e s e n i e  č. 8 - 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej  s c h v a ľ u j e  VZN č. 6/2022 – Nar.  o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

8. Návrh VZN č.   /2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 

dokumentácie „Územný plán mesta Stará Turá - Zmeny a doplnky č. 2 

 

Informáciu k Návrhu VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 

„Územný plán mesta Stará Turá - Zmeny a doplnky č. 2 podala Ing. arch. Katarína Robeková, 

vedúca oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia MsÚ. Mesto Stará Turá 

ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu je v zmysle § 

30 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov povinný sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske 

alebo sociálne predpoklady, na ktorých základe bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak 

dôjde k zmene predpokladov alebo aj na základe verejnej požiadavky, orgán územného plánovania 

obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie. Zároveň je mesto Stará Turá v 

zmysle § 30 ods. 4 stavebného zákona povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, 

preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba 

obstarať nový územný plán. Posledná aktualizácia ÚPN-M Stará Turá bola schválená v roku 2017 

prostredníctvom Zmien a doplnkov č. 1. Spracovateľom ÚPN-M Stará Turá Zmeny a doplnky č. 2 

(ďalej len „územnoplánovacia dokumentácia“) je na základe výberového konania spol. Ecocities, 

s.r.o. – doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD. Činnosť odborne spôsobilej osoby na zabezpečovanie 

obstarania územnoplánovacej dokumentácie vykonával Ing. Karol Ďurenec. Návrh tejto 

územnoplánovacej dokumentácie bol vypracovaný v júni 2021. Začatie prerokovania návrhu 

územnoplánovacej dokumentácie bolo v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 stavebného zákona 

verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mesta dňa 25.06.2021 a zvesenou 26.07.2021. 

Návrh územnoplánovacej dokumentácie bol zároveň zverejnený na webovej stránke mesta s 

odkazom na webovú stránku spracovateľa, kde bol návrh k nahliadnutiu. Verejnosť mohla podať 

svoje pripomienky k návrhu do 30 dní odo dňa zverejnenia verejnej vyhlášky, čím bola dodržaná 

zákonná lehota. Dotknuté obce, Trenčiansky samosprávny kraj a dotknuté orgány boli o 

prerokovaní upovedomené jednotlivo. Súčasne s oznámením o prerokovaní návrhu predmetnej 

územnoplánovacej dokumentácie bolo spracované aj oznámenie o strategickom dokumente podľa 

§ 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životne prostredie a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Oznámenie bolo zaslané príslušnému orgánu, t.j. 

Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorý v 

zisťovacom konaní rozhodol, že územnoplánovacia dokumentácia sa nebude podľa tohto zákona 

posudzovať. K návrhu územnoplánovacej dokumentácie bolo podaných celkom 21 stanovísk. Zo 

strany verejnosti bolo doručených 13 podaní s pripomienkami k prerokovanému návrhu. Prevažná 

časť týchto pripomienok nebola zo strany obstarávateľa akceptované. Neakceptované pripomienky 

boli znovu prerokované dňa 09.02.2022 s tými, ktorí svoje pripomienky uplatnili a neboli v návrhu 

územnoplánovacej dokumentácie zohľadnené. Stanoviská a pripomienky dotknutých orgánov, 

ktoré boli v rámci prerokovávania uplatnené, boli akceptované a zapracované do návrhu 

územnoplánovacej dokumentácie. Nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov boli s príslušnými 

dotknutými orgánmi prerokované a výsledok prerokovania bol do návrhu územnoplánovacej 

dokumentácie zapracovaný. U tých dotknutých orgánov, dotknutých obcí a právnických osôb, 
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ktoré v zákonnej lehote neoznámili svoje stanoviská k návrhu územnoplánovacej dokumentácie, 

obstarávateľ v súlade s § 22 ods. 5 stavebného zákona predpokladá, že k predmetnému návrhu 

nemajú pripomienky a teda s ním súhlasia. Následne bol návrh územnoplánovacej dokumentácie 

spolu so žiadosťou o vydanie súhlasu podľa § 25 stavebného zákona predložený na OÚ Trenčín, 

odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania (ďalej len „OÚ TN“), ktorý 

preskúmal súlad územnoplánovacej dokumentácie s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho 

stupňa (Územný plán regiónu Trenčianskeho kraja a jeho Zmien a doplnkov č. 1-3). Tiež 

preskúmal, či je obsah návrhu územnoplánovacej dokumentácie a postup jeho obstarania v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi. Dňa 16.09.2022 vydal OÚ TN súhlasné stanovisko k 

predloženému návrhu územnoplánovacej dokumentácie a odporučilo ho na schválenie Mestským 

zastupiteľstvom. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) spolu s návrhom 

územnoplánovacej dokumentácie a stanoviskom OU TN bol prerokovaný na zasadnutí Komisie 

pre výstavbu a životné prostredie dňa 11.10.2022, ktorá ho odporučila schváliť. Návrh VZN bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta dňa 19.10.2022. Návrhom tohto VZN 

sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017- Nar., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 

Územného plánu mesta Stará Turá a VZN č. 21/2012- Nar., ktorým bola vyhlásená záväzná časť 

Územného plánu mesta Stará Turá. 

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  10 ( Adamkovič, Antálek, Durcová, Durec, 

            Gondár, Krištofíková, Kulíšková, Medňanský, 

                                                                            Pecho, Valenčík )  

      proti:    1 ( Bunčiak )    

    zdržal sa :   0 

 

U z n e s e n i e  č. 9 - 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

 

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

 

 (1) Stanovisko Okresného úradu Trenčín z preskúmania návrhu územnoplánovacej 

dokumentácie „Územný plán mesta Stará Turá - Zmeny a doplnky č. 2“, zn. OU-TNOVBP1-

2022/002859-012 zo dňa 16.09.2022 podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov; 

 

b) s c h v a ľ u j e: 

 

(1) Územný plán mesta Stará Turá - Zmeny a doplnky č. 2, 

 

(2) VZN č. 7/2022 – Nar., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 

„Územný plán mesta Stará Turá - Zmeny a doplnky č. 2“; 
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9. Návrh VZN č.  /2022 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí 

a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území 

mesta Stará Turá 

 

