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Z Á P I S N I C A  

z IX. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá konaného dňa 31.10.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program rokovania: 

 

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

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3. Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na VII. a VIII. zasadnutí MsZ Stará Turá 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

5. Správa audítora k hospodáreniu mesta a k Výročnej správe mesta Stará Turá za obdobie 

roku 2018  
6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

7. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

8. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2020-2022 

9. Návrh programového rozpočtu m. p .o. DK Javorina na obdobie 2020-2022 

10. Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na rok 2020 

s výhľadom na roky 2021 a 2022 

11. Rozpočtové opatrenia m. p. o. Technické služby Stará Turá na rok 2019 

12. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky  

13. Odvolanie zástupcu mesta v štatutárnom orgáne DOLINY spol. s r. o. a schválenie nového 

zástupcu  mesta 

14. Návrhy a otázky poslancov 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

 

IX. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta o 15.04 hod. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Prítomných bolo 11 poslancov. Ospravedlnený bol poslanec Michal 

Valenčík, neprítomnosť neospravedlnil poslanec Radovan Ammer. 

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

zverejnený v pozvánke. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 1 - IX/2019 

 

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

ako bol zverejnený v pozvánke. 

 
Primátor mesta informoval, že skrutátorkou bude Dominika Gulánová a zapisovateľkou 

Miroslava Bezáková.  
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2. Voľba návrhovej komisie 

 

Primátor mesta predložil návrh členov návrhovej komisie v nasledovnom zložení: 

Anna Halinárová, Matej Antálek, Richard Bunčiak. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   1 (Bunčiak) 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 2 - IX/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v á l i l o návrhovú komisiu v zložení  

Anna Halinárová, Matej Antálek a Richard Bunčiak.  
 

Voľba overovateľov zápisnice 
 

Primátor mesta navrhol za  overovateľov zápisnice Noru Pánikovú a Ivana Klimáčka. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  9 

     proti:  0 

     zdržal sa : 2 ( Pániková, Klimáček) 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 3 - IX/2019 

 

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

Noru Pánikovú a Ivana Klimáčka. 

 
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na VII. a VIII. zasadnutí MsZ Stará 

Turá 

Informáciu k vyhodnoteniu plnenia uznesení prijatých na  VII. a VIII. zasadnutí MsZ podala 

hlavná kontrolórka mesta pani Maťková v súlade s predloženým písomným materiálom. Pani 

poslankyňa Pániková požiadala, o doplnenie  návrhu uznesenia , aby mestské zastupiteľstvo 

poverilo hlavnú kontrolórku mesta  pani Maťkovú kontrolou, či má mesto povinnosť 

zverejňovať zákazky s nízkou hodnotou, nakoľko na webovej stránke mesta Stará Turá , bola 

zverejnená zákazka s nízkou hodnotou naposledy  v januári 2019. Pán primátor mesta poprosil 

návrhovú komisiu o doplnenie návrhu uznesenia. Návrhová komisia sa   dohodla   na  doplnení  

návrhu  uznesenia,  ktoré  potom  prečítala pani poslankyňa Halinárová.  

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako bol uvedený v písomnom materiály 

doplnený o návrh uznesenia,  tak ako ho predniesla pani poslankyňa Halinárová. 

 
Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:   0 

     zdržal sa :  0  
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MsZ prijalo 

U z n e s e n i e  č. 4 - IX/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  prerokovalo Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na  

VII. a VIII. zasadnutí mestského zastupiteľstva a toto  b e r i e   n a   v e d o m i e.  Súčasne 

poveruje hlavnú kontrolórku mesta Stará Turá pani Helenu Maťkovú  preveriť , či má mesto 

povinnosť zverejňovať zákazky s nízkou hodnotou a o výsledku kontroly informovať na 

zasadnutí MsZ dňa 12.12.2019. 

 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí  

 

4.1.  Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s. Bratislava o 

zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 102/1 z dôvodu umiestnenia 

elektrických zariadení v rámci pripravovanej stavby „TN Stará Turá, TS 0058-401, VKN, TS, 

NNK“. Vecné bremeno bude zriadené v prospech ZDS a.s. Bratislava. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 5 - IX/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v a ľ u j e zriadenie odplatného vecného bremena na 

pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 102/1 – záhrada o celkovej výmere 516 m2, ktorý je zapísaný 

v k. ú. Stará Turá pod radovým číslom B1 na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1, pre 

Západoslovenskú distribučnú a. s., Bratislava, IČO 36 361 518. Vecné bremeno bude spočívať 

v práve uloženia elektrického vedenia. Výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného 

bremena bude v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 9/2017-S. 

Výmera bude vymedzená geometrickým plánom po zrealizovaní stavby. 

 

4.2.  Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť Ing. Tomáša Hlístu, Komenského 264/6, Stará Turá o 

zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela reg. „C“ parc. č. 17220 a pozemku parcela 

reg. „E“ parcela č. 17221 z dôvodu uloženia vodovodnej a elektrickej prípojky v prospech 

vlastníka pozemku parc. č. 11926/1.  

 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 
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Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 6 - IX/2019 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v a ľ u j e zriadenie bezodplatného vecného bremena 

na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 17220 – lesný pozemok o celkovej výmere 34618 m2 

a pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 17221 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 

2388 m2, ktoré sú zapísané v k. ú. Stará Turá pod radovým číslom B1 na LV č. 1 na mesto Stará 

Turá v podiele 1/1, pre Ing. Tomáša Hlístu, rod. XXX, nar. XXX, rodné číslo XXX, bytom 

Komenského 264/6, Stará Turá. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia vodovodnej 

a elektrickej prípojky v prospech vlastníka pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 11926/1. 

 

4.3. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť Michala Bielčika, Papraď 1548, Stará Turá o odkúpenie 

pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 17244/8 – lesný pozemok o výmere 100 m2. Pozemok sa 

nachádza pri rodinnom dome súp. č. 1548 na Papradi a je bezprostredne priľahlý k 

nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. 

Zámer   odpredaja   pozemku   parcela   reg. „C“   parc. č. 17244/8   bol  zverejnený od 3.10.2019. 

K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 7 - IX/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá   n e s c h v a ľ u j e  odpredaj pozemku parcela reg. „E“ parc. 

č. 17244/8. 

 

4.4. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku 

 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť pána Petra Ježíka, Hurbanova 152/60, Stará Turá o 

odkúpenie časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 – ostatná plocha o celkovej výmere 

3057 m2. Pozemok sa nachádza na ul. Družstevnej a tvorí prístup k rodinnému domu, ktorý je 

vo vlastníctve žiadateľa. 

Zámer odpredaja pozemku časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 546/203 bol zverejnený 

od 7.10.2019. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 
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Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   1 ( Klimáček) 

MsZ prijalo 

U z n e s e n i e  č. 8 - IX/2019 
 

Mestské  zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v a ľ u j e   3/5 väčšinou  hlasov  všetkých   poslancov 

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

časti z pozemku parcela registra „E“, parc. č. 546/203 – ostatná plocha o celkovej výmere 3057 

m2, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá pod radovým číslom  B1 na LV č. 1 na mesto Stará Turá 

v celosti.  Výmera odpredávanej časti z pozemku bude určená geometrickým plánom. Kúpna 

cena za odpredávanú časť pozemku je stanovená vo výške 30,- €/m2.    

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odpredávaný pozemok je bezprostredne 

priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve budúceho nadobúdateľa. Pozemok tvorí prístup 

k rodinnému domu. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho 

previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta.  

Odpredaj sa schvaľuje pre Petra Ježíka, rod. XXX, nar. XXX, rodné číslo XXX bytom 

Hurbanova 152/60, Stará Turá v podiele 1/1. 

 

4.5. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku 

 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť pána Milana Medňanského, Družstevná 486/69 Stará Turá 

o odkúpenie časti cca 400 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 440/1 – záhrada o celkovej 

výmere 769 m2. Pozemok sa nachádza na ul. Družstevnej za rodinným domom žiadateľa a tvorí 

ďalší prístup k rodinnému domu. 

