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Z Á P I S N I C A  

z XIII. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá konaného dňa 20.02.2020 

 

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 X. – XII. zasadnutí MsZ Stará Turá 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

6. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na          

prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území 

mesta Stará Turá 

7. Správa o činnosti mestskej polície 

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019 

9. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky ukončenej po XII. zasadnutí MsZ 

10. Vyhodnotenie plnenia úloh hlavnej kontrolórky mesta za rok 2019 

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

12. Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA, s.r.o. 

13. Návrh platu primátora mesta 

14. Návrh cenníka a trhového poriadku XXIX. ročníka Staroturianskeho jarmoku 

15. Návrh Smernice ktorou sa mení a dopĺňa Smernica č. 8/2019-IS Zásady odmeňovania 

poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Stará Turá a zásady činnosti 

Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve mesta Stará Turá 

16. Zmeny v komisiách MsZ  

17. Návrhy a otázky poslancov 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

 

XIII. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta o 15:03 hod. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Prítomných bolo 12 poslancov. Ospravedlnený bol poslanec Radovan 

Ammer.  

 

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

zverejnený v pozvánke. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 1 - XIII/2020 

 

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

ako bol zverejnený v pozvánke. 
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2. Voľba návrhovej komisie 

 

Primátor mesta predložil návrh členov návrhovej komisie v nasledovnom zložení: poslanci 

Anna Halinárová, Iveta Gavačová a Richard Bunčiak. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:    0   

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 2 - XIII/2020 

 

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

Anna Halinárová, Iveta Gavačová a Richard Bunčiak. 
  

Voľba overovateľov zápisnice 
 

Primátor mesta navrhol za  overovateľov zápisnice poslancov Mateja Antálka a Richarda 

Bunčiaka. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:    0   

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 3 - XIII/2020 

 

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

Mateja Antálka a Richarda Bunčiaka. 

 
Primátor mesta informoval, že skrutátorkou bude Lívia Boorová a zapisovateľkou Dominika 

Gulánová. 

 
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na X.,XI a XII. zasadnutí  MsZ Stará 

Turá 

 

Informáciu k Vyhodnoteniu plnenia uznesení prijatých na X., XI. a XII. zasadnutí MsZ podala 

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

Ospravedlnila sa za chybu, ktorú spravila pri vyhodnotení uznesenia č. 8 – X/2019. Správne 

znenie tohto uznesenia rozdala poslancom pred zasadnutím MsZ. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

Primátor mesta vyzval poslancov k hlasovaniu o tom, že MsZ berie informáciu na vedomie. 
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Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:    0   

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 4 - XIII/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá b e r i e   n a   v e d o m i e  Vyhodnotenie 

plnenia uznesení  prijatých  na X., XI. a XII. zasadnutí  mestského  

zastupiteľstva. 

 
4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 

4.1. Opakovaná žiadosť o odkúpenie pozemku  

 

V súlade s predloženým materiálom pani Galbavá, referentka pre majetkovoprávne vzťahy 

informovala, že oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá opakovanú žiadosť Ing. 

Michala Kobzu, Lubina 324 o odkúpenie pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 85/1 – záhrada o 

výmere 174 m2.  

Uznesením č. 19 – VIII/2019 zo dňa 19.9.2019 bola schválená za odpredaj uvedeného pozemku 

kúpna cena 50,- €/m2. Žiadateľ s uvedenou kúpnou cenou nesúhlasil, dal si vypracovať 

znalecký posudok a cena predmetného pozemku podľa tohto posudku je 16,43 €/m2. 

Uznesením č. 9 - X/2019 zo dňa 12.12.2019 bola schválená kúpna cena 30,- €/m2, no žiadateľ 

znova nesúhlasil s uvedenou kúpnou cenou a žiadal o odkúpenie za cenu podľa znaleckého 

posudku vo výške 16,43 €/m2. Po prerokovaní žiadosti na komisii pre ekonomiku a majetok 

mesta bolo prihliadnuté k tomu, že pozemok sa nachádza na ul. Kozmonautov za rodinným 

domom súp. č. 691 pod železnicou, tvorí súčasť záhrady, bývalí majitelia tento pozemok roky 

užívali a starali sa oň. Žiadateľ kúpil rodinný dom v roku 2019. Na komisii pre EMM súhlasil 

s cenou 18,- €/m2. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11   

     proti:    1 (Bunčiak)    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 5 - XIII/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v a ľ u j e  zmenu kúpnej ceny za 

odpredaj pozemku parcela registra „E“ parc. č. 85/1 - záhrada o výmere 174 

m2 v k. ú. Stará Turá na cenu vo výške 18,- €/m2, kúpna cena celkom 3 132,- 

€. 

Odpredaj sa schvaľuje pre Ing. Michala Kobzu, rod. XXX, nar. XXX, rod. 