Informáciu k Návrhu VZN o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a 

žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará 

Turá podala Mgr. Elena Sládková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ. Návrhom 

predkladaného VZN o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, dôjde na základe zmeny finančných 

pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií, ktoré schválilo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, k úprave výšky stravného v materskej a základnej škole s 

účinnosťou od 01.01.2023. Deti MŠ a žiaci ZŠ budú zaradení do 3. finančného pásma A podľa 

vekových kategórií a zamestnanci a iné fyzické osoby do 3. finančného pásma B. 

a) Materská škola z 1,54 €/ strava na 1 deň na 2,10 €/ strava na 1 deň 

b) Základná škola I. stupeň z 1,21 €/1 obed na 1,70 €/ 1 obed  

c) Základná škola II. stupeň z 1,30 €/ 1 obed na 1,90 €/ 1 obed  

d) Dospelí stravníci z 1,41 €/ 1 obed na 2,40 €/ 1 obed  

Z dôvodu zvýšených prevádzkových nákladov, najmä cien potravín, ktoré sa zvyšovali v roku 2022 

i opakovane, ako i z dôvodu zvýšenia mzdových nákladov navrhujeme od 01.01.2023 ďalej 

zvýšenie úhrady režijných nákladov v školských jedálňach u dospelých stravníkov na 2 €/ 1 obed 

a u žiakov ZŠ a predškolákov na 0,25 €/ 1 obed (z pôvodných 1,39 € - dospelí a 0,10 € žiaci). Na 

úhradu časti režijných nákladov vo výške 0,25€/1 obed prispieva aj zákonný zástupca dieťaťa v 

povinnom predprimárnom vzdelávaní (5-6-ročné dieťa) vzhľadom na to, že zákonný zástupca 

neuhrádza príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ. Účelovo viazanú štátnu dotáciu, ktorú MŠ dostáva na 

tieto deti (predškolákov), nie je možné využiť na úhradu energií a ďalších nákladov spojených so 

stravovaním. 

Ďalším dôvodom tohto návrhu je úprava výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Turá s účinnosťou 

od 01.02.2023, čiže od druhého polroku školského roku 2022/2023. Uvedená časová úprava bola 

zvolená z dôvodu, že v ZŠ a ZUS sa školné v niektorých prípadoch uhrádza polročne. Toto 

zvýšenie vyplýva z reálneho navýšenia nákladov na energie, opravy, prevádzku práčovne, čistiace 

prostriedky, spotrebný materiál, pomôcky a ostatných nákladov spojených s prevádzkou, ako i s 

nárastom mzdových nákladov: 

a) za pobyt dieťaťa v MŠ – zvýšenie z pôvodných 20 € mesačne na 25 €.  

b) za pobyt žiaka v školskom klube navrhujeme zvýšiť z pôvodných 9 € mesačne na 15 €.  

c) za pobyt žiaka v ZUŠ navrhujeme upraviť výšku mesačných príspevkov nasledovne: 

1. prípravné štúdium skupinové (tanečný odbor, literárno-dramatický odbor) zo 6 € mesačne na 8 

€  

2. prípravné štúdium individuálne (hudobný odbor) z 8 € mesačne 10,50 €  

3. základné štúdium individuálne zo 8 € mesačne na 10,50 €  

4. základné štúdium skupinové zo 6 € mesačne na 8 €  

5. žiaci navštevujúci viac ako jedno individuálne štúdium alebo jedno skupinové štúdium: 

individuálne štúdium z 30 € mesačne na 40 €, skupinové štúdium z 20 € mesačne na 26 €  

d) za pobyt dieťaťa v CVČ upraviť výšku príspevkov nasledovne:  

1. člen záujmového krúžku do 25 rokov, ktorý odovzdal vzdelávací poukaz, z 1,50 € mesačne na 

1,80 €  
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2. člen záujmového krúžku do 25 rokov z 3 € mesačne na 5 €, ak navštevuje ďalší krúžok z 5 € 

mesačne na 6 €  

3. dospelý člen záujmového krúžku, ktorý nie je žiakom ani študentom, z 5 € mesačne na 7 €  

4. člen Babyclubu z 15 € na rok na 20 €  

5. pravidelná záujmová činnosť pre návštevníka, ktorý nie je členom záujmového krúžku, z 2 € na 

3 € za každú návštevu. 

 

Pán poslanec Ing. Martin Gondár, sa spýtal pani Sládkovej, ako plánuje odkomunikovať s občanmi 

zvýšenie poplatkov.  Navrhol napríklad dať túto informáciu do Staroturianskeho spravodajcu.  

Mgr. Elena Sládková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ, mu odpovedala, že to 

môže zverejniť v Staroturianskom spravodajcovi. Uviedla, že rodičia detí boli so zvyšovaním 

poplatkov informovaní na rodičovských združeniach. Každá škola má svoju web stránku, takže 

bude to zverejnené aj na web stránkach škôl. 

Zástupkyňa primátora mesta  informovala, že mnohí rodičia sa už na začiatku tohto školského roka 

pýtali, či bude zvýšené stravné, pretože vzhľadom na to aká je situácia a poznáme ju všetci, 

nakupujeme všetci potraviny, vieme, že určite s týmto rátali. Myslí si,  že rodičia to chápu, aj keď 

to pre nich jednoduché určite nebude. 

 

Poslanci nemali ďalšie otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  11 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gondár, Krištofíková, Kulíšková,  

                                                                            Medňanský, Pecho, Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

 

U z n e s e n i e  č. 10 - 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí návrh VZN o určení 

výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá, a týmto s c h v a ľ 

u j e VZN č.   8/2022 - Nar. o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí 

a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta 

Stará Turá. 

 

10. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 

Návrhy v rámci bodu 5.1. a  5.2. programu predniesla Bc. Lenka Galbavá, poverená vedením 

oddelenia ekonomiky a majetku mesta MsÚ. 