Zámer  odpredaja  pozemku  časti  cca 400 m2 z pozemku   parcela  reg. „C“ parc. č. 440/1 bol 

zverejnený od 7.10.2019. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Pán poslanec Slezáček sa spýtal, aký zámer má mesto so spomínaným pozemkom. Pán primátor 

mesta poprosil o vyjadrenie pána poslanca Bunčiaka predsedu Komisie pre výstavbu a životné 

prostredie MsZ. Pán poslanec Bunčiak informoval, že mesto Stará Turá má nedostatok 

pozemkov vo svojom vlastníctve a pretrváva i problém s pozemkami, ktoré sú určené na 

statickú dopravu – parkoviská.  Tento pozemok, ktorý je v jeho blízkosti Domu štátnej správy 

a bytových domov   by bolo   v budúcnosti vhodné použiť na vybudovanie parkoviska. Z toho 

dôvodu komisia pre výstavbu a životné prostredie neodporučila odpredaj pozemku. Pán 

primátor mesta vyzval i predsedníčku Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie 

pani poslankyňu Halinárovú o vyjadrenie. Pani poslankyňa Halinárová tiež zdôraznila, že 

mesto má nedostatok parkovísk a tento pozemok je ideálny na rozšírenie parkovacích miest 

v blízkosti ktorého sú bytové domy, ktoré nemajú dostatok parkovacích miest. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   1 ( Slezáček) 

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 9 - IX/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá n e s c h v a ľ u j e  odpredaj časti z pozemku parcela reg. 

„C“ parc. č. 440/1. 

 

4.6. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť  spoločnosti Michal Matejka Pagáčik, Gen. M. R. Štefánika 

382/37, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1570/1 

z dôvodu umiestnenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0  

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 10 - IX/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e  zriadenie odplatného vecného bremena na 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1570/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 

3424 m2,  ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá pod radovým číslom B1 na LV č. 1 na mesto 

Stará Turá v podiele 1/1, pre Michala Matejku Pagáčik, Gen. M. R. Štefánika 382/37, Stará 

Turá, IČO 52 143 651. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia vodovodnej 

a kanalizačnej prípojky. Výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bude 

v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 9/2017 - S. Výmera bude 

vymedzená geometrickým plánom po zrealizovaní prípojky. 

 

4.7. Žiadosť o odkúpenie časti z pozemku 

 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť  spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s. Bratislava o 

odkúpenie časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 102/1 o výmere cca 40 m2. Odpredaj žiadajú 

z dôvodu výstavby transformačnej stanice. Západoslovenská distribučná navrhuje kúpnu cenu 

13,- €/m2. 

Zámer odpredaja časti cca 39 m2 z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 102/1 bol zverejnený od 

25.9.2019. K zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 11 - IX/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo  Stará Turá    

a) n e s c h v a ľ u j e  odpredaj časti z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 102/1  

 

b) s c h v a ľ u j e  zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 

102/1 – záhrada o celkovej výmere 516 m2,  ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá pod radovým 

číslom B1 na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1, pre Západoslovenskú distribučnú a.s., 

Bratislava, IČO 36 361 518. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia elektrického 

vedenia. Výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bude v súlade so Zásadami 

hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá č. 9/2017-S. Výmera záberu pozemku pod stavebný 

objekt bude vymedzená geometrickým plánom po zrealizovaní stavby. 

 

4.8. Návrh na doplnenie nehnuteľností do nájmu 

 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá návrh na doplnenie nehnuteľností do nájmu spoločnosti 

TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá. Jedná sa pozemky parcele reg. „C“ parc. č. 3796/7 – zast. 

plocha a nádvorie o výmere 36 m2 a parc. č. 3796/10 – ostatná plocha o výmere 3227 m2. Na 

pozemkoch sa nachádza strelnica. 

Zámer prenájmu pozemkov parcele reg. „C“ parc. č. 3796/7 a parc. č. 3796/10 bol zverejnený 

dňa 9.10.2019.  

Pani Galbavá referentka pre majetkovoprávne vzťahy informovala, že k zverejnenému zámeru 

bola vznesená  pripomienka dňa 24.10.2019, od Streleckého klubu Stará Turá, občianskeho  

združenia, ktoré nesúhlasí, aby pozemky boli dané do nájmu spoločnosti TECHNOTUR s. r .o. 

Stará Turá, nakoľko na tomto pozemku sa nachádza Strelnica. Pani poslankyňa Gavačová 

informovala, že ona už na  zasadnutí Komisie pre ekonomiku,  majetok  mesta a podnikanie 

MsZ v Starej Turej dňa  21.10.2019 navrhla, aby sa dané pozemky nedali do nájmu spoločnosti 

TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá. Navrhla, aby tieto pozemky prenajalo mesto priamo 

Streleckému klubu ako občianskemu združeniu s tým, že sa zverejní zámer o nájme  a rozhodne 

sa o ňom  na  najbližšom zasadnutí  MsZ dňa 12.12.2019, ako o  prípade osobitého zreteľa pre 

konkrétny subjekt. Pán poslanec Bunčiak uviedol, že s pani poslankyňou Gavačovou  súhlasí, 

ale spýtal sa na možnosť, že by sa tento návrh na doplnenie nehnuteľností  do nájmu ako je 

uvedený v písomnom materiáli odsúhlasil a v budúcnosti by Komisia pre ekonomiku , majetok 

mesta a podnikanie  MsZ  vyselektovala so spoločnosťou TECHNOTUR s. r. o. Stará Turá 

naraz všetky pozemky a budovy a ako  en bloc by sa naspäť vrátili  do majetku mesta Stará 

Turá. Pani poslankyňa Gavačová mu odpovedala, že tento proces by bol zdĺhavý a nevie ako 

dlho by to trvalo, lebo mesto Stará Turá musí spraviť revíziu, ktoré pozemky sú v spoločnosti 

TECHNOTUR s. r. o. alebo sú voľné, alebo ich niekto užíva. 

 

Primátor mesta dal hlasovať za protinávrh pani poslankyne Gavačovej.  

 

 

Hlasovanie poslancov :  za:      6 (Antálek, Bunčiak, Gavačová, Pániková, 

             Slezáček, Zigová) 

     proti:       0 

     zdržal sa :  5 ( Durcová, Halinárová, Hluchá, Klimáček, 

       Pilátová) 

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 12 - IX/2019 

 
Mestské  zastupiteľstvo  Stará Turá   n e s c h v a ľ u j e   doplnenie pozemkov parcely reg. „C“  

parc. č. 3796/7 a parc. č. 3796/10 zapísané  v  k.  ú.  Stará  Turá  na   LV  č. 1  na  mesto  Stará  

Turá v podiele 1/1  do nájomnej zmluvy spoločnosti TECHNOTUR s .r. o., Gen. M. R. 

Štefánika 380/45, Stará Turá, IČO 36 704 482.  

 

4.9. Ponuka na predaj pozemkov 

 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá ponuku Ing. Marty Sládkovej, Kostolné 177 na predaj 

spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/5 z pozemkov parcele reg. „E“ zapísané na LV č. 7547 

- parc. č. 97/1 - záhrada o výmere 105 m2, parc. č. 97/2 - záhrada o výmere 104 m2, parc. č. 

97/3 - záhrada o výmere 176 m2, parc. č. 97/4 - záhrada o výmere 49 m2, parc. č. 101/4 - záhrada 

o výmere 17 m2, parc. č. 101/11 - záhrada o výmere 919 m2, parc. č. 101/12 - záhrada o výmere 

406 m2, parc. č. 101/13 - záhrada o výmere 76 m2, parcele reg. „E“ zapísané na LV č. 7548 - 

parc. č. 98/2 - záhrada o výmere 65 m2, parc. č. 98/3 - záhrada o výmere 76 m2, parc. č. 98/4 - 

záhrada o výmere 76 m2, parc. č. 98/5 - záhrada o výmere 108 m2, parc. č. 98/6 - záhrada o 

výmere 50 m2, parc. č. 99 - záhrada o výmere 194 m2 a parcela reg. „E“ zapísaná na LV č. 7550 

parc. č. 101/3 - záhrada o výmere 18 m2 za kúpnu cenu vo výške 10,- €/m2. Spolu výmera 

pozemkov za podiel 1/5 celkom je 487,80 m2. Pozemky sa nachádzajú na ul. Gen. M. R. 

Štefánika a to časť pod budovou bývalej SHA a časť pod parkoviskom a cestou pred bývalou 

SHA. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 13 - IX/2019 

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

1. odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/5 z pozemkov parcele reg. „E“ 

- pozemok parc. č. 97/1 - záhrada o výmere 105 m2  

- pozemok parc. č. 97/2 - záhrada o výmere 104 m2  

- pozemok parc. č. 97/3 - záhrada o výmere 176 m2  

- pozemok parc. č. 97/4 - záhrada o výmere 49 m2  

- pozemok parc. č. 101/4 - záhrada o výmere 17 m2  

- pozemok parc. č. 101/11 - záhrada o výmere 919 m2  

- pozemok parc. č. 101/12 - záhrada o výmere 406 m2  

- pozemok parc. č. 101/13 - záhrada o výmere 76 m2, 

ktoré sú zapísané v k. ú. Stará Turá na LV č. 7547 pod B5  na Ing. Martu Sládkovú, rodenú 

XXX, nar. XXX, rod. č. XXX, bytom Kostolné 177 vo veľkosti podielu 1/5, spolu výmera na 

podiel je 370,40 m2. 
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2. odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/5 z pozemkov parcele reg. „E“    

- pozemok parc. č. 98/2 - záhrada o výmere 65 m2  

- pozemok parc. č. 98/3 - záhrada o výmere 76 m2  

- pozemok parc. č. 98/4 - záhrada o výmere 76 m2  

- pozemok parc. č. 98/5 - záhrada o výmere 108 m2  

- pozemok parc. č. 98/6 - záhrada o výmere 50 m2  

- pozemok parc. č. 99 - záhrada o výmere 194 m2, 

ktoré sú zapísané v k. ú. Stará Turá na LV č. 7548 pod B5  na Ing. Martu Sládkovú, rodenú 

XXX, nar. XXX, rod. č. XXX, bytom Kostolné 177 vo veľkosti podielu 1/5, spolu výmera na 

podiel je 113,80 m2. 