č. XXX, bytom Lubina 324, v podiele 1/1. 
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4.2. Žiadosť o prenájom pozemkov 

 

V súlade s predloženým materiálom pani Galbavá informovala, že oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť Eriky Kopeckej, Partizánska 13, Malacky o prenájom 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 542/1, ktorý sa nachádza na ul. SNP pred Domom služieb. 

Na pozemku má žiadateľka záujem umiestniť predajný stánok na predaj domácich a klasických 

potravín (Večierka). V prípade nesúhlasu s prenájmom uvedeného pozemku, žiadateľka 

navrhuje ešte ďalšie pozemky, kde by mala záujem umiestniť predajný stánok. Jedná sa 

o nasledovné pozemky parcely reg. „C“ parc. č. 582/1 (pozemok pred Billou), parc. č. 5/29 

(pozemok na ul. SNP vedľa novinového stánku pri Slovenskej sporiteľni). 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:    0   

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 6 - XIII/2020 

 

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

parcely reg. „C“ parc. č. 542/1, parc. č. 5/9 a parc. č. 582/1. 

 
4.3. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 

V súlade s predloženým materiálom pani Galbavá informovala, že oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť Zboru cirkvi bratskej v Starej Turej, Družstevná 463/70, 

Stará Turá o odkúpenie pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 4639 – zastavaná plocha o výmere 

70 m2, ktorý sa nachádza na ul. Družstevnej. Pozemok priamo susedí s modlitebňou Cirkvi 

bratskej a je využívaný pre potreby Cirkvi bratskej. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:    0   

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 7 - XIII/2020 

 

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

parcela reg. „E“ parc. č. 4639. 
 

4.4. Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu z pozemku 

 

V súlade s predloženým materiálom pani Galbavá informovala, že oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť Milana Barančina, Hurbanova 156/68, Stará Turá 

o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 4330/734448 z pozemku parcela reg. „C“ 

parc. č. 56 – zast. plocha o celkovej výmere 1340 m2, nachádzajúcom sa pod bytovým domom 

na Hurbanovej ul. súp. č. 156. Pozemok je zapísaný na LV č. 10090 pod B1 na mesto Stará 

Turá v podiele 221484/734448. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:    0   

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 8 - XIII/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  s c h v a ľ u j e  v zmysle § 9a ods. 8 písm. 

a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 

spoluvlastníckeho podielu z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 56 - zastavaná 

plocha o celkovej výmere 1 340 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 10090 

v podiele 4330/734448 pod B1 na mesto Stará Turá. Kúpna cena za 

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

cena spolu 0,79 €.  

Odpredaj sa schvaľuje pre pána Milana Barančina, rod. XXX, nar. XXX, 

rod. č. XXX, bytom Hurbanova 156/68, 916 01 Stará Turá v podiele 

4330/734448 (7,90 m2). 
 

4.5. Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

 

V súlade s predloženým materiálom pani Galbavá informovala, že oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá žiadosť Michala Durca, Papraď 1590, Stará Turá o zriadenie 

vecného bremena na pozemku parcele reg. „C“ parc. č. 16845/1 z dôvodu uloženia vodovodnej 

prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 16990/2. Pozemok sa nachádza v miestnej časti 

Papraď.  
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Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:    0   

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 9 - XIII/2020 

 

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

vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 16845/1 – zastavaná 

plocha a nádvorie o celkovej výmere 14245 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 Durca, rod. XXX, nar. XXX, rodné číslo XXX, bytom Papraď 

1590, Stará Turá. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia 

vodovodnej prípojky v prospech vlastníka pozemku parcela reg. „C“ parc. 

č. 16990/2.  
 

4.6.  Vklad majetku mesta do ZI spoločnosti 
 

V súlade s predloženým materiálom pani Galbavá informovala, že oddelenie ekonomiky 

a majetku mesta predkladá návrh na vklad pozemkov parc. č. 613/1 – zastavaná plocha 

o výmere 16 m2, parc. č. 613/2– zastavaná plocha o výmere 5 m2, parc. č. 620/1 – zastavaná 

plocha o výmere 3 m2, parc. č. 620/2 – zastavaná plocha o výmere 18 m2, ktoré boli vytvorené 

geometrickým plánom č. 720 – 15/2020 zo dňa 22.1.2020 a budú pričlenené k pozemku parc. 

č. 616 – zastavaná plocha o výmere č. 1003 m2 a pozemok parc. č. 620/2 – zastavaná plocha 

o výmere 71 m2,  ktoré sú zapísané  v k. ú. Stará Turá na LV č. 1 na mesto Stará Turá, IČO 

00312002 v celosti do základného imania spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá s.r.o., 

Športová 503, 916 01 Stará Turá, IČO 34147811. Z dôvodu zateplenia budovy telocvične sa 

zmenila zastavaná plocha z 961 m2 na 1003 m2. Hodnota vkladaného majetku bude ocenená 

znaleckým posudkom.  