 

 

  

 



15 

 

10.1 Návrh na zmenu uznesenia č. 14–XXXVI/2022 

 

Uznesením MsZ č. 14-XXXVI/2022 bol schválený investičný zámer mesta zrealizovať stavbu 

„Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 Stará Turá“ na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 

1761/65 v k. ú. Stará Turá v súlade s právoplatným stavebným povolením č. OCÚČA-SU-

S2022/00154/R2022/0729 zo dňa 3.5.2022, právoplatné dňa 25.5.2022, vydaným obcou Čachtice, 

podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Máriom Klopanom – autorizovaný stavebný 

inžinier – ERGAprojekt s.r.o., nám. J. C. Hronského 12, 971 01 Prievidza, na základe Zmluvy 

o dielo na zhotovenie stavby „Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 Stará Turá“ spoločnosťou 

DIKRA s.r.o., so sídlom Tematínska 1990/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 47 465 590, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne: oddiel Sro, vložka č. 29119/R 

v celkovej obstarávacej cene 223 458,29 €.   

Financovanie bude zabezpečené vo výške 75 % OC úverom zo ŠFRB so splatnosťou 20 rokov a 

25 % OC z rozpočtovaných zdrojov mesta. Dňa 29.09.2022 bola na uvedenú stavbu podaná žiadosť 

na ŠFRB Bratislava. Počas posudzovania žiadosti fond vznikli nezrovnalosti, ktoré je potrebné 

odstrániť. Jednou z týchto nezrovnalostí je zosúladenie uznesenia č. 14 – XXXVI/2022 

a predložených dokumentov žiadosti vo vzťahu k rozsahu stavebných prác -  Uznesenie špecifikuje 

určitý rozsah stavebných prác, ktoré sa majú realizovať, avšak podľa predložených dokladov 

žiadosti - projektovej dokumentácie je plánovaný rozsah prác väčší: obsahuje aj zateplenie 

balkónových dosiek, stropu nevykurovaných priestorov, osadenie 16 rekuperačných jednotiek, ... 

a ďalšie práce.  

Po telefonickej konzultácií na Štátnom fonde rozvoja bývania navrhujeme zmenu uznesenia tak, 

že sa v bode 1. vypúšťa časť textu v znení  

„Rozsah stavebných prác:  

- dodatočné zateplenie zvislých stien obalového plášťa BD  

- dodatočné zateplenie strechy v úrovni podkrovných priestorov 

- výmena okenných a dverných výplní otvorov v polohe obalového plášťa 

- úprava vstupného priestoru do objektu (nevhodne konštrukčne riešený návrh a realizácia)  

- odstránenie existujúcich konštrukcií zábradlí balkónov s návrhom nových oceľových s 

kompozitnou výplňou. 

- odstránenie zaatikových žľabov a úprava línie odvodnenia hlavnej konštrukcie strechy 

- odstránenie podbitia odkvapu strechy a realizácia nového podbitia 

- nové riešenie odvodnenia strechy a balkónov 

- oprava a realizácia nového vedenia časti dažďovej kanalizácie v mieste pri spevnených plochách 

objektu z dôvodu predpokladu zatekania zrážkovej vody k stenám 1.PP BD a následného vlhnutia 

obvodového muriva 1.PP 

- dodatočné zaizolovanie steny 1.PP v mieste spevnej plochy príjazdu k BD 

- výmena elektroinštalácií – rozvodov v spoločných priestoroch bytového domu“. 

 

Pán poslanec Ing. Peter Pecho, informoval, že tento bod rokovania nebol predmetom pracovného 

stretnutia poslancov dňa 1.12.2022 a  preto si poslanci vyžiadali k nemu podklady. Pred zasadnutím 

MsZ si poslanci pozreli projektovú dokumentáciu, výkaz, výmer,  dokumenty ktoré boli 

k dispozícií ŠFRB. Vyzerá, že všetko z toho zoznamu tam je v rozsahu, ako to poslanci  vedeli 

skontrolovať. 

Pán poslanec Ing. Ivan Durec  konštatoval, že ak sa  dobre pamätá bytový dom bol postavený 

v roku 1995-1996. Hneď od začiatku tam boli problémy. Spýtal sa, či budú vyriešené tieto 

problémy definitívne po rekonštrukcii. Pani Bc. Lenka Galbavá, poverená vedením oddelenia 
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ekonomiky a majetku mesta MsÚ mu odpovedala, že jedným z bodov tej obnovy je odkopanie 

bytového domu a dodatočné zaizolovanie proti vlhkosti. Príde k výmene všetkých okien a dverí, 

zatepleniu obvodového plášťa a odstránia sa balkóny, ktoré sú zakryté drevom a škridlou. 

Zábradlie bude nahradené normálnym klasickým zábradlím balkónovým. Vstup do bytového domu 

ktorý je katastrofálny, bude odstránený a bude nahradený novým vstupom. Vymení sa 

elektroinštalácia na spoločných priestoroch. Verí, že po zrealizovaní celej stavby bude problém s 

vlhkosťou odstránený. Počas rekonštrukčných prác sa strešné zvody, ktoré sú tak nešťastné riešené 

z jedného balkóna na druhý balkón, budú zvedené do jedného bodu  a odvedené do kanalizácie. 

 

Poslanci nemali ďalšie otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  11 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gondár, Krištofíková, Kulíšková,  

                                                                            Medňanský, Pecho, Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

 

 

U z n e s e n i e  č. 11 - 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e  nasledovnú zmenu uznesenia č. 14 – 

XXXVI/2022 zo dňa 25.08.2022 – z uznesenia sa v bode 1. vypúšťa časť textu v znení  

„Rozsah stavebných prác:  

- dodatočné zateplenie zvislých stien obalového plášťa BD  

- dodatočné zateplenie strechy v úrovni podkrovných priestorov 

- výmena okenných a dverných výplní otvorov v polohe obalového plášťa 

- úprava vstupného priestoru do objektu (nevhodne konštrukčne riešený návrh a realizácia)  

- odstránenie existujúcich konštrukcií zábradlí balkónov s návrhom nových oceľových s 

kompozitnou výplňou. 

- odstránenie zaatikových žľabov a úprava línie odvodnenia hlavnej konštrukcie strechy 

- odstránenie podbitia odkvapu strechy a realizácia nového podbitia 

- nové riešenie odvodnenia strechy a balkónov 

- oprava a realizácia nového vedenia časti dažďovej kanalizácie v mieste pri spevnených 

plochách objektu z dôvodu predpokladu zatekania zrážkovej vody k stenám 1.PP BD a 

následného vlhnutia obvodového muriva 1.PP 

- dodatočné zaizolovanie steny 1.PP v mieste spevnej plochy príjazdu k BD 

- výmena elektroinštalácií – rozvodov v spoločných priestoroch bytového domu“. 