 

3. odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/5 z pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 

101/3 - záhrada o výmere 18 m2, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá na LV č. 7550 pod B5  na 

Ing. Martu Sládkovú, rodenú XXX, nar. XXX, rod. č. XXX, bytom Kostolné 177 vo veľkosti 

podielu 1/5, výmera na podiel je 3,60 m2. 

Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/5 z predmetných pozemkov, spolu výmera 

na podiely je 487,80 m2 sa schvaľuje za kúpnu cenu  10,- €/m2, spolu za 4 878,- €.   

Kupujúce Mesto Stará Turá, SNP 1/2, Stará Turá, IČO 312002 nadobudne vlastnícke právo 

k predmetným pozemkom vo veľkosti podielu 1/5. 

 

4.10. Návrh na zámenu nehnuteľností 

 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá na základe jednania mesta Stará Turá s TSK sa pripravuje zámena 

nehnuteľností. Predmetom zámeny budú nehnuteľnosti a to pozemky nachádzajúce sa v k. ú. 

Stará Turá pod cestami III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá za nehnuteľnosti 

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

samosprávneho kraja.  

1. Zo strany  mesta sa jedná o nasledovné nehnuteľnosti – pozemky evidované v reg. parciel 

„C“ na LV č. 1 v k. ú. Stará Turá vo vlastníctve mesta Stará Turá: 

- pozemok parc. č. 6010/9 – zast. plocha a nádvorie o výmere 24 m2, pozemok parc. č. 

6010/10 – zast. plocha a nádvorie o výmere 599 m2, pozemok parc. č. 6010/12 – zast. 

plocha a nádvorie o výmere 304 m2, ktorých všeobecná hodnota bola stanovená 

Znaleckým posudkom č. 178/2018 zo 31.7.2018 vypracovaným znalkyňou Ing. Evou 

Seifertovou, Bernolákova 4, Nové Mesto nad Váhom, spolu vo výške 8 166,87 €, t. j. 

8,81 €/m2, 

- pozemok parc. č. 4851/2 – zast. plocha a nádvorie o výmere 1804 m2, pozemok parc. č. 

8452/2 – zast. plocha a nádvorie o výmere 1798 m2, pozemok parc. č. 11316/7 – zast. 

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

o výmere 35 m2, pozemok parc. č. 11317/3 – zast. plocha a nádvorie o výmere 99 m2, 

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

11317/5 – zast. plocha a nádvorie o výmere 66 m2, ktorých všeobecná hodnota bola 

stanovená Znaleckým posudkom č. 183/2019 zo 16.8.2019 vypracovaným znalkyňou 

Ing. Evou Seifertovou, Bernolákova 4, Nové Mesto nad Váhom, spolu vo výške 

36 230,72 €, t. j. 9,44 €/m2, 

- pozemok parc. č. 8453/1 – zast. plocha a nádvorie o výmere 1543 m2, pozemok parc. č. 

8453/3 – zast. plocha a nádvorie o výmere 23 m2, pozemok parc. č. 8453/4 – zast. plocha 

a nádvorie o výmere 255 m2, pozemok parc. č. 8453/10 – zast. plocha a nádvorie 
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o výmere 1275 m2, pozemok parc. č. 8814/1 – zast. plocha a nádvorie o výmere 1229 

m2, pozemok parc. č. 8814/11 – zast. plocha a nádvorie o výmere 1668 m2, pozemok 

parc. č. 8814/16  – zast. plocha a nádvorie o výmere 472 m2, pozemok parc. č. 8814/18 

– zast. plocha a nádvorie o výmere 363 m2, pozemok parc. č. 8814/20 – zast. plocha 

a nádvorie o výmere 2480 m2, pozemok parc. č. 8814/22 – zast. plocha a nádvorie 

o výmere 218 m2, ktorých všeobecná hodnota bola stanovená Znaleckým posudkom č. 

229/2019 z 9.10.2019 vypracovaným znalkyňou Ing. Evou Seifertovou, Bernolákova 4, 

Nové Mesto nad Váhom, spolu vo výške 89 840,48 €, t. j. 9,44 €/m2. 

 

Celková výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta Stará Turá pod cestami  vo vlastníctve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja je 14282 m2 a ich  celková všeobecná hodnota v zmysle 

uvedených znaleckých posudkov je spolu vo výške 134 238,07 €. 

Rozdiel v hodnotách majetkov určených na zámenu je vo výške 1 317,10 €, nakoľko majetok 

TSK o túto sumu prevyšuje hodnotu majetku mesta Stará Turá ( t. j. 135 555,17 € - 134 238,07 

€ ). 

 

2. Zo strany TSK  sa jedná o nehnuteľnosti – pozemky evidované v reg. parciel „C“ a stavby 

v k. ú. Stará Turá zapísané na LV č. 370 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja so 

sídlom v Trenčíne:   

- stavby Škola súp. č. 375 postavená na pozemku parc. č. 610 a pozemok parc. č. 610 – 

zast. plocha a nádvorie  o výmere 804 m2, pozemok parc. č. 611 – ostatná plocha 

o výmere 207 m2, pozemok parc. č. 615 – ovocný sad o výmere 7404 m2. 

 

Celková všeobecná hodnota nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v zmysle Znaleckého posudku 79/2018 vyhotoveným znalcom Ing. Jiřím 

Fišárkom, Podjavorinskej 60/10, Trenčín je spolu vo výške 141 504,67 €; z toho hodnota 

pozemkov je 44 734,64 € a hodnota stavby je  96 770,03 €. 

 

Vyhotovenie  geometrických plánov na zameranie pozemkov pod cestami a ich ocenenie 

objednalo a zaplatilo Mesto Stará Turá. Náklady na ich vyhotovenie boli spolu vo výške 11 

899,- € (t. j. 9739,- € + 2 160,- € ),  z  ktorých  sa  50 %  t.  j.  5 949,50 €  odpočítava  z  celkovej   

hodnoty  majetku TSK ( 141 504,67 €  -  5 949,50 € ),  teda  hodnota  majetku   TSK  určeného  

na  zámenu   je  vo  výške 135 555,17 €.  

 

Predložená zámena sa navrhuje s finančným vyrovnaním vo výške 1 317,10 € zo strany mesta 

Stará Turá, ktoré doplatí rozdiel vo výške  1 317,10 € na účet TSK v lehote do 30 dní odo dňa 

účinnosti zámennej zmluvy uzavretej na základe schváleného uznesenia. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 14 - IX/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e  3/5 väčšinou všetkých poslancov v zmysle 

§ 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zámenu nehnuteľností 

a to pozemkov vo vlastníctve mesta Stará Turá, IČO 00312002, ktoré sú zapísané na LV č. 1 

ako parcely reg. „C“ v k. ú. Stará Turá  

- pozemok parc. č. 6010/9 – zast. plocha a nádvorie o výmere 24 m2, pozemok parc. č. 

6010/10 – zast. plocha a nádvorie o výmere 599 m2, pozemok parc. č. 6010/12 – zast. 

plocha a nádvorie o výmere 304 m2, pozemok parc. č. 4851/2 – zast. plocha a nádvorie 

o výmere 1804 m2, pozemok parc. č. 8452/2 – zast. plocha a nádvorie o výmere 1798 

m2, pozemok parc. č. 11316/7 – zast. plocha a nádvorie o výmere 17 m2, pozemok parc. 

č. 11316/8 – zast. plocha a nádvorie o výmere 35 m2, pozemok parc. č. 11317/3 – zast. 

plocha a nádvorie o výmere 99 m2, pozemok parc. č. 11317/4 – zast. plocha a nádvorie 

o výmere 19 m2, pozemok parc. č. 11317/5 – zast. plocha a nádvorie o výmere 66 m2, 

pozemok parc. č. 8453/1 – zast. plocha a nádvorie o výmere 1543 m2, pozemok parc. č. 