V nadväznosti na materiál, ktorý bol predmetom rokovania MsZ zo dňa 26.2.2019 bol tiež 

predložený návrh na peňažný vklad mesta Stará Turá vo výške 100 000,- € do základného 

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

IČO 34147811, ktorý bude splatený v dvoch splátkach, a to 50 000,- € do 31.3.2020 a 50 000,- 

€ do 31.3.2021. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  11   

     proti:    0   

     zdržal sa :   1 ( Pániková)   

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 10 - XIII/2020 

 

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

- nepeňažný vklad pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 613/1 – zastavaná 

plocha o výmere 16 m2, parc. č. 613/2 – zastavaná plocha o výmere 5 m2, parc. 

č. 620/1 – zastavaná plocha o výmere 3 m2, parc. č. 620/2 – zastavaná plocha 

o výmere 18 m2 a parc. č. 620/2 – zastavaná plocha o výmere 71 m2, ktoré boli 

vytvorené geometrickým plánom č. 15/2020 z pôvodných pozemkov parcely 

reg. „C“ parc. č.  613/1,  parc. č. 613/2,  parc. č. 617,  parc. č. 620/1 a parc. č.  

620/2 a sú zapísané  v k. ú. Stará Turá na  LV  č. 1 na mesto Stará Turá, IČO 

00312002 v celosti do základného imania spoločnosti Mestský športový areál 

Stará Turá s.r.o., Športová 503, 916 01 Stará Turá, IČO 34147811. Hodnota 

vkladaného majetku bude podľa znaleckého posudku 

- peňažný vklad vo výške 100 000,- € do základného imania spoločnosti 

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

IČO 34147811, ktorý bude splatený v dvoch splátkach, a to 50 000,- € do 

31.3.2020 a 50 000,- do 31.3.2021 
 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 

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

29.01.2020 finančné prostriedky v celkovej výške 894 327,89 €. Stav na jednotlivých 

bankových účtoch je uvedený v prílohe. Vývoj príjmov z podielových daní v mesiaci január 

zaznamenal nárast v porovnaní s minulým rokom o 32 730 € a v porovnaní s tohtoročnou 

rozpočtovanou čiastkou  o 29 617 €. Mesto dňa 20.01.2020 zinkasovalo sumu podielových daní 

vo výške 405 097 €. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému dátumu je 1 345 905,41 

€.  

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

(894 327,89 €) je časť finančných prostriedkov vo výške 242 820,60 € účelovo viazaná v 

rezervnom fonde a suma 39 677,46 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov.    

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

  

Primátor mesta vyzval poslancov k hlasovaniu o tom, že MsZ berie informáciu na vedomie. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:    0   

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 11 - XIII/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  b e r i e  n a  v e d o m i e informáciu o 

aktuálnom hospodárení mesta Stará Turá. 
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6. Návrh VZN,  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie   č. 1/2019 o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 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 pani Elena Sládková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ. 

 Dôvodom návrhu nového všeobecne záväzného nariadenia ja nahradiť pôvodnú prílohu č. 1 

„Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia od 01.06.2019“  novou prílohou „Určenie výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia so sídlom na území mesta Stará Turá“ od 01.04.2020.  

Mesto    Stará Turá  určuje podľa § 6 ods. 12 písm. c)  zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších 

predpisov  a s použitím nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdelení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len  

„nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z .z. “) všeobecne záväzným nariadením výšku dotácie na 

mzdové a prevádzkové náklady na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a  

školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá, ktorá sa nachádza v prílohe č. 1 tohto 

nariadenia.  

Dôvodom novej právnej úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia  je aktualizácia prílohy 

č. 1  – úprava výšky dotácie na mzdy a prevádzku  na žiaka/resp. dieťa  vyššie uvedených škôl 

a školských zariadení, vychádzajúcu z platného znenia  prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 

668/2004 Z. z., ktoré uvádza výšku koeficientov pre jednotlivé druhy škôl.                             

Zároveň je nutné rešpektovať v návrhu výšky  dotácií  aj aktuálnu výšku výnosu podielovej  

dane pre mesto na príslušný kalendárny rok a z toho vyplývajúci jednotkový koeficient – pri 

zohľadnení súčasného počtu prijatých  žiakov a detí v školách a školských zariadeniach na 

území mesta Stará Turá. 

Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka  základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia ostávajú 

nezmenené. 