 

10.2. Návrh členov komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27.10.2022 schválilo uznesením č. 21-

XXXVIII/2022 spôsob prevodu vlastníctva majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže. 
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V čase schvaľovania podmienok OVS neboli schválený členovia komisie z radov poslancov, lebo 

bolo pred komunálnymi voľbami.  

Z uvedeného dôvodu je predložený návrh na schválenie členov komisie z radov poslancov 

v zmysle § 17 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá 

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  11 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gondár, Krištofíková, Kulíšková,  

                                                                            Medňanský, Pecho, Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

 

U z n e s e n i e  č. 12 - 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e   podľa § 17 ods. 1 Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Stará Turá členov komisie z radov poslancov a to: 

 

- Jakub Martin Adamkovič, poslanec MsZ 

- Ing. Mgr. Zdena Pilátová, poslankyňa MsZ 

- Ing. Peter Pecho, poslanec MsZ  

 

s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž. 

 

11. Návrh obsadenia komisií MsZ mesta Stará Turá na obdobie rokov 2022 – 2026 

 

Informáciu k Návrhu obsadenia komisií MsZ mesta Stará Turá na obdobie rokov 2022 – 2026 

podala zástupkyňa primátora mesta. V súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a taktiež v súlade s § 4 ods. 4 Štatútu mesta Stará Turá 

mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť svoje poradné, kontrolné a výkonné orgány podľa 

potreby.  

Na ustanovujúcom zasadnutí MsZ Stará Turá konanom dňa 21.11.2022 boli zvolení iba 

predsedovia komisií a sobášiaci. Predkladaný materiál navrhuje personálne obsadenie jednotlivých 

komisií MsZ mesta Stará Turá. 

 

Pán poslanec Ing. Ivan Durec  mal poznámku, že tak, ako už spomínal na pracovnom stretnutí 

poslancov,  je teraz veľký problém nájsť ľudí, ktorí sú fundovaní a ktorí problematike rozumejú a 

ktorí chcú pracovať v komisiách MsZ. Myslím, že je to dobré nadstavené. 

 

Poslanci nemali ďalšie otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

materiáli. 



18 

 

 

Hlasovanie poslancov : za:  11 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gondár, Krištofíková, Kulíšková,  

                                                                            Medňanský, Pecho, Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

 

U z n e s e n i e  č. 13 - 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo návrh na personálne obsadenie komisií MsZ 

Stará Turá a tento s c h v a ľ u j e :   

 

1. Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie  

Členovia:  Ing. Peter Pecho 

       Jakub Martin Adamkovič 

                  Ing. Vladimíra Mareková 

                  Ing. Jaroslav Holota 

 

2. Komisia pre výstavbu a životné prostredie 

Členovia:  Ing. Matúš Geschwandtner 

                  Ing. arch. Marek Pavlech 

       Ing. Soňa Klenková 

       Jakub Martin Adamkovič 

       Marek Medňanský 

       Mgr. Michal Valenčík 

 

3. Komisia pre sociálne veci a bývanie 

Členovia:   Zuzana Durcová 

       Mgr. Júlia Bublavá 

       Ing. Anna Halinárová 

       Mgr. Jarmila Lužná 

              Bc. Elena Stančíková 

       Alena Mockovčiaková 

       Bc. Helena Fáberová 

       Mgr. Mária Gajarová 

  

4. Komisia pre školstvo a kultúru 

Členovia:  Mgr. Jana Koštialová 

       Mgr. Ľubica Hučková 

       Ing. Martin Gondár 

       Mgr. Michal Valenčík 

       Ing. Branislav Hargaš  

       Mgr. Lucia Toman 

       Bc. Eva Adámková 

       Mgr. Michaela Pavlíková, DiS. art. 
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5. Komisia pre šport 

Členovia:  Mgr. Tomáš Malek 

                  Jakub Martin Adamkovič 

       Ing. Miroslav Nerád 

       Kristína Fábiánová 

       Ľuboš Bukovčan 

       Marek Medňanský 

 

6. Komisia pre ochranu verejného záujmu 

Členovia:  Jakub Martin Adamkovič 

       Ing. Mgr. Zdena Pilátová 

 

7. Zbor pre občianske záležitosti  

Členovia:  PharmDr. Leopold Barszcz 

       Mgr. Soňa Krištofíková 

      Mgr. Matej Antálek 

      Bc. Andrea Kulíšková 

      Mgr. Michal Valenčík 

      Mgr. Ivona Málková 

      Bc. Erika Držková 

        Miroslava Bezáková 

        Ing. Iveta Petrovičová 

        Marta Adamusová 

        Eva Hrinová 

        Mgr. Katarína Medňanská 

        Mgr. Oľga Medňanská 

        Božena Michalcová 

        RNDr. Jana Podhradská 

      Mgr. Elena Sládková 

      Jana Sukupová 

      Gabriela Ušiaková 

 

12. Návrh zmeny v dozornej rade spoločnosti  RVC  AQUATUR a. s. a MŠA Stará Turá 

s.r.o. 

 

Informáciu k Návrhu zmeny v dozornej rade spoločnosti  RVC  AQUATUR a. s. a MŠA Stará 

Turá s. r. o. podala zástupkyňa primátora mesta. V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

§ 11ods.4 písm. l) Mestské zastupiteľstvo má kompetenciu zakladať a zrušovať obchodné 

spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných 

orgánov. Pre volebné obdobie 2022 - 2026 je potrebné zvoliť do štatutárnych orgánov a  dozorných 

rád s majetkovou účasťou mesta nových zástupcov za mesto.  