8453/3 – zast. plocha a nádvorie o výmere 23 m2, pozemok parc. č. 8453/4 – zast. plocha 

a nádvorie o výmere 255 m2, pozemok parc. č. 8453/10 – zast. plocha a nádvorie 

o výmere 1275 m2, pozemok parc. č. 8814/1 – zast. plocha a nádvorie o výmere 1229 

m2, pozemok parc. č. 8814/11 – zast. plocha a nádvorie o výmere 1668 m2, pozemok 

parc. č. 8814/16  – zast. plocha a nádvorie o výmere 472 m2, pozemok parc. č. 8814/18 

– zast. plocha a nádvorie o výmere 363 m2, pozemok parc. č. 8814/20 – zast. plocha 

a nádvorie o výmere 2480 m2, pozemok parc. č. 8814/22 – zast. plocha a nádvorie 

o výmere 218 m2, za nehnuteľnosti vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

so sídlom v Trenčíne, IČO 36 126 624, ktoré sú zapísané na LV č. 370  ako pozemky 

reg. „C“ a stavby v k. ú. Stará Turá - stavba Škola súp. č. 375 postavená na pozemku 

parc. č. 610 a pozemok parc. č. 610 – zast. plocha a nádvorie  o výmere 804 m2, 

pozemok parc. č. 611 – ostatná plocha o výmere 207 m2, pozemok parc. č. 615 – ovocný 

sad o výmere 7404 m2. 

Zámena sa schvaľuje s finančným vyrovnaním vo výške 1 317,10 € zo strany mesta Stará Turá. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemkov pod cestami III. triedy v meste Stará Turá, vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja číslo III/1237 a v záujme zabezpečenia využitia nehnuteľností  na ulici 

Gen. M. R. Štefánika, Stará Turá  pre potrebu plnenia úloh samosprávy Mesta Stará Turá. 

 

4.11. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže 

 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že Oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá informáciu z vyhodnotenia obchodných  verejných súťaží 

predmetom, ktorých bol predaj nehnuteľného majetku mesta Stará Turá a to:  

- nebytový priestor č. 2 – 2 / garáž / nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súp. č. 362  

s príslušenstvom – predložených päť súťažných návrhov.   

Komisia vyhodnotila predložené súťažné návrhy a odporúča prijať ako najvhodnejší návrh 

účastníka Mgr. Juraja Krištofíka, PhD., SNP 263/25, Stará Turá.  

 - nebytový priestor č. 2 – 2 / garáž / nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súp. č. 363 

s príslušenstvom - predložené tri súťažné návrhy. 

Komisia vyhodnotila predložené súťažné návrhy a odporúča prijať ako najvhodnejší návrh 

účastníka Petra Himlera, Lipová 369/2, Stará Turá.  
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Primátor mesta dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako je uvedený v písomnom materiáli. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 15 - IX/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  b e r i e  n a  v e d o m i e  výsledok obchodných verejných 

súťaží na predaj nebytového priestoru č. 2 – 2 / garáž / nachádzajúci sa na prízemí bytového 

domu súp. č. 362  s príslušenstvom a nebytového priestoru č. 2 – 2 / garáž / nachádzajúci sa na 

prízemí bytového domu súp. č. 363 s príslušenstvom. 

  

5. Správa audítora k hospodáreniu mesta a k Výročnej správe mesta Stará Turá za 

obdobie roku 2018  

 
Informáciu podala pani Krištofíková , prednosta MsÚ. Mesto Stará Turá je v súlade s 

ustanovením § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení povinné svoju ročnú účtovnú 

závierku dať overiť audítorovi. Podľa príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve je mesto Stará Turá, ako materská účtovná jednotka, povinné tiež zostavovať 

konsolidované účtovné závierky konsolidovaného celku a konsolidované výročné správy. 

Konsolidované účtovné závierky a konsolidované výročné správy podľa zákona o účtovníctve 

podliehajú povinnosti overenia auditom a táto povinnosť musí byť v súlade s vyššie uvedeným 

zákonom splnená najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná 

závierka zostavuje.  

Mestu Stará Turá vykonala audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a audit 

konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 spoločnosť NOVOAUDIT, s.r.o. so sídlom v Nových 

Zámkoch. Mesto Stará Turá vypracovalo konsolidovanú výročnú správu za rok 2018 v súlade s 

ustanovením § 22b ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ako výročnú správu obsahujúcu 

aj individuálnu výročnú správu.  

Správa nezávislého audítora k hospodáreniu mesta a k Výročnej správe mesta Stará Turá k 

individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke bola vypracovaná dňa 11.10.2019.  

Výročná správa mesta Stará Turá, ktorej súčasťou sú správy nezávislého audítora k individuálnej a 

konsolidovanej účtovnej závierke, bude zverejnená na stránke Mesta www.staratura.sk a na stránke 

Registra účtovných závierok www.registeruz.sk. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 16 - IX/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  b e r i e   n a   v e d o m i e  Správu audítora k hospodáreniu 

mesta a k Výročnej správe mesta Stará Turá za obdobie roku 2018. 

 

http://www.registeruz.sk/
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6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení a návrh rozpočtových opatrení 

 

Informáciu podala pani Krištofíková , prednosta MsÚ. 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 VI. zmene rozpočtu mesta Stará 

Turá na rok 2019.  

Rozpočtové opatrenia č. 20190027, 20190028, 20190029, 20190032, 20190036, 20190038, 

20190040 a 20190041 schválil primátor mesta v súlade s čl. 17 ods. 1 Zásad hospodárenia s 

majetkom mesta Stará Turá a sú mestskému zastupiteľstvu predložené na vedomie.  

Rozpočtové opatrenia č. 20190030, 20190031, 20190033, 20190035, 20190037 a 20190039 sú 

rozpočtové opatrenia zrealizované podľa ustanovenia §14 ods. 1 druhej časti prvej vety zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré nie je potrebné 

schvaľovať orgánom mesta a z tohto dôvodu sú predložené k rokovaniu do mestského 

zastupiteľstva iba ako informácia na vedomie.  

Predložené rozpočtové opatrenia č. 201900034 a 20190042 sú návrhy rozpočtových opatrení, 

ktorých schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva. 

Pani poslankyňa Hluchá sa spýtala prečo sa tento rok nerealizuje rekonštrukcia hasičských 

zbrojníc Topolecká a Papraď. Prednostka MsÚ pani Krištofíková , uviedla  sa tento rok nestihla 

realizovať rekonštrukcia z finančných dôvodov, pretože pri nich je veľmi veľká spoluúčasť 

mesta. Došlo i k dohode s hasičmi, kde  sa určil termín rekonštrukcie  pre hasičskú zbrojnicu 

Papraď na rok 2020 a Topolecká na rok 2021. Dotácia je necelých 30.000,- €. Spoluúčasť na 

rekonštrukciu hasičskej zbrojnice je cez 33.000,- € na Papradi  a cez 45.000,- € v Topoleckej. 

Pani poslankyňa Durcová uviedla, že sa tiež chcela spýtať  na rekonštrukciu hasičských 

zbrojníc. Zaujímala sa o termín, keď sa jedná o štátnu dotáciu, do kedy sa má vyčerpať a že sa 

keď sa posúvajú tieto termíny o ďalšie roky, či sa táto dotácia stihne vyčerpať. Prednostka MsÚ 

pani  Krištofíková odpovedala, že sa rekonštrukcia  hasičských zbrojníc posúva z toho dôvodu 

lebo v rozpočte na rok 2019, bola len minimálna spoluúčasť a za túto sumu, by sa táto 

rekonštrukcia neurobila. A aj  sami hasiči vraveli, že by to  za sumu 33.000,- € nebolo reálne 

urobiť. Zobral sa do úvahy názor hasičov, ako odborníkov a ona verí, že v roku 2020 bude 

realizovaná rekonštrukcia HZ Papraď  a roku 2021  Topolecká. Pani poslankyňa Durcová 

skonštatovala, že by bolo škoda prísť o dotáciu. Pán primátor mesta uviedol, že netreba 

prejudikovať, že prídeme  o dotácie. Je tu garancia a prísľub, že ak tie peniaze na účte sú, tak 

mesto bude robiť všetko preto, aby sa tieto dotácie využili. Poprosil, aby sa  nehovorilo, že by 

bola škoda nevyužiť dotácie, lebo mesto tam ani nemieri. Pre mesto deti a škôlka majú väčšiu 

prioritu, ako hasičské zbrojnice a po korektnej dohode s hasičmi boli takto dohodnuté termíny 

na rekonštrukciu hasičských zbrojníc. 
 