Pri zmene a doplnení tohto všeobecne záväzného nariadenia   sa vychádza z toho, že sa príloha 

nariadenia bude každoročne meniť  vzhľadom na každoročnú zmenu vyššie uvedených 

dotknutých právnych predpisov  a preto sa zmena nebude riešiť vydaním nového nariadenia  

ale len zmenou prílohy platného nariadenia. 

Prednostka MsÚ doplnila informáciu, že podľa platných právnych predpisov nie je možné 

odlišovať výšku  poplatkoch u detí s trvalým bydliskom v Starej Turej a mimo Starej Turej. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:    0   

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 12 - XIII/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí návrh 

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o  určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka  základnej umeleckej školy, dieťa materskej 

školy a školských  zariadení  so  sídlom  na území mesta Stará Turá a  týmto 

s c h v a ľ u j e  VZN  č.  1/2020  Nar. , ktorý sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 

o   určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a školských zariadení  so sídlom  na území mesta 

Stará Turá. 
 

7. Informatívna správa o činnosti MsP Stará Turá za rok 2019    

 

Informatívnu správu o činnosti MsP Stará Turá za rok 2019 v stručnosti predniesol pán Málek 

náčelník MsP Stará Turá. Správa o činnosti MsP Stará Turá sa  predkladá každoročne na MsZ  

z dôvodu informovanosti poslancov ale i verejnosti o aktivitách a výsledkoch, ktoré uskutočnila 

MsP vždy za predchádzajúci kalendárny rok.   

Primátor mesta poďakoval za správu, ktorá je podľa neho obsahovo aj štruktúrovo dobre 

vypracovaná. Odporučil, aby sa v budúcnosti pri vypracovaní správy použili štatistiky aj 

z predchádzajúcich rokov, z ktorých by bolo zrejmé, či sa kriminalita alebo trestné činy v meste 

znižujú alebo zvyšujú. Spýtal sa tiež, či poďakovali žiakom, ktorí odovzdali nájdenú peňaženku 

a prednostka MsÚ tiež navrhla, aby pri obdobných situáciách informovali aj ZŠ a pochválili 

takéto činy. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:    0   

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 13 - XIII/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá b e r i e  n a  v e d o m i e  Informatívnu 

správu o činnosti MsP Stará Turá za rok 2019.   

 
8. Správa o  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019 

 

Informáciu k Správe o kontrolnej činnosti podala hlavná kontrolórka mesta pani Maťková, 

v súlade s jej predloženým písomným materiálom podľa paragrafu 18f  písm. e) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 
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  Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o tom, že MsZ berie informáciu na vedomie. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:   0    

     zdržal sa :  0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 14 - XIII/2020 
 

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

o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2019.  
 

9. Správa z kontroly ukončenej  po XII. zasadnutí  Mestského zastupiteľstva Stará 

Turá 

 

Informáciu k Správe o kontrolnej činnosti podala hlavná kontrolórka mesta pani Maťková, 

v súlade s jej predloženým písomným materiálom podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona o 

obecnom zriadení v z. n. p.. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

  Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o tom, že MsZ berie informáciu na vedomie. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:   0    

     zdržal sa :  0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 15 - XIII/2020 

 

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

z kontroly hlavnej kontrolórky mesta ukončenej  po XII. zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva Stará Turá. 
 

10. Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2019 pre priznanie odmeny hlavnej kontrolórke 

v roku 2020 
 

Informáciu k Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2019 pre priznanie odmeny hlavnej kontrolórke 

v roku 2020 podala hlavná kontrolórka mesta pani Maťková v súlade s jej predloženým 

písomným materiálom. Podľa § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení môže 

obecné zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z 

mesačného platu hlavného kontrolóra.  

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá podmienilo priznanie mesačnej odmeny hlavnej kontrolórke 

plnením úloh, ktoré schválilo uznesením č. 28 –XV/2016 z 25.2.2016 a stanovilo každoročne 

vyhodnotiť ich plnenie a predložiť mestskému zastupiteľstvu  do konca  februára. Citovaný 

zákon nestanovuje povinnosť viazať odmeny na  mimoriadne úlohy. Mestské zastupiteľstvo má 

možnosť  hodnotiť prácu HK  na základe správ z kontrol  a celkovej činnosti.  
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Vzhľadom ku skutočnosti, že na mestskom úrade pôsobia dvaja právnici, považuje hlavná 

kontrolórka úlohy č. 1 a č. 2 za bezpredmetné. Tiež  s ohľadom na to, že k 31.8.2020 končí  jej 

funkčné obdobie a pracovný pomer, navrhla s platnosťou od 1. marca 2020 zrušiť uznesenie č. 

28-XV/2016 a zvážiť iný systém.    