 

Pán poslanec Ing. Martin Gondár informoval, že bude hlasovať za uvedený návrh, no podľa jeho 

názoru sa mali do týchto funkcií dozorných rád dosadzovať skúsení finanční manažéri, ktorí za 

mesto dokážu skontrolovať účtovné závierky, účtovné knihy. Nevie, čo mesto očakáva od týchto 

organizácií, príjmy alebo iné činnosti, ktoré sa majú kontrolovať. 
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Poslanci nemali ďalšie pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  10 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gondár, Krištofíková, Kulíšková,  

                                                                            Pecho, Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   1 ( Medňanský ) 

  

 

U z n e s e n i e  č. 14 - 2/2022 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo a na svojom zasadnutí  a 

 

 a)  s c h v a ľ u j e 

 

návrh jediného akcionára - mesto Stará Turá v spoločnosti Regionálna vodárenská 

spoločnosť AQUATUR a. s. Stará Turá, so sídlom  Jiráskova 168/16, Stará Turá, PSČ 916 

01,  zastúpeného primátorom PharmDr. Leopoldom Barszczom , na: 

1. odvolanie nasledujúcich osôb z funkcie členov dozornej rady spoločnosti Regionálna  

     vodárenská spoločnosť AQUATUR a. s. Stará Turá : 

 

- Ing. Emil Vlado, bytom Železničná ul. č. 14, 916 21 Čachtice 

- Nora Pániková, bytom Štúrova ul. č. 603/20, 916 01 Stará Turá 

 

2. voľbu nasledujúcich členov predstavenstva dozornej rady spoločnosti Regionálna  

    vodárenská spoločnosť AQUATUR a. s. Stará Turá : 

- Marek Medňanský, bytom Topolecká č. 2305, 916 01 Stará Turá 

- Bc. Lenka Galbavá, bytom Ul. Gen. M. R. Štefánika č. 62/366, 916 01 Stará Turá 

 

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

 

a) vo funkcii predsedníčky predstavenstva spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť 

AQUATUR, a. s. Stará Turá  Ing. Zuzanu Petrášovú, bytom Ul. SNP č. 14/3, 916 01 Stará 

Turá 

 

b) vo funkcii členky predstavenstva spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť 

AQUATUR, a. s. Stará Turá  Ing. Soňu Klenkovú, bytom Ul. Gen. M. R. Štefánika č. 30/360, 

916 01 Stará Turá 
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c) vo funkcii člena Dozornej rady  Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR     a. s. 

Stará Turá naďalej zostáva  Ing. Peter Krúpa, bytom Ul. Lipová č. 370/4, 916 01 Stará Turá 

 

3. Zmenu   Zakladateľskej   listiny  akciovej  spoločnosti  Regionálna  vodárenská  spoločnosť  

    AQUATUR   a. s.  Stará  Turá,   so  sídlom  Ul.  Jiráskova   č. 168/16,  916  01  Stará  Turá,  

    spísanej   notárskou  zápisnicou   N 214/2004,  NZ 81111/2004  z  9. 11. 2004   a  nadväzne 

    Stanov  akciovej  spoločnosti  Regionálna  vodárenská  spoločnosť  AQUATUR   a. s. Stará  

    Turá. 

 

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

materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  11 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gondár, Krištofíková, Kulíšková,  

                                                                            Medňanský, Pecho, Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

 

 

U z n e s e n i e  č. 15 - 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na 2. zasadnutí MsZ Stará Turá 

 a)  s c h v a ľ u j e  

 

návrh spoločníka za mesto Stará Turá v spoločnosti Mestský športový areál s.r.o. so sídlom  

Športová ul. č. 503, 916 01 Stará Turá,  zastúpeného primátorom mesta PharmDr. 

Leopoldom Barszczom,  na: 

 

1. odvolanie  nasledujúcich  členov  dozornej rady spoločnosti Mestský športový areál s.r.o.  

    Stará Turá: 

    Mgr. Ivan Klimáček, bytom Ul. SNP č. 3/16, 916 01 Stará Turá  

    Ing. Igor Slezáček, bytom Ul. Hurbanova č. 136/6, 916 01 Stará Turá 

     

2. menovanie  nasledujúcich    osôb  do  funkcie  členov  dozornej  rady  spoločnosti  Mestský  

    športový areál  s.r.o. Stará Turá  

       Mgr. Matej Antálek, bytom Dibrovova ul. č. 2/245, 916 01 Stará Turá  

       Mgr. Miroslav Krč, bytom Hurbanova ul. č. 21/125, 916 01 Stará Turá  

 

3. Zmenu Spoločenskej listiny  spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. so sídlom    

Športová  ul.  č.  503,  916  01  Stará Turá,  v  ktorej  sa   doterajší   členovia   Dozornej   rady 

nahrádzajú novovymenovanými členmi. 
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13. Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá s. r. o. 

 

Zástupkyňa primátora mesta informovala, že na pracovnom stretnutí poslancov pani poslankyňa 

Mgr. Iveta Gavačová konštatovala, že nie je potrebné túto zmluvu schvaľovať. Dohodlo sa, že to 

pani zástupkyňa primátora prekonzultuje. Informovala pána  Mgr. Miroslava Krč, vedúceho 

kancelárie primátora mesta a ten komunikoval s pánom Ing. Miroslavom Nerádom, konateľom 

spoločnosti. Pán  Mgr. Miroslav Krč, vedúci kancelárie primátora mesta informoval, že sa dohodol 

s pánom Ing. Miroslavom Nerádom, že nie je povinnosťou MsZ schvaľovať návrh zmluvy, ale 

vždy sú poslanci oboznamovaní so zmluvou, ak sa jedná o vyššiu finančnú čiastku. Dodal, že sa 

štandardne zmluvy prerokované na rokovaní MsZ neschvaľujú, ale  berú sa na vedomie. 

Predmetom zmluvy je prevádzkovanie a správu špecifikovaných športových zariadení: budovu 

Kolkárne a bowlingu, Mestskú športovú halu s plavárňou, saunou a fitnescentrom, Športové 

centrum Priemyslovka, futbalový štadión s tribúnou, ihrisko s umelou trávou a volejbalové ihrisko 

(ďalej len „športové zariadenia“) zabezpečuje od r. 2014 vlastník budov, spoločnosť Mestský 

športový areál Stará Turá, s. r. o..  

Mesto Stará Turá i v minulom roku prispelo ako spoluvlastník spoločnosti MŠA Stará Turá, s. r. 

o. na prevádzku športových zariadení v Starej Turej sumou takmer 76 000 €, ako podporu na rozvoj 

športového vyžitia obyvateľov mesta Stará Turá. Tieto peniaze boli použité na úhradu energii, 

správu, opravu a údržbu športovísk. V podpore chce mesto pokračovať aj v roku 2023.  