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

Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   1 (Hluchá) 

MsZ prijalo 
 

U z n e s e n i e  č. 17 - IX/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí  návrh rozpočtových 

opatrení k VI. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2019 a týmto  
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a) s c h v a ľ u j e  

rozpočtové opatrenia č. 20190034 a 20190042  

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

rozpočtové opatrenia č. 20190027, 20190028, 20190029, 20190030, 20190031, 20190032, 

20190033, 20190035, 20190036, 20190037, 20190038, 20190039, 20190040, 20190041.  

 

Uvedenými rozpočtovými opatreniami sa  

 

znížia celkové príjmy rozpočtu o sumu:  215 283 €  

a  

znížia celkové výdavky rozpočtu o sumu: 275 473 € 

 

7.  Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 

Informáciu podala pani Krištofíková , prednosta MsÚ. Mesto Stará Turá eviduje k dátumu 

09.10.2019 finančné prostriedky v celkovej výške 729 824,08 €. Stav na jednotlivých bankových 

účtoch je uvedený v prílohe. Vývoj príjmov z podielových daní v mesiaci september zaznamenal 

nárast v porovnaní s minulým rokom o 14 951 € a v porovnaní s tohtoročnou rozpočtovanou 

čiastkou o 744 €. Mesto dňa 20.09.2019 zinkasovalo sumu podielových daní vo výške 286 893 €. 

Celková suma podielových daní od začiatku roka 2019 dosiahla sumu 2 637 296 €, čo je o 104 205 

€ viac ako rozpočtovaná čiastka na toto obdobie. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému 

dátumu je 1 363 077,04 €.  

Z celkovej čiastky finančných prostriedkov, ktoré Mesto Stará Turá v súčasnosti eviduje (729 

824,08 €) je časť finančných prostriedkov vo výške 425 272,60 € účelovo viazaná v rezervnom 

fonde a suma 39 934,55 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 18 - IX/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí  prerokovalo  Informáciu o aktuálnom 

hospodárení mesta Stará Turá a túto  b e r i e   n a   v e d o m i e. 

 

8. Návrh programového rozpočtu mesta Stará Turá na obdobie 2020-2022 

 

Primátor mesta predstavil víziu: Východiská a priority k programovému rozpočtu mesta Stará 

Turá na rok 2020-2021. Skonštatoval, že Stará Turá je moderné a dynamicky sa rozvíjajúce 

centrum podjavorinského regiónu umožňujúce pracovné uplatnenie s adekvátnym príjmom, 

poskytujúce podmienky pre atraktívne  a bezpečné bývanie v obytných priestoroch odolným 

voči zmenám klímy, s kvalitným životným prostredím a dopravnou dostupnosťou. Mesto má 

dobudovanú technickú a sociálnu infraštruktúru na báze SMART city riešení, ktoré sú 

východiskom pre zabezpečenie kompletných služieb v oblasti školstva, kultúry a trávenia 

voľnočasových aktivít. Rozvoj mesta je založený na strategickom, efektívnom 
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a transparentnom riadení a správe mesta, s využitím partnerstva súkromného a verejného 

sektora a aktívneho prístupu obyvateľov. 

Zosumarizoval aktivity mesta za rok 2019. Informoval o  štyroch najdôležitejších projektoch, 

ktoré tento rok mesto  Stará Turá realizuje a to Materskú školu, Zónu za gátom, IBV Nové 

Hnilíky a Cestu na Dubník.    

Pri tvorbe rozpočtu na budúci rok informoval o externých východiskách rozpočtu ( HDP , 

deficit, legislatívne zmeny, atď.)  a interných východiskách rozpočtu , ktoré  tvoria podielové 

dane, miestne dane a návratné úvery. Podielové dane  by mali byť podľa Rady pre rozpočtovú 

zodpovednosť približne  na úrovni roka 2019 a miestne dane,  budú vyššie prijatím  VZN č. 

6/2019 – NAR o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní. Mesto má zámer použiť 

i  návratné úvery. 

Upozornil i na kritické faktory, ktoré ovplyvnili rozpočet roku 2020. Sú to zvýšené náklady na 

rekonštrukciu Materskej školy, príliš vysoká investícia za Vnútroblok na Hurbanovej ulici 

a záväzky z roku 2019. Prenášané záväzky pozostávajú z átria v materskej škôlke,  telocvične 

a búracích  prác v areáli priemyslovky. Práce sú realizované v roku 2019, ale fakturovať sa 

budú v roku 2020. 

Predstavil Top priority roka 2020, ktorými sú pre mesto  Zóna Za gátom, IBV Nové Hnilíky, 

územný plán, malá zasadačka na MsÚ Stará Turá, chodníky a Cyklotrasa Nová Lhota.  

Uviedol, že pre rok 2021 sú výhľadové aktivity Klientské centrum MsÚ Stará Turá, parkovisko 

pri poliklinike , Centrálna zóna -  potok , lávky a Mierová ulica Širšie centrum mesta. 

Upozornil, že toto je prvé čítanie  rozpočtu a ak by mal niekto záujem robiť nejaké zmeny 

poprosil, aby sa stanovili nejaké pravidlá, že keď niekto chce pridať niekam nejaké finančné 

prostriedky, tak by mal zároveň aj povedať odkiaľ sa tieto finančné prostriedky majú zobrať. 

Uviedol, konštrukcia takto navrhovaného rozpočtu bola pomerne náročná, boli tu veľké 

polemiky, finančná komisia mala zasadnutie dvakrát a ťažko sa hľadal jednoznačný prienik. 

Nakoniec je rád, že sa dohodlo na takomto konsenzuálnom výstupe rozpočtu. 

Ďalšiu informáciu podala pani Krištofíková , prednosta MsÚ. V súlade s ustanovením § 9 ods. 

4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto Stará Turá predkladá mestskému 

zastupiteľstvu na schválenie rozpočet mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. 

Predkladaný rozpočet je vypracovaný v súlade s nasledovnými právnymi normami:  

• so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

• so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,  

• so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

• so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

• s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve v znení neskorších predpisov,  

• so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  

• so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov,  

• s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, 

ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie.  

Predložený návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 sa zameriava na 

potreby a záujmy občanov mesta. Mesto Stará Turá pre rok 2020 navrhuje vyrovnaný rozpočet. 

Celkové príjmy a tiež výdavky sú rozpočtované vo výške 9 819 032 €. Vzhľadom na aktuálne 
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medializované informácie príjmová časť rozpočtu počíta v nasledujúcom roku len s 

minimálnym zvýšením podielových daní.  

MsZ Stará Turá schválilo na predchádzajúcich zasadnutiach nové VZN č. 6/2019-Nar. o 

podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a VZN č. 5/2019–Nar. o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z tohto dôvodu príjem dane z 

nehnuteľnosti rozpočtujeme vo výške 695 000 €, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 

103 000 € a príjem z poplatku za komunálny odpad vo výške 381 000 €, čo je o 86 000 € viac. 

Celkové príjmy bežného rozpočtu sú navrhnuté vo výške 7 524 483 €, čo je o 575 154 € viac 

ako v roku 2019. Celkové príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhnuté v objeme  

1 789 605 €, čo je v porovnaní s rokom 2019 zníženie o 924 225 €. Príjem finančných operácií 

je navrhnutý vo výške 504 944 €. Z toho sumu 400 000 € navrhujeme čerpať z úverových 

zdrojov na pokrytie nákladov súvisiacich s IBV; suma vo výške 55 000 € je plánovaný úver zo 

ŠFRB na rekonštrukciu budovy Technoturu za účelom vybudovania nových bytových 

jednotiek; suma 20 000 € je splátka finančnej výpomoci, ktorá bola poskytnutá spoločnosti 

Aquatur, a. s. v roku 2016 a suma 29 944 € je zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka 

(uvedené finančné prostriedky mesto získalo ako štátnu dotáciu určenú na rekonštrukciu 

požiarnej zbrojnice v Papradi ešte v roku 2018). Výdavková časť celkového rozpočtu v sume 9 

819 032 € je rozpočtovaná na bežné výdavky vo výške 6 984 453 €, suma 2 305 876 € je 

rozpočtovaná na kapitálové výdavky a suma  

528 703 € je rozpočtovaná na výdavkové finančné operácie. Investičné akcie naplánované na 

rok 2020 v celkovom objeme 2 105 057 € budú financované v prevažnej miere z cudzích 

zdrojov, ktorých výška je 1 779 549 €; čiastočne z úverových zdrojov, ktorých výška je 55 000 

€ a aj z vlastných zdrojov, objem ktorých dosahuje sumu 270 508 €. Navrhovaný rozpočet na 

rok 2020 v bežnom rozpočte dosiahne prebytok v sume 540 030 € a v kapitálovom rozpočte 

schodok v sume 516 271 €. Celkový rozpočet v zmysle ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) a 

ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (t.j. rozdiel 

celkových príjmov bežného a kapitálového rozpočtu a celkových výdavkov bežného a 

kapitálového rozpočtu) je prebytok vo výške 23 759 €. Navrhujeme, aby schodok v kapitálovom 

rozpočte a schodok vo finančných operáciách bol krytý prebytkom z bežného rozpočtu v sume 

540 030 €.  