 

Primátor mesta poprosil návrhovú komisiu, aby predložila návrh mesačnej odmeny hlavnej 

kontrolórky mesta do konca jej funkčného obdobia. Zasadnutie MsZ  prerušil na 10 minút. Po 

príchode návrhovej komisie poslankyňa Halinárová oznámila, že návrhová komisia odporúča 

MsZ vyplácať hlavnej kontrolórke odmenu vo výške 10%  mesačného platu do konca jej 

funkčného obdobia. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

   

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

doplnený o návrh návrhovej komisie, tak ako ho predniesla pani Halinárová. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:    8   

     proti:    0    

     zdržal sa :   4 ( Klimáček, Pániková, Pilátová, Zigová)   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 16 - XIII/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá   

a)   b e r i e   na   v e d o m i e  Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2019 pre 

priznanie odmeny hlavnej kontrolórke mesta v roku  2020, 

b)  rozhodlo vyplácať mesačne odmenu  vo výške  10 % mesačného platu 

hlavnej kontrolórky do konca jej funkčného obdobia   

c)  ruší uznesenie č. 28-XV/2016 s platnosťou od 1. marca 2020. 

 

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

 

V súlade s predloženým materiálom pani Boorová, vedúca kancelárie primátora informovala 

o návrhu na schválenie dotácií športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá. Na základe 

§ 5 VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta 

predložili do 30.6.2019 žiadatelia svoje žiadosti o dotáciu písomnou formou na obdobie od 

1.9.2019 do 31.8.2020, rozdelenú na dve časti – na 1. a 2. časť sezóny. Kontrola žiadostí sa 

uskutočnila počas mesiaca júl 2019. V žiadostiach koordinátor športových dotácii spolu s 

vedúcou kancelárie primátora kontroloval všetky potrebné náležitosti, pri nezrovnalostiach 

požiadal jednotlivých žiadateľov o doplnenie údajov. Neskôr pristúpili k bodovému 

hodnoteniu jednotlivých žiadateľov. Pri bodovom hodnotení sa zohľadňovali kvantitatívne 

a kvalitatívne  ukazovatele. Na základe výpočtu  bodového a  percentuálneho  hodnotenia boli  
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následne rozdeľované finančné prostriedky na 1. a 2. časť sezóny 2019/2020.  Po odporúčaní 

Komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie, Komisie MsZ pre šport a schválení 

na zasadnutí zastupiteľstva by mali byť v marci 2020 poukázané finančné prostriedky na 2. 

časť sezóny na účty žiadateľov.  

Čiastka určená na prerozdelenie v 2. časti sezóny 2019/2020 je 14.543,75 €. Každý žiadateľ 

bol posudzovaný na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Na podporu 

športovej aktivity (kvantitatívnych ukazovateľov) sa použije 80 % prostriedkov rozpočtu 

určeného na prerozdelenie pre športové kluby. Na zvýšenie kvality športovej reprezentácie 

mesta (kvalitatívne ukazovatele) sa použije 20 % prostriedkov rozpočtu určeného na 

prerozdelenie pre športové kluby. Tieto ukazovatele určili bodové hodnotenie jednotlivých 

žiadateľov, a tiež percentuálne rozdelenie dotácii.  

Výpočet bodového hodnotenia každého žiadateľa - postupovalo sa podľa metodického 

postupu, ktorý je určený v § 7 VZN č. 4/2016:   

Rozdelenie dotácie podľa bodového hodnotenia každého žiadateľa - po vypočítaní bodového 

hodnotenia jednotlivých žiadateľov, pristúpili koordinátor športových dotácii a vedúca  

kancelárie primátora k rozdeleniu čiastky určenej na dotácie. Na 2. časť sezóny 2019/2020 

bolo možné žiadateľom rozdeliť celkovú dotáciu vo výške 14.543,75  €.        

 
Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 17 - XIII/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

20.02.2020 návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta na 2. časť 

sezóny 2019/2020 v súlade s VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu 

športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta nasledovne:   

  

Pridelená dotácia na 2. časť sezóny 2019/2020:    

  

Wu-shu centrum Stará Turá               1.769,98 € 

Stolnotenisový klub Stará Turá            327,24 € 

Mestský kolkársky klub       1.204,22 € 

Mestský basketbalový klub Stará Turá   6.114,19 € 

Tenisový klub Stará Turá            651,56 € 

Mestský futbalový klub Stará Turá    4.476,56 €  

 Spolu:                               14.543,75  €  
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a týmto    

a) b e r i e   n a   v e d o m i e  bodové hodnotenie a pridelené percentá z 

dotácie na 2. časť sezóny 2019/2020 pre jednotlivé športové kluby mesta.     

b)   s c h v a ľ u j e    pridelenie dotácie športovým klubom mesta na 2. časť 

sezóny 2019/2020. 