Aj keď vo všeobecnosti nie sú štandardne zmluvy prerokovávané pri zasadnutí MsZ, vždy sú s nimi 

poslanci min. oboznámení. V rámci transparentnosti a zachovávania otvorenej samosprávy 

predkladáme návrh zmluvy s MŠA ako materiál k zasadnutiu MsZ.  

V roku 2023 sú v programovom rozpočte naplánované finančné prostriedky vo forme dotácie na 

prevádzku športových zariadení v sume 70 000 €. Dotácia bude na základe navrhovanej zmluvy 

s MŠA, s. r. o. použitá výhradne na úhradu nákladov na spotrebované energie (elektrická energia, 

teplo, teplá voda, vodné, stočné a dažďová voda), na úhradu poplatkov za komunálne odpady a na 

úhradu dane z nehnuteľností, platenú mestu Stará Turá a v poslednom rade na úhradu opráv 

a údržbu športových zariadení, ktoré slúžia športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá 

a občanom Starej Turej na športové aktivity.  

Spoločnosť MŠA, s. r. o. tým zabezpečí prevádzku športových zariadení, ktoré slúžia športovým 

klubom pôsobiacim v meste Stará Turá a občanom Starej Turej na športové aktivity a neslúžia na 

podnikateľskú činnosť iných subjektov ako sú jednotlivé športové kluby či MŠA, s. r. o. 

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  11 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gondár, Krištofíková, Kulíšková,  

                                                                            Medňanský, Pecho, Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  
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U z n e s e n i e  č. 16 - 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá b e r i e  n a   v e d o m i e návrh zmluvy na poskytnutie 

dotácie MŠA Stará Turá, s. r. o. pre rok 2023. 

 

14. Návrh na menovanie riaditeľa m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá 

 

Informáciu k Návrhu na menovanie riaditeľa m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá podala 

zástupkyňa primátora mesta. Dňa 9.12.2021 MsZ Stará Turá menovalo na návrh primátora mesta 

do funkcie riaditeľa m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá pána Petra Moravčíka na dobu 

určitú do 31.12.2022. So zreteľom na končiace sa funkčné obdobie primátora mesta a taktiež MsZ 

v novembri 2022, sa považovali za vhodné vypísať nové výberové konanie v termíne tak, aby voľba 

riaditeľa bola realizovaná po ustanovení novozvoleného MsZ. Z uvedeného dôvodu bolo dňa 

10.11.2022 opätovne vypísané výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa m. p. o.  

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá s termínom uzávierky prijímania žiadostí do 27.01.2023. 

Predpokladaný termín konania výberového konania je v prvej polovici februára 2023 a 

predpokladaný nástup zvoleného riaditeľa do funkcie je 1. marca 2023. Na základe vyššie 

uvedených skutočností navrhuje primátor mesta menovanie pána Petra Moravčíka do funkcie 

riaditeľa m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá na dobu určitú do vymenovania nového 

riaditeľa, ktorý vzíde z výberového konania. 

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  11 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gondár, Krištofíková, Kulíšková,  

                                                                            Medňanský, Pecho, Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

 

U z n e s e n i e  č. 17 - 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá m e n u j e  na návrh primátora mesta do funkcie riaditeľa 

m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá pána Petra Moravčíka na dobu určitú do 

vymenovania nového riaditeľa, ktorý vzíde z Výberového konania. 

 

15. Informácia o výsledku kontroly NKÚ 

 

Informáciu o výsledku kontroly NKÚ podal Mgr. Miroslav Krč, vedúci kancelárie primátora mesta. 

V období od 01.06.2022 do 23.09.2022 prebiehala v meste Stará Turá kontrola Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len NKÚ SR) v oblasti príjmov obcí na 

poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie.  
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Dňa 04.11.2022 bol primátor mesta oboznámený s obsahom protokolu o výsledku kontroly a dňa 

09.11.2022 bol prerokovaný protokol o výsledku kontroly priamo na expozitúre NKÚ SR 

v Trenčíne. 

Kontrolovaným obdobím bol rok 2020 a roky 2018 – 2021 pre porovnanie vývoja, v prípade 

potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobie.  

Predmetom kontroly bolo:  

1. Postavenie obcí v systéme krízového riadenia 

2. Vplyv pandémie na plnenie rozpočtu a likviditu obcí 

3. Opatrenia počas pandémie na kvalitné poskytovanie služieb 

Na základe Zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly, bolo preukázané jedno 

kontrolné zistenie NKÚ SR a to, že mesto nepodalo žiadosť o refundáciu výdavkov na záchranné 

práce v 2. vlne pandémie. 

Mesto k tomu zisteniu už prijalo aj opatrenie a to v prípade krízovej situácie a vykonávaniu 

záchranných prác, bude požadovať úhradu výdavkov vynaložených na civilnú ochranu. 

Vzhľadom k tomu, že mesto je povinné na najbližšom zasadnutí MsZ informovať o výsledkoch 

kontroly a následne informovať NKÚ SR formou výpisu z uznesenia MsZ o splnení tejto 

povinnosti, predkladáme tento materiál a návrh uznesenia.  

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  11 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gondár, Krištofíková, Kulíšková,  

                                                                            Medňanský, Pecho, Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  

 

 

U z n e s e n i e  č. 18 - 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  b e r i e  na  v e d o m i e výsledky kontroly NKÚ SR 

príjmov obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie, ktoré sú uvedené 

v protokole KA-005/2022/1070 zo dňa 04.11.2022. 

 

16. Návrh termínov zasadnutí MsZ na rok 2023 

 

Informáciu k Návrhu termínov zasadnutí MsZ na rok 2023 podala zástupkyňa primátora mesta. V 

zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s čl. IV. ods. 

9 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Stará Turá, ktorý nadobudol  účinnosť deň pred 

dňom konania ustanovujúceho rokovania MsZ t. j. 20. novembra 2022 uznesením MsZ Stará Turá č. 

34 – XXXVIII/2022 zo dňa 27.10.2022, je predložený MsZ návrh termínov zasadnutí MsZ pre rok 

2023.  
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Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  10 ( Adamkovič, Antálek, Durcová, Durec, Gondár, 

            Krištofíková, Kulíšková, Medňanský, Pecho,                          

                                                                            Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   1 ( Bunčiak )  

 

U z n e s e n i e  č. 19 - 2/2022 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e návrh termínov zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva Stará Turá na rok 2023 v nasledovných termínoch:  

 

23.02.2023 štvrtok 

27.04.2023 štvrtok   

22.06.2023 štvrtok 

21.09.2023 štvrtok 

25.10.2023 streda 

14.12.2023 štvrtok 

 

so začiatkom rokovania MsZ o 13:00 hod.  