Pán  Durec riaditeľ spoločnosti Lesotur s. r. o. uviedol, že si uvedomuje zložitosť situácie, ale 

chce sa vyjadriť k požiadavke nájomného. Spoločnosť Lesotur s. r. o. znížila ťažbu na polovicu, 

z akých dôvodov to už viac krát prezentoval, vie aká je situácia lesníkov  v Európe ako sa lesné 

podniky dostávajú do zlých čísiel. Informoval, že spoločnosť zvolila spôsob prísnej redukcie 

všetkých nákladov, až na nejakú hranicu rizikovosti hlavne v ochranných a pestovateľských 

opatreniach, aby sa dostali na nejaký nulový nájom a aby firma, ktorá je zdravá finančne, sa 

dostala z tohto zlého obdobia. Nepovažuje za celkom rozumné vytvoriť týmto nájomným stratu 

v zdravej spoločnosti a myslí si, že by  bolo dobré to ešte raz prehodnotiť. Mestské lesy dali za 

posedných 24 rokov mestu 4.000.000,- € a je mu ľúto, že mesto nevytvorilo za tieto roky aspoň 

5% rezervu na tento problém s  nájmom. Pani poslankyňa Pilátová požiadala, aby materiály, 

ktoré sú vypracované v exceli, sa posielali poslancom v exceli. Ďalej požiadala, že keď sa 

zmenia materiály na stránke mesta, aby sa to dalo na vedomie, že je to oprava, lebo keď si 

stiahla rozpočet mesta, bola tam iná tabuľka ako jej prišla. Pán primátor mesta sa spýtal, či tam 

bola nejaká zmena. Pani Krištofíková, prednostka MÚ  povedala, že áno. Materiály boli 

zverejnené dňa 24.10.2019 tak ako je treba podľa Rokovacieho poriadku MsZ, ale vzhľadom 

k tomu , že Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zasadala dňa 18.10.2019 a 

21.10.2019, zverejnené materiály boli zmenené. V podstate sú dôležité pre  poslancov, 

materiály ktoré dostanú. Prisľúbila, že tabuľky rozpočtu na rok 2020-2021 v decembri budú 

rozposielané v excelovskej tabuľke. Pani Maťková hlavná kontrolórka mesta konštatovala, že 
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vo finančných operáciách sú ako i pani prednostka uviedla vklady do imania spoločnosti 

450.000,- €. Z toho 50.000,- je na telocvičňu,  a 400.000,- predpokladá, že bude pre   spoločnosť 

AQUATUR s. r. o. na riešenie IBV Nové Hnilíky. Pani Maťková informovala, že dnes 

31.10.2019, keď pozerala v Obchodnom registri, zistila, že táto spoločnosť stále nemá 

v predmete činnosti uvedenú túto činnosť. Podotkla, že by bola rada, keby do ďalšieho MsZ,  

ktoré bude dňa 12.12.2019, bol  predmet činnosti zapísaný v Obchodnom registri. Pán primátor 

mesta uviedol, že on sa včera rozprával s pani Klenkovou výkonná riaditeľka spoločnosti a tá 

ho informovala, že je to v riešení a čaká sa už iba na zápis. Pani poslankyňa Gavačová mala 

poznámku, že spoločnosť  AQUATUR je spoločnosť už existujúca a ona sa týmto zápisom 

nejde zapisovať do obchodného registra. V živnostenskom registri má táto spoločnosť tieto 

predmety podnikania zapísané. Takže zápisom v Živnostenskom registri môže túto činnosť 

vykonávať. Zápis do Obchodného registra nutný je, ale tým že je to existujúca spoločnosť môže 

túto činnosť vykonávať aj na základe zápisu v Živnostenskom registri. Pani poslankyňa 

Pániková sa spýtala, či existuje už vyjadrenie od ŽSR a .s. nakoľko,  IBV Nové Hnilíky bude v 

ich ochrannom pásme. Pán primátor mesta odpovedal, že podľa jeho informácií zo dňa 30. 

10.2019 v princípe tí, ktorí sú zodpovední za riešenie tejto otázky, kontaktovali proaktívne 

všetky relevantné inštitúcie, ktoré sú potrebné aby sa vyjadrili vrátane ŽSR a. s.  Majú  projekty, 

ktoré boli vypracované na základe týchto konzultácií. Bude ešte jedno konzultačné stretnutie 

vrátane ŽSR a. s., ktoré už dali súhlas. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   1 (Hluchá) 

MsZ prijalo 
 

U z n e s e n i e  č. 19 - IX/2019 

 
Mestské  zastupiteľstvo Stará Turá  b e r i e   n a   v e d o m i e  Návrh programového rozpočtu  na 

rok 2020 s výhľadom na obdobie 2021-2022. 

 

Pani poslankyňa Pániková sa spýtala, či sa bude rozpočet do nasledujúceho zastupiteľstva meniť. 

Pani Krištofíková prednostka MsÚ jej odpovedala, že by bola rada, keby do termínu zasadnutia 

MsZ 12.12.2019 boli už konkrétne informácie zo štátneho rozpočtu. Ak by boli podielové dane  

iného charakteru, s akými sa v rozpočte predpokladalo, tak  by sa tam táto zmena určite zapracovala. 

Pani poslankyňa Pániková poprosila, že ak by sa v rozpočte niečo menilo, aby o tejto zmene boli 

poslanci informovaní a zmeny sa vyznačili farebne. Pani Krištofíková prednostka MsÚ 

informovala, že poslancom MsZ  sa bude posielať pozvánka na zasadnutie Komisie pre ekonomiku 

majetok mesta a podnikanie, ktoré bude dňa 28.11.2019.  Prisľúbila, že materiály na toto zasadnutie 

budú poslancom posielané 21. – 22.11.2019 a ak by boli zmeny v rozpočte , tak sa farebne vyznačia. 

Pani poslankyňa Halinárová požiadala, aby konečná verzia  rozpočtu bola prerokovaná vo všetkých 

komisiách MsZ. Pani Krištofíková prednostka MsÚ informovala, že tak ako doteraz sa konečná 

verzia rozpočtu vždy prerokovávala vo všetkých komisiách,  tak to bude aj teraz a všetky komisie 

MsZ tento materiál na prerokovanie dostanú. Pán primátor mesta uviedol pravidlá. Materiály 

rozpočtu, ktoré  budú vypracované v exceli sa budú posielať v exceli, akákoľvek zmena rozpočtu 

pôjde automaticky všetkým poslancom s farebným vyznačením, všetci poslanci budú pozvaní na 

Komisiu pre ekonomiku majetok mesta a podnikanie a konečná verzia rozpočtu sa pošle všetkým 

komisiám MsZ na prerokovanie. Vyjadril sa i k Lesoturu, s. r. o. . Vie že situácia je neľahká, obchod 

s drevom je komplikovaný, na druhej strane má informáciu, že na úložkách spoločnosti sú financie. 



18 

 

To čo bolo v histórii za 25 rokov, že sa nevytvoril nejaký fond, môže iba brať na vedomie a myslí 

si, že túto situáciu spoločnosť Lesotur s. r. o. zvládne. 

 

9. Návrh programového rozpočtu m. p .o. DK Javorina na obdobie 2020-2022 
 

Informáciu podala Bc. Eva Adámková, riaditeľka m. p. o. DK Javorina. V súlade s ustanovením 

§ 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dom kultúry Javorina Stará Turá 

predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh programového rozpočtu Domu 

kultúry Javorina na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 až 2022. Predkladaný rozpočet je 

vypracovaný v súlade s nasledovnými právnymi normami:  

• so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

• so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,  

• so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

• s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, 

ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie.  

Predložený návrh programového rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

odzrkadľuje potreby a možnosti Domu kultúry Javorina. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali 

zo skutočného plnenia v roku 2019, z plánovaných podujatí na rok 2020 a zo zámerov 

týkajúcich sa nevyhnutnej opravy a údržby priestorov v budove DK Javorina.  

V príjmovej časti bežného rozpočtu v podprograme 11.1. Kultúrne podujatia uvažujeme s 

navýšením vlastných príjmov z poriadaných kultúrnych predstavení, organizovaných zájazdov 

do divadiel a na výstavy a poznávacích zájazdov v letnom období.  