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

 

V súlade s predloženým materiálom p. Boorová informovala, že 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   spoločník spoločnosti MŠA Stará Turá  

s. r. o. na prevádzku športových zariadení v Starej Turej sumou takmer 55.800 € 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 2020.  

 V roku 2020 sú v programovom rozpočte naplánované finančné prostriedky vo forme dotácie 

na prevádzku športových zariadení v sume 67.800 €. Navrhované prostriedky zohľadňujú 

náklady na prevádzkovanie športových zariadení, do ktorých pribudol koncom roku 2019 novo 

zrekonštruovaný objekt - Športové centrum Priemyslovka. 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  

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 otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10   

     proti:    0    

     zdržal sa :   2 ( Pániková, Pilátová)   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 18 - XIII/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

20.02.2020 návrh zmluvy na poskytnutie dotácie spoločnosti Mestský 

športový areál Stará Turá s. r. o.  a týmto  

   

a) b e r i e   n a   v e d o m i e  predkladaný návrh zmluvy na poskytnutie 

dotácie spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá s. r. o.    
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b)   s c h v a ľ u j e    uzavretie zmluvy na poskytnutie dotácie spoločnosti 

Mestský športový areál Stará Turá s. r. o.   
 

13. Návrh na prehodnotenie platu primátora mesta  Stará Turá 

 

Primátor oznámil, že na čas prerokovávania tohto bodu opustí zasadaciu miestnosť a vedením 

zastupiteľstva poveril svoju zástupkyňu, poslankyňu Gavačovú. 

Poslankyňa Pániková požiadala primátora, aby ostal, uviedla, že nepochybuje o jeho 

manažérskych kvalitách, je rada, že sa dokončila škôlka rozbehli sa nové projekty, ale má 

pochybnosti o dobrej finančnej kondícií mesta, ako sa to uvádza v dôvodovej správe 

predkladaného materiálu. Uviedla tiež, že občania v mestských častiach sa sťažujú, že sa tam 

nič nerobí, že sú v zlom stave chodníky. Navrhla, aby plat primátora ostal taký aký bol, teda 

navýšený o 30%.    

Primátor k tomu uviedol, že nemá pocit, že by súčasné vedenie robilo niečo menej, ako 

predchádzajúce vedenia mesta. Na chodníky je každoročne vyčleňovaná čiastka z rozpočtu. Čo 

sa týka napríklad Topoleckej, kde bola v minulosti naplánovaná rekonštrukcia hasičskej 

zbrojnice, chce ísť on do zásadnejšej rekonštrukcie, aby v budove bola vybudovaná aj 

miestnosť, kde by sa občania tejto mestskej časti mohli stretávať.  

Následne odišiel z rokovania MsZ. Poslankyňa Gavačová informovala, že určenie platu 

primátora mesta  je v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

platnom znení v kompetencii mestského zastupiteľstva. Právny základ pre určenie platu 

primátora je zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.  Podľa § 3 ods. 1 zákona patrí 

primátorovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 

kalendárny rok a násobku podľa podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta, v prípade obcí a 

miest  od 5 001 do 10 000 obyvateľov je koeficient 2,60. Plat primátora nemôže byť nižší, ako 

je uvedené v citovanom zákone, a to aj v prípade, ak zastupiteľstvo o plate nerozhodne. Podľa 

§ 4 ods. 2 zákona môže MsZ tento plat svojim rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Zákonný plat 

primátora mesta Stará Turá bol uznesením MsZ Stará Turá č. 20–I/2018 zo dňa 06.12.2018, 

zvýšený o 30 % (oproti navrhovaným 50%), s tým, že vtedy poslankyňa Pániková uviedla, že 

by nemal motiváciu k práci, ak by mal hneď zvýšenie o 50 %.   

50 % zvýšenie zákonného platu je  navrhnuté z dôvodu, že primátor mesta počas prvého roka 

vo funkcii preukázal výborné manažérske schopnosti, dokončila sa problematická 

rekonštrukcia materskej školy, je pripravená realizácia revitalizácie zóny Za gátom, atď. 

Konkrétnejšia bilancia roka 2019 bola uverejnená v Staroturianskom spravodajcovi č. 1/2020. 

Zástupkyňa primátora pre porovnanie tiež uviedla, že v predchádzajúcom volebnom období bol 

na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva dňa 15.12.2014 schválený plat primátorky mesta 

zvýšený o 50 %, čo vtedy bolo maximálne možné navýšenie.    

Zástupkyňa primátora oslovila poslancov, či má niekto pripomienky alebo protinávrhy.  

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy (až z videozáznamu bolo vidno, 

že sa nevýrazným spôsobom o slovo hlásila poslankyňa Durcová, žiadnym iným spôsobom, 

napr. výrazným zdvihnutím ruky alebo slovne, sa dodatočne slova nedomáhala). 