 

17. Vzdanie sa funkcie člena Rady školy pri ZUŠ Stará Turá 

 

Informáciu k Vzdaniu sa funkcie člena Rady školy pri ZUŠ Stará Turá podala zástupkyňa primátora 

mesta. Dňa 10.11.2022 bol na MsÚ Stará Turá doručené vzdanie sa funkcie člena Rady školy ZUŠ 

Stará Turá Mgr. Ivety Gavačovej. Z toho dôvodu predkladáme MsZ zobrať túto informáciu na 

vedomie.  

Zástupkyňa primátora mesta informovala, že na najbližšom zasadnutí MsZ sa budú poslanci 

zaoberať riešením návrhov členov Rady škôl v jednotlivých školách a školských zariadeniach. 

 

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov : za:  11 ( Adamkovič, Antálek, Bunčiak, Durcová, 

            Durec, Gondár, Krištofíková, Kulíšková,  

                                                                            Medňanský, Pecho, Valenčík )  

      proti:    0    

    zdržal sa :   0  
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U z n e s e n i e  č. 20 - 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá b e r i e  na  v e d o m i e, že Mgr. Iveta Gavačová sa dňa 

10.11.2022  vzdala funkcie členky  Rady školy pri ZUŠ Stará Turá.   

 

18. Návrhy a otázky poslancov 

 

Pán poslanec Ing. Richard Bunčiak sa spýtal, pani zástupkyne primátora mesta, či by 

neskontrolovala   členov  dozornej rady spoločnosti Mestský športový areál s. r. o.  Stará Turá, či 

tam namiesto Mgr. Ivana Klimáčka nebola Ing. Jana Vráblová. Zástupkyňa primátora mesta mu 

odpovedala, že pani Ing. Jana Vráblová bola odvolaná v decembri roku 2021 v čase, keď jej skončil 

pracovný pomer v m. p .o . TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá. 

Pán poslanec Ing. Ivan Durec  mal otázku k výberovému konaniu na post riaditeľa m. p. o . 

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá. Nechcel  v žiadnom spochybňovať nastavený proces. Spýtal 

sa, či cieľom výberového konania je predstaviť nejakú víziu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará 

Turá. Skonštatoval, že  pán Moravčík tu pracuje už rok a podľa neho sa dá vidieť, či  veci fungujú. 

Prekvapilo ho,  že neustále sú výberové konania. Pani zástupkyňa primátora mesta  mu odpovedala, 

že výberové konanie nebolo zatiaľ úspešné a preto bol pán Moravčík na návrh primátora mesta 

menovaný na post riaditeľa m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá. Zo zákona je povinné 

mesto vypísať výberové konanie. To neznamená, že pán Moravčík aj keď je vypísané výberové 

konanie si nemôže prihlášku do výberového konania podať a takisto sa ho znova zúčastniť. Nebola 

vo výberovom konaní členkou komisie, ale na základe  informácií, ktoré má sprostredkované, boli 

prihlásení štyri uchádzači a zúčastnili sa ho traja. Komisia sa uzhodla na tom, že nevybrala 

žiadneho z tých uchádzačov. Preto bolo vyhlásené nové  výberové konanie, kde termín odovzdania 

prihlášok je do 27.1.2023.  

Pán poslanec Ing. Peter Pecho sa spýtal zástupcu MsP, že v prípade, ak je prevádzka otvorená 

mimo otváracích hodín, ktoré sú definované vo VZN mesta, čo sa stane. Spýtal sa, že keď sa občan 

ozve, či tam príde MsP a udelí poriadkovú pokutu. Náčelník MsP Ing. Ľubomír Málek mu 

odpovedal, že tieto priestupky  riešia najprv dohovorom a druhý krát sa riešia pokutou. Pán 

poslanec Ing. Peter Pecho upresnil, že má na mysli prevádzku autoumyvárne na ulici Uhrovej. 

Spýtal sa pána Málka, či je tam možné nejakým spôsobom zasiahnuť, aby nebolo porušené VZN 

č. 4/2021 – Nar.  o pravidlách určovania prevádzkového času predaja v obchode a prevádzkového 

času služieb, aby sa tam napríklad o 3:00 hod. v noci neumývali autá. Náčelník MsP Ing. Ľubomír 

Málek mu odpovedal, že mu nevie v tomto prípade odpovedať, lebo doteraz riešili porušenia iba 

čo sa týka barov v meste. Poprosil pani Ing. arch. Katarínu Robekovú, vedúcu oddelenia výstavby, 

územného plánovania a životného prostredia MsÚ o bližšie informácie. Tá uviedla, že daná 

autoumyvárka nie je skolaudovaná a z toho dôvodu, by ju stavebník nemal užívať. V súvislosti 

s tým, že sa stavba používa bez kolaudačného povolenia mesto udelilo stavebníkovi pokutu. Čo sa 

týka prevádzkových hodín,  ktoré sú určené VZN tie stavebný úrad nemá právomoc kontrolovať 

a to potom prechádza na MsP.  

Zástupkyňa primátora mesta poprosila náčelníka MsP, aby kolegovia zbystrili viac pozornosť na 

túto oblasť,  kde sa nachádza autoumyváreň. Skonštatovala, že by prevádzka nemala byť vôbec 

otvorená, pokiaľ nie je  skolaudovaná. 

Náčelník MsP Ing. Ľubomír Málek povedal, že to MsP preverí. 

Pani poslankyňa Zuzana Durcová,  predložila požiadavku občanov mestskej časti Trávniky,  či by 

bolo možné lepšie označenie odbočky na mestskú časť Trávniky. Opakovane sa stáva, že občania   
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potrebovali RZP a žiaľ navigačný systém ich zaviedol do mestskej časti Súš. Či by sa dalo 

umiestniť pri autobusovej zastávke označenie smer Trávniky. Ďalej mala požiadavku od občanov 

z mestskej časti Papraď, ktorá sa týkala dopravného značenia. Žiadajú na križovatke nad 

železničným premostením smerom na  Drgňovu a Durcovu dolinu a na Poriadie, ktorá je 

neprehľadná, či by tam bolo možné umiestniť dopravné zrkadlo.  Ďalej pani poslankyňa upozornila 

na to, že na kopanice sa dovážajú smeti aj z iných okresov. Mala s tým osobnú skúsenosť, keď išla  

jeden večer vyniesť smeti, bolo to v mestskej časti Papraď pri farme a videla tam stáť auto, 

z ktorého vykladali smeti do kontajnera a ŠPZ auta bola MY. Spýtala sa, či by sa tam dala 

umiestniť napríklad fotopasca. 