V podprograme 11.4 Stredisko cezhraničnej spolupráci uvažujeme s navýšením vlastných 

príjmov z predaja lístkov v sieti ticketportal i predpredaj.sk a príjmov z predaja tovaru.  

V prvku 112.3 Mestské múzeum rozpočtujeme vlastné príjmy z predaja DVD s filmovými 

zábermi Starej Turej z archívu SFÚ.  

V nemalej miere sa na vlastných príjmoch podieľajú príjmy z krátkodobého i dlhodobého 

prenájmu priestorov DK Javorina.  

Nižšie príjmy z vlastnej činnosti vykazuje podprogram 11.3 Mestská knižnica, pretože boli zo 

zákona zrušené poplatky za výber kníh od čitateľov.  

Celkovo vlastné príjmy v rozpočte na rok 2020 plánujeme naplniť vo výške 89 200 €.  

Výdavková časť bežného rozpočtu dosahuje celkovo sumu 277 890 €, krytá by mala byť 

vlastnými príjmami v sume 89 200 € a transferom od mesta v sume 188 690 €.  

Bežný transfer mesta by spolu s vlastnými príjmami DK nevykryl nami predpokladané a 

plánované výdavky na rok 2020, museli sme preto krátiť výdavky v položkách mzdy a oprava, 

údržba budovy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 20 - IX/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí Návrh programového   

rozpočtu   Domu   kultúry   Javorina  Stará Turá m. o. p.   na   rok 2020 s výhľadom na roky 

2021 a 2022 , a tento b e r i e  n a  v e d o m i e.  

 

10. Návrh programového rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá na rok 2020 

s výhľadom na roky 2021 a 2022 

 

Informáciu podala pani Vráblová riaditeľka m. p. o. Technické služby Stará Turá. V súlade s 

ustanovením § 9 ods.4 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Technické služby Stará Turá 

m. p. o. predkladajú mestskému zastupiteľstvu na schválenie rozpočet na rok 2020 s výhľadom na 

roky 2021 a 2022. Predkladaný rozpočet je vypracovaný v súlade s nasledovnými právnymi 

normami:  

- So zákonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

- So zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

- So zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

- S opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, 

ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie.  

Predložený návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 odzrkadľuje potreby 

bežných prevádzkových činností, plánovaných akcií a prác. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali 

zo skutočného plnenia v roku 2018 a predpokladaných skutočností na rok 2019.  

Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch sú rozpočtované zväčša na výkon 

najnevyhnutnejších prác, ktorými zabezpečujeme plynulý chod na nami zverených úsekoch. Sú tu 

zahrnuté tiež plánované investičné práce, ktoré vykonávame svojpomocne (spevnené plochy na 

prg.7. a sadbové práce na prg.12). Počas roka sa často vyskytujú aj rôzne iné práce, ktoré vznikajú 

z potrieb mesta (príp. organizácií...).  

Na rok 2020 sú v rozpočte zaradené aj kapitálové investície a to na programe 7. ide o rekonštrukcie 

miestnych komunikácií a spevnených plôch a na programe 12. sme zaradili postupnú rekonštrukciu 

polievacieho systému na námestí a tiež dokončovacie práce na aleji Dubník.  

V bežných výdavkoch sú na rok 2020 navýšené: PHM (v niektorých programoch) a výdavky na 

skládkovanie (rastie cena za uloženie zo zákona). Ostatné výdavky v podstate kopírujú výdavky 

roku 2019.  

Po dohode s členmi finančnej komisie sme upravili štruktúru programového rozpočtu. Výdavky z 

programu 3. Interné služby(išlo o výdavky na vodičov, ktorí neboli zaradený na konkrétny program 

a tiež aj o pracovníkov, ktorí sú zaradený na dielni- opravujú všetky mechanizmy a vozidlá na 

Technických službách vrátane všetkých výdavkov) sme rozložili na programy 5., 6., 7., 12.  

Na programe 7. Komunikácie vznikol nový prvok 7.1.3. Obnova spevnených plôch – ide o práce, 

ktoré vykonávame vo vlastnej réžii na obnove chodníkov a spevnených plôch. Na programe 12. 

vznikol nový prvok 12.1.7. Sadenie nových plôch a drevín –  ide o sadbové práce takisto vo vlastnej 

réžii – budovanie nových záhonov a sadenie stromov. Programový rozpočet TSST je tvorený ako 

vyrovnaný. 

Primátor mesta uviedol, že má informácie o výzva, ktorá  je zameraná na vodozádržné opatrenia 

v mestách a obciach. Z tejto kapitoly sa vyčerpalo málo finančných prostriedkov. Navrhol či by sa 

v spolupráci s pani Černou pracovníčkou MsÚ, ktorá má na starosti  projekty neuvažovalo o jeho 

využití na závlahu námestia a plochy Ul. Mierová. Pani Vráblová informovala, že m. p. o. 

Technické služby Stará Turá, sa vždy snaží pokiaľ je to možné ísť cestou projektov. Bude túto 
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informáciu pána primátora monitorovať a snažiť sa ísť touto cestou dotácií. A ak to nepôjde cez 

dotáciu , tak sa budú snažiť závlahový systém, ktorý je veľmi poruchový postupne spraviť 

z vlastných zdrojov. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 
 

U z n e s e n i e  č. 21 - IX/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí  Návrh programového 

rozpočtu m. p. o Technické služby Stará Turá na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 , 

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

 

Hlavná kontrolórka pani Maťková upozornila, že čo sa týka schvaľovania rozpočtu 

príspevkovým organizáciám, mesto postupuje pri jeho schvaľovaní  nad rámec zákona. Zákon 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hovorí, že súčasťou rozpočtu obce sú 

príspevky príspevkovým organizáciám zriadeným obcou. Ďalej uviedla - zákon o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy hovorí, že finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou 

organizáciou je určený záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom. Poslanci schvaľujú 

roky  programový rozpočet príspevkovým organizáciám v takej podrobnej forme ako je teraz 

predložený. Podľa jej názoru zákon vyžaduje aby poslanci schválili príspevok príspevkovým 

organizáciám. Odporúča schválenie rozpočtu zvlášť kapitálové výdavky a zvlášť bežné 

výdavky, ako nejaké záväzné ukazovatele, ktoré určí zriaďovateľ. Tým pádom by nevznikla 

situácia, že rozpočtové opatrenie pre m. p. o. Technické služby Stará Turá, keď sa zmení jeden 

riadok rozpočtu, musí schvaľovať MsZ. Pán primátor mesta povedal, že s tým nemá problém, 

ale potýka sa s tým, že ak má mesto určovať príspevkovej organizácii financie, malo by mesto 

vedieť aká suma a na aký účel má byť použitá. Musí mať vedenie mesta a hlavne poslanci 

vedomosť o tom načo sú tieto financie použité.  

 

11. Rozpočtové opatrenia m. p. o. Technické služby Stará Turá na rok 2019 

 

Informáciu podala pani Vráblová riaditeľka m. p. o. Technické služby Stará Turá. V súlade s 

ustanovením §14 ods.2 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá mestskému zastupiteľstvu 

návrh rozpočtových opatrení schváleného programového rozpočtu TSST na rok 2019.  

Vychádzajúc z reálnych výdavkov za obdobie 1-9/2019 a predpokladu príjmov a výdavkov na 

obdobie 10-12/2019 navrhujeme tieto zmeny:  

1. Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v jednotlivých programoch na položke mzdy 

dochádza k zníženiu výdavkov a súčasne na položke PHM v jednotlivých programoch dochádza 

k navýšeniu výdavkov (navýšenie ceny za PHM).  

2. Zároveň na programe 5.4. dochádza k presunu medzi bežnými a kapitálovými výdavkami. 

Ide o rekonštrukčné práce na verejnom osvetlení na aleji na Dubníku a tiež aj vo vnútro bloku 

na ul. Hurbanovej. konsolidácie účtovných celkov (MsÚ a TSST) nie je možné leasing (nákup 

vozidla na zimnú a letnú údržbu) účtovať na kapitálových výdavkoch.  
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3. Nižšie je uvedená podrobná tabuľka znížených a zvýšených výdavkov na jednotlivé prvky v 

rozpočte.  

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 22 - IX/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 31.10.2019 

Rozpočtové opatrenie m. p. o Technické služby Stará Turá na rok 2019 a tento  s c h v a ľ u j e. 

 

12. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky  

 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že mesto Stará Turá mimo 

rozpočtovaných finančných prostriedkov poskytuje sociálnu pomoc svojim občanom aj 

prostredníctvom zdrojov na charitatívnom účte mesta. Dobrovoľná zbierka je jedným zo 

spôsobov ako získať finančné prostriedky na plnenie úloh obce na úseku sociálnej pomoci.  