 

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

materiáli. 
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Hlasovanie poslancov :  za:  10   

     proti:    0    

     zdržal sa :   2 (Durcová, Pániková)   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 19 - XIII/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo predložený návrh na 

prehodnotenie mesačného platu primátora mesta Stará Turá v zmysle 

zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.   

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e  s účinnosťou od 01.03.2020 

primátorovi mesta Stará Turá PharmDr. Leopoldovi Barszczovi v zmysle 

zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie 

základného mesačného platu primátora mesta Stará Turá o 50%. 
 

14. Návrh cenníka a trhového poriadku XXIX. ročníka Staroturianskeho jarmoku 

 

V súlade s predloženým materiálom p. Boorová informovala o návrhu cenníka a trhového 

poriadku XXIX. ročníka Staroturianskeho jarmoku. Konanie XXIX. ročníka Staroturianskeho 

jarmoku v termíne 12. - 13.6. 2020 schválilo Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  uznesením 27 

- X/2019 dňa 12.12.2019 v zmysle VZN č.3/2016 – Nar. o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok.   

Poplatky za prenájom predajného miesta pre predajcov na tomto podujatí  sú navrhuté  na 

úrovni minulého roka. Mesto navrhuje novú možnosť pre remeselníkov zakúpiť si trhové  

miesto v samostatnej zóne na ulici SNP, ktorá bude vyhradená iba pre remeselníkov a za 

symbolický poplatok.   

Materiál prerokovala Komisia  pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie, ktorá odporučila 

zjednodušiť cenník pre predajcov. Jarmočný výbor neodporúča zlučovanie sortimentov, 

nakoľko pri zaraďovaní predajcu do jednotlivej tovarovej kategórie je pri širšom sortimente 

ľahšia identifikácia, do ktorej skupiny predajca patrí.    

 

Primátor mesta sa vrátil na rokovanie MsZ. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 20 - XIII/2020 
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Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo predložený návrh cenníka a 

trhového poriadku XXIX.  ročníka  Staroturianskeho  jarmoku  konaného 

v dňoch  12. – 13. júna  2020  a  tento  s c h v a ľ u j e.  

    
15. Návrh  Smernice, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica  č. 8/2019-IS Zásady 

odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Stará 

Turá a zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom 

zastupiteľstve mesta Stará Turá 

 

V súlade s predloženým materiálom p. Šuchta vedúci oddelenia vnútornej správy informoval o 

návrhu  smernice, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica  č. 8/2019-IS Zásady odmeňovania 

poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Stará Turá a zásady činnosti Zboru 

pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve mesta Stará Turá. Dôvodom novej 

smernice  je  návrh komisie ZPOZ, upresňujúci  podmienky, na základe ktorých  si odmeny 

účinkujúcich pri smútočných obradoch zosnulých uhrádzajú len sami pozostalí.  Návrh   

predmetného doplnenia  rozširuje   uplatnenie tohto postupu voči pozostalým  nielen v prípade, 

ak zosnulí nemali trvalý pobyt v meste Stará Turá, ale aj na prípad, kedy trvalý pobyt zosnulých 

v tomto meste trval menej ako 10 rokov.   

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 21 - XIII/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 

20.02.2020 návrh smernice, ktorou sa mení a dopĺňa  Smernica  č. 8/2019-IS  

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva 

mesta Stará Turá a zásady činnosti Zboru pre občianske  záležitosti  pri  

Mestskom  zastupiteľstve mesta Stará Turá a  týmto  s c h v a ľ u j e   

Smernicu   č.  2/2020, ktorou sa mení a dopĺňa  Smernica  č. 8/2019-IS Zásady 

odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta 

Stará Turá a zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom 

zastupiteľstve mesta Stará Turá. 
 

16. Zmeny v komisiách MsZ 

 

Primátor v súlade s písomným materiálom informoval poslancov o žiadostiach o ukončenie 

členstva v komisiách a o úmrtí jedného člena komisie. 

Poslankyňa Gavačová informovala ešte o ďalších dvoch zmenách v komisiách MsZ, a to 

Nora Pániková sa vzdala členstva v komisii  pre šport k 01.03.2020, Mgr. Miroslav Krč  sa 

vzdal  členstva v komisii ZPOZ k 01.03.2020. 
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Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

o návrh poslankyne Gavačovej. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  12   

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 22 - XIII/2020 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí 20.02.2020 

informáciu o zmene v komisiách MsZ:  

a) Pavol Trúsik sa vzdal  členstva v komisii  pre školstvo a kultúru pri MsZ mesta Stará 

Turá k 31.12.2019  

b) Oľga Uhrová sa vzdala členstva v komisii  pre školstvo a kultúru pri MsZ mesta Stará 

Turá k 31.12.2019  

c) dňa 13.12.2019 zomrela členka komisie ZPOZ pani Mgr. Anna Chmúrová  

d) Nora Pániková sa vzdala členstva v komisii  pre šport pri MsZ mesta Stará Turá 

k 01.03.2020. 

e) Mgr. Miroslav Krč  sa vzdal  členstva v komisii ZPOZ pri MsZ mesta Stará Turá 

k 01.03.2020 

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

 

17. Návrhy o otázky poslancov 
 

Pani poslankyňa Zigová sa spýtala, či by sa nedala obnoviť v meste zberňa a čistiareň prádla. 