Pán  Peter Moravčík,  riaditeľ  m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá jej odpovedal, že áno.  

Zástupkyňa primátora mesta povedala,  že ľudia ktorí to vidia, by mali upovedomiť MsP. 

Náčelník MsP Ing. Ľubomír Málek, informoval, že v takomto prípade je dobré si poznačiť ŠPZ 

a MsP má možnosť cez štátnu políciu zistiť, či daný občan tam vlastní  nehnuteľnosť.  

Pán poslanec Ing. Ivan Durec informoval, že sa mu sťažovali bývalí zamestnanci, že niektorí 

obyvatelia vynášajú smeti na kraj lesa. Tak  ich požiadal, aby povedali, kto to je, ale povedali že 

nevedia. Povedal, že je to nejaká taká falošná solidarita, alebo nechcú mať konflikty so susedmi. 

Tým pádom povinnosťou mesta je odstrániť tieto skládky a nám všetkým sa to premietne do 

poplatkov za odpady. 

Pán poslanec Ing. Peter Pecho doplnil návrh pani poslankyne Zuzany Durcovej, že by bola 

možnosť vyhlásiť ulicu Trávniky a tým pádom by jedného dňa bola oficiálne na všetkých mapách 

a všetkých navigáciách. 

Pani poslankyňa Bc. Andrea Kulíšková informovala, že pokiaľ bol les Borinka pri záhradkárskej 

osade Chrástnatá verejne prístupný, tak biologický odpad niektorí záhradkári vyvážali tam. Odkedy 

tento les vlastní  súkromná osoba,  tak sa biologický odpad vyváža po okolí tejto záhradkárskej 

osady. Spýtala sa, či by sa s tým dalo niečo spraviť.  

Pán  Peter Moravčík,  riaditeľ  m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá jej odpovedal, že 

biologický odpad sa  vyváža dva krát ročne. Pre dvomi rokmi, mesto kúpilo pre majiteľov záhrad  

z eurofondov kompostéry. Okrem toho občania majú možnosť hocikedy doviezť bioodpad do 

zberného dvora a zadarmo ho tam uskladniť.  Zo skúsenosti vie, že keby sa dal k záhradkárskej  

osade veľkorozmerný kontajner na tento bioodpad, tak behom pár minút tam bude kontajner 

zaplnený všetkým možným len nie bioodpadom. Budú tam  nahádzané postele, matrace, nábytky, 

atď..  

Pani poslankyňa Bc. Andrea Kulíšková uviedla, že by bolo dobré zaobstarať kompostéry, lebo si 

myslí, že ľudia nebudú voziť bioodpad do zberného dvora. 

Pán  Peter Moravčík,  riaditeľ  m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá pani poslankyňu 

informoval, že ak by bola nová výzva na kompostéry, tak by sa ju snažili zrealizovať.  

Pán poslanec Ing. Ivan Durec sa pozastavil nad tým, ako si môže niekto dovoliť vôbec vyviesť 

niečo na iný súkromný pozemok. Les Borinka bola tiež niekoho, kým ho pán Toman kúpil. Vie 

aký poriadok musel pán Toman v lese Borinka urobiť, lebo spoločnosť Lesotur s. r. o. tam robí 

odbornú správu. Ľudia napríklad vyvážajú bioodpad na kraje lesov. Je to hlavne o zodpovednosti 

občanov. 

Pán  Peter Moravčík,  riaditeľ  m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá konštatoval, že si 

občania možno neuvedomujú, že sa dopúšťajú trestného činu pre zakladanie čiernej skládky. 

Zástupkyňa primátora mesta povedala, že je to o nás všetkých a o tom, či si toho druhého všimneme 

a dokážeme mu povedať, toto nerob. Bohužiaľ sme takí, že sa síce pozrieme, ale sa radšej otočíme 

na druhú stranu. Všeobecne je to o tej vzájomnej výchove. Ten istý problém je okolo 

kontajnerových stojísk. 
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Pán  Peter Moravčík,  riaditeľ  m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá upozornil, že 

v poriadkoch bytových domov je, že bytový dom si má sám udržiavať na svoje náklady a svojimi 

vlastnými silami priestory pri kontajnerových státiach. To sa bohu žiaľ nedeje a m. p. o. 

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá každý týždeň tieto státia upratuje. 

 

Zástupkyňa primátora mesta sa spýtala poslancov, či majú nejaké otázky, alebo pripomienky.  

 

Poslanci  žiadne otázky, návrhy.  

 

Zástupkyňa primátora mesta sa  poďakovala poslancom za aktívnu účasť na 2. zasadnutí MsZ za 

pripomienky, otázky, ktoré sa budú riešiť. Prisľúbila, sa snažiť ich vyriešiť pokiaľ to bude možné, 

alebo aspoň zmierniť dopady týchto problémov. Popriala všetkým prítomným pokojné a krásne 

Vianoce prežiť s tými s ktorými si to želáte, možno odložiť prácu, ktorej máme až nad hlavu 

a skúsiť byť možno  priateľmi, priateľkami, manželmi, manželkami a venovať sa tým, ktorých 

počas celého roka zanedbávame. 

Po vyčerpaní programu ukončila zástupkyňa primátora mesta zasadnutie MsZ o 17:07 hod. 

 

Záznam z XXXVI. zasadnutia MsZ je zverejnený na webovej stránke mesta Stará Turá: 

https://www.staratura.sk/item/zaznam-2-zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva-stara-tura-dna-

8122022/ 

 

Spracovala : Miroslava Bezáková 

           

V Starej Turej, dňa 20.12.2022 

 

Overovateľ zápisnice:   Ing. Richard Bunčiak  .......................................... 

 

     

      

 

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

     Primátor mesta    
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