Dôvodom vyhlásenia zbierky je získať finančné prostriedky na poskytnutie sociálnej pomoci, 

ktorí sa ocitnú v náhlej mimoriadnej sociálnej nepriaznivej situácii. Budú použité výlučne na 

uvedený účel v zmysle Zásad pre poskytnutie pomoci z charitatívneho účtu mesta Stará Turá. 

O priebehu a výsledkoch zbierky budú občania informovaní na Mestskom zastupiteľstve v 

Starej Turej, na webovom sídle mesta www.staratura.sk a v Staroturianskom spravodajcovi. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11 

     proti:    0 

     zdržal sa :   0 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 23 - IX/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e  Návrh na vykonanie dobrovoľnej zbierky za  

nasledovných podmienok: 

 

1. Usporiadateľ zbierky:  Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá,  

2. Účel zbierky: poskytnutie sociálnej pomoci občanom pri postihnutí živelnou pohromou, pri 

náhlom úmrtí rodinného príslušníka v sociálne odkázanej rodine, na preklenutie vážnej 

sociálnej situácie osobám s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj na ich mimoriadne 

zvýšené náklady spojené s liečbou alebo rehabilitáciou, na pomoc jednotlivcom a rodinám 

v sociálnej núdzi, na podporu mimoškolských aktivít pre deti zo sociálne znevýhodnených 

rodín a podporu rozvíjania talentu pre nadané deti zo sociálne znevýhodnených rodín, 
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3. Miesto a dátum konania zbierky: Nám. slobody v Starej Turej dňa 14.12.2019 počas trvania 

Vianočného trhu, 

4. Spôsob vykonania zbierky: dobrovoľné peňažné príspevky od fyzických a právnických 

osôb do označenej uzavretej pokladničky umiestnenej v stánku označenom „Zbierka do 

charity Stará Turá“, výnos zbierky bude uložený na charitatívny účet mesta Stará Turá, 

5.  Predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: žiadne, zbierka bude zabezpečovaná 

pracovníkmi mesta, členmi sociálnej komisie a dobrovoľníkmi, 

6. Osoby zodpovedné za konanie zbierky: Ing., Mgr. Zdena Pilátová – predsedníčka komisie 

pre sociálne veci a bývanie, Ing. Anna Halinárová– poslanec MsZ, Mgr. Elena  Sládková –

poverená  vedúca sociálneho oddelenia.                 

 

13. Odvolanie zástupcu mesta v štatutárnom orgáne DOLINY spol. s r. o. a schválenie 

nového zástupcu  mesta 

 

V súlade s predloženým materiálom primátor mesta informoval, že v zmysle § 11ods.4 písm. l) 

zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) 

obecné zastupiteľstvá a v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. aj mestské zastupiteľstvá majú 

kompetenciu zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať 

zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných orgánov.  

Na základe nutnosti uplatniť uvedenú právomoc sa predkladá na schválenie Mestskému 

zastupiteľstvu mesta Stará Turá predmetný návrh uznesenia. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10 

     proti:    0 

     zdržal sa :   1 (Halinárová) 

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 24 - IX/2019 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  

a) odvoláva z funkcie konateľa spoločnosti DOLINY, spol. s r. o., SNP 1/2, 916 01 

Stará Turá k 31.10.2019 Ing. Jána Volára, nar. XXX, rod. č. XXX bytom SNP 

3265/7, 916 01 Stará Turá, 

 

b) s c h v a ľ u j e  do  funkcie konateľa spoločnosti DOLINY, spol. s r. o., SNP 1/2, 

916 01 Stará Turá od  1.11.2019  Ing. Annu Halinárovú,  nar. XXX  rod. č. XXX 

bytom SNP 265/9, 916 01 Stará Turá. 

 

14. Návrhy a otázky poslancov 

 

Pani poslankyňa Halinárová sa poďakovala Okrášlovaciemu spolku v Starej Turej a m. p. o. 

Technické služby Stará Turá za realizáciu osvetlenia historickej pamiatky- Husitskej veže. 

Konštatovala, že je to veľmi pekný darček pred Sviatkom všetkých svätých a občanom mesta 

sa osvetlenie veže páči. Pán primátor mesta uviedol, že ho potešila táto myšlienka dať  do 

povedomia pamiatky v  Starej Turej a entuziazmus členov Okrášľovaciemu spolku v Starej 

Turej. Ukázali, že nie vždy je treba robiť drahé projekty, že na túto realizáciu stačil jeden 
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reflektor na stožiari. Poďakoval sa za realizáciu tohto osvetlenia. Pani poslankyňa Pilátová 

informovala, že športovci zo Starej Turej sa zúčastnili Košického maratónu mieru 2019 a z 

1302 účastníkov, ktorí dobehli v potrebnom limite sa na 68. mieste umiestnil Jaroslav Kubrický 

a na 95. mieste Pavol Boor. Navrhla, aby sa týmto športovcom darovala nejaká pozornosť napr. 

tričko s logom mesta Stará Turá. Pán poslanec Bunčiak uviedol, že z dôvodu rekonštrukcie, 

uzávierky cesty medzi Starou Turou a Novým Mestom nad Váhom, pôjde väčšina osobných 

áut cez Starú Turú. Odporúčal mestu, aby prebehli rokovania s VÚC Trenčín a dohodla sa trasa 

obchádzky. Pán primátor mesta informoval, že rokovania s TSK už boli. Táto uzávera spôsobí, 

že všetky autobusy a autá pôjdu cez tunel na Hrnčiarové. Uviedol, že tu vznikne problém 

i s vývozom smetí. Poprosil o informácie pani Vráblovú riaditeľku m. p. o. Technické služby 

Stará Turá. Tá potvrdila, slová pána primátora. Informovala, že prebiehajú rokovania 

o náhradnej trase, aby Technické služby Stará Turá mohli používať na vývoz odpadu  trasu po 

horizonte cez Palčekové s výjazdom pri obchodnom dome Jednota v Lubiny. Pán primátor 

mesta poďakoval pani Vráblovej za informáciu. Povedal, že je rád, že sa bude realizovať oprava 

tejto cesty, len ho prekvapilo, že nikto z kompetentných neoznámil, čo sa plánuje. Informácie  

o odstávke cesty sa náhodou dozvedela pani poslankyňa Gavačová s pani Vráblovou  

riaditeľkou m. p. o. Technické služby Stará Turá, keď boli na kontrolnom dni. Pani poslankyňa 

Gavačová poznamenala k tomu, čo hovorila pani Vráblová, že keby zástupcovia firmy Skanska 

SK a. s., ktorá je zhotoviteľ stavby vedeli  o tomto probléme od VÚC Trenčín, tak by zrejme 

boli tento problém riešili. Skanska SK a. s. vôbec netušila, že toto je cesta po ktorej napríklad 

Kopaničiarska odpadová spoločnosť zváža odpad z Nového Mesta nad Váhom  na skládku do 

Kostolného a  naša m. p. o. Technické služby Stará Turá, tiež používa tento úsek. Skanska SK 

a .s. je ústretová, ona poskytne materiál, ale realizáciu náhradnej cesty nechá na obce, ktorých 

sa to dotýka. Uviedla, že na valnom zhromaždení spoločnosti Doliny spol. s r. o. starosta obce 

Lubina pán Beňatiský, prosil konateľov spoločnosti Doliny, aby oslovili zástupcov spoločnosti 

Márius Pedersen a  Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti, aby sa aj oni finančne podieľali na 

riešení tohto problému. Pán poslanec Bunčiak k trase obchádzky upozornil na ul. SNP 

a Komenského, že sa na nich nachádza ZUŠ a ZŠ. V ranných a poobedných hodinách  sú tieto 

komunikácie dosť vyťažené. Pani poslankyňa Halinárová poznamenala, že cestu obchádzky by 

bolo vhodné prekonzultovať s dopravným inšpektorátom, ktorý bude rozhodovať 

o obchádzkovej trase. Pán primátor mesta uviedol, že dopravná situácia bude komplikovaná. 

Pani Krištofíková prednostka MsÚ uviedla, že v rámci úradu sa osloví pracovník, ktorý má tieto 

veci na starosti, aby sa tejto obchádzke začal venovať a zisťovať potrebné informácie.   

 

Po vyčerpaní programu ukončil primátor zasadnutie MsZ o 17:50 hod. 
 

 

 

PharmDr. Leopold Barszcz   

                  primátor mesta     

 

     

 

Spracovala : Miroslava Bezáková 

           

V Starej Turej, dňa 12.11.2019 
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Overovatelia zápisnice: Nora Pániková  .......................................... 

 

 

    Mgr. Ivan Klimáček   .......................................... 

 

 

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

    Prednostka MsÚ 

 

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

     Primátor mesta    

 