Primátor jej odpovedal, že je to podnikateľská činnosť, ale môže pouvažovať nad tým, či by sa 

nenašlo nejaké riešenie. Pani poslankyňa Halinárová informovala, že v Starej Turej bola iba 

zberňa, na Myjave je čistiareň prádla, ktorá je v ponuke na predaj, čiže tiež to pre tento subjekt 

zrejme nie je rentabilné. Poslankyňa Pániková sa spýtala, či mesto má smernicu, alebo VZN, 

ktoré by určovalo pravidlá ohľadne verejnej zelene, na základe ktorých by boli pravidlá pre 

výrub stromov v meste. Primátor uviedol, že sa deň pred zastupiteľstvom rozprával 

o problematike výrubu stromov s hlavnou kontrolórkou mesta a dohodli sa na tom, že mesto by 

malo mať takúto smernicu, ktorá by určila nejaké pravidlá v rámci zákona. Pán Šuchta vedúci 

oddelenia vnútornej správy informoval o nedávnom upozornení prokurátora, v ktorom upriamil 

pozornosť na to, že činnosť výrubu stromov podlieha zákonu o ochrane prírody a krajiny, kde 

sú uvedené zákonné podmienky, kedy a za akých podmienok je možné strom vyrúbať. Je však 

možné ako povedal pán primátor, vydať smernicu, ktorá sa bude vzťahovať na postup tých, 

ktorí sa budú touto problematikou zaoberať. Poslankyňa Pilátová sa spýtala, či by sa nemohol 

spraviť priechod pre chodcov v hornej časti ul. Gen. M. R. Štefánika. Primátor odpovedal, že 

predmetnú problematiku už mesto rieši. Pán Šuchta vedúci oddelenia vnútornej správy 

informoval  o petícii  občanov,  ktorí  nesúhlasili  so  zriadením  psieho  ihriska  v  parku  pred  
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budovou polikliniky. Signatári petície požadovali, aby orgánom samosprávy, ktorý bude o tejto 

petícii rozhodovať, bol primátor mesta. Informoval, že primátor tejto petícii vyhovel, o čom 

informoval občanov aj  na verejnom stretnutí s občanmi v kaviarni DK Javorina. Primátor 

uviedol, že psy sú súčasťou života mnohých občanov, jedna skupina požaduje psie ihrisko a na 

druhej strane ho mrzí, keď príde anonym, kde sa niekto sťažuje, aby ľudia vo vnútrobloku na 

Hurbanovej ulici nevenčili psov na chodníku, alebo na tráve. Je treba aby sa našiel nejaký 

kompromis, lebo psy v meste sú súčasťou nášho života a treba sa nejako usporiadať v tomto 

súžití. Ďalej informoval o lipe, ktorá je za potravinami Jednota, ktorá je chorá  a podľa 

odborného posudku arboristu musí byť odstránená, aby neprišlo  k nešťastiu a lipa sa 

nevyvrátila na autá, stojace v jej blízkosti. Navyše je v blízkosti materskej školy, kde je aj 

zvýšený pohyb detí. Preto by bol rád, keby ľudia akceptovali stanoviská odborníkov 

a nevypisovali osočujúce komentáre. Informoval tiež, že minulý týždeň prebehla na MsÚ 

kontrola z NKÚ, expozitúra Trenčín ohľadne aplikácie pravidla „jedenkrát a dosť“ 

v samosprávach.  

Navrhol, aby zasadnutie MsZ 25.06.2020 bolo  v mestskej časti Papraď.  V blízkej dobe by 

chcel, aby sa začalo s prezentáciou mestských spoločností, kde by boli pozvaní poslanci 

i zamestnanci MsÚ.  

 

Po vyčerpaní programu ukončil primátor mesta zasadnutie MsZ o 16.30   hod. 
 

 

 

 

 

PharmDr. Leopold Barszcz   

                  primátor mesta  

 

 

    

     

 

Spracovala : Bc. Dominika Gulánová 

           

V Starej Turej, dňa 28.02.2020 

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Matej Antálek  .......................................... 

 

     

    Ing. Richard Bunčiak  .......................................... 

 

 

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

    Prednostka MsÚ 

 

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

     Primátor mesta    


