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Z Á P I S N I C A  

z XXI. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá konaného dňa 21.04.2021 

 

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. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí    

 

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

 

XXI. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta o 15:05 hod. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Prítomných bolo 11 poslancov. Ospravedlnený bol poslanec Ivan Klimáček. 

Neospravedlnený bol poslanec Richard Bunčiak.  

Primátor mesta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke mesta Stará Turá pani Štepanovicovej,  

ktorá v súvislosti so zasadnutím MsZ informovala, že došlo k nedodržaniu  § 12 ods. 4  zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa návrh 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejní na úradnej tabuli obce a na webovom 

sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Hlavná kontrolórka 

upozornila, že keď zistí, že došlo k porušeniu zákona, tak je povinná toto porušenie oznámiť. 

Oznámením skutočnosti jej pôsobnosť končí a ďalej je na primátorovi mesta, ktorý toto 

zasadnutia zvoláva a poslancoch, ako s touto informáciou naložia. Primátor mesta povedal, že 

rešpektuje pripomienku hlavnej kontrolórky mesta a ráno s ňou o tom diskutoval. Konštatoval, 

že často vznikajú situácie, kedy potrebujeme urýchlene veci riešiť a preto berie zodpovednosť 

na seba a rozhodol, že sa  v rokovaní MsZ bude pokračovať. Pani poslankyňa Gavačová 

povedala, že pani hlavná kontrolórka odcitovala znenie príslušného paragrafu zákona o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pričom sa jedná o deklaratórne ustanovenie, 

ktoré neobsahuje žiadnu sankciu. Pre prípad nedodržania trojdňovej lehoty, na funkčnosť MsZ 

a  prijímanie uznesení to nemá žiadny dôsledok. Informovala, že pred mimoriadnym rokovaním 

MsZ sa telefonicky spojila so všetkými poslancami MsZ, okrem poslanca Ammera a vysvetlila 

im dôvod potreby mimoriadneho zasadnutia. Pôvodne bolo plánované zasadnutie na štvrtok 

22.04.2021, avšak väčšine poslancov tento termín nevyhovoval, zasadnutie by bolo 

uznášanianeschopné, väčšina sa prikláňala k dátumu 21.04.2021.  

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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 
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U z n e s e n i e  č. 1 - XXI/2021 

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

zverejnený v pozvánke. 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

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

Iveta Gavačová, Anna Halinárová, Nora Pániková. Za  overovateľov zápisnice boli navrhnutí 

poslanci Matej Antálek a Igor Slezáček. 

  

Hlasovanie poslancov :  za:  11   

     proti:    0   

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 2 - XXI/2021 

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

Iveta Gavačová, Anna Halinárová, Nora Pániková a za overovateľov zápisnice poslancov 

Mateja Antálka a Igora Slezáčka. 

 

Primátor mesta informoval, že skrutátorkou a zapisovateľkou bude Miroslava Bezáková. 

 

3. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí  

 

Návrh v rámci bodu 3 programu predniesla poslankyňa Gavačová. Na základe obchodnej 

verejnej súťaže a následne uzavretej kúpnej zmluvy odkúpila spoločnosť STROJSTAV s. r. o. 

Prievidza nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 612 a budovu dielní s rozostavanou nadstavbou 

(tzv. skelet). Spoločnosť predmetnú stavbu hodlá v zmysle predloženého investičného zámeru 

zrekonštruovať na bytový dom.  

Keďže rozostavaná nadstavba dielní sa reálne nachádza aj na pozemkoch parc. č. 610/2, parc. 

č. 613/4 a parc. č. 613/5, k vydaniu stavebného povolenia ako aj k získaniu úverových 

prostriedkov je potrebné, aby spoločnosť bola vlastníkom aj týchto pozemkov. Túto podmienku 

vyžaduje splniť aj Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor. 

Pre úplnosť uviedla, že predmetné nehnuteľnosti získalo mesto zámenou s TSK v roku 2017, 

no kataster nehnuteľností vtedy prevod nehnuteľností zapísal, hoci situácia ohľadne 

rozostavanej stavby sa od roku 2017 nezmenila.  

Z uvedených dôvodov oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na odpredaj 

pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 610/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 135 m2, parc. 

č. 613/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 478 m2, parc. č. 613/5 – zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 67 m2, ktoré sa nachádzajú pod rozostavanou nadstavbou bývalej SPŠE 

na ul. Gen. M. R. Štefánika  Starej Turej, a to spoločnosti STROJSTAV s. r. o. Prievidza. Na 

hodnotu pozemkov bol vypracovaný znalecký posudok č. 6/2021 znalkyňou Ing. Evou 

Gregušovou a hodnota predstavuje 9.800,- €. 

Primátor mesta sa spýtal, či má niekto nejaké otázky. Poslanci nemali žiadne otázky, 

pripomienky ani protinávrhy. 

Primátor mesta preto požiadal poslankyňu Gavačovú, aby prečítala návrh usnesenia. 
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Po prečítaní návrhu uznesenia sa poslankyňa Pániková spýtala, či odpredávané pozemky mesta 

sú pod spomínanou budovou. Poslankyňa Gavačová jej odpovedala, že pri návrhu na odpredaj 

pozemku sa robilo zameranie skutočnej stavby, ku ktorej bolo pridané plánované zateplenie 

budovy a pozemok pod výťahom, ktorý sa plánuje vybudovať. Pani poslankyňa Halinárová sa 

spýtala, či sa bude odpredávať pozemok, ktorý je zakreslený na mape ako červený. Poslankyňa 

Gavačová  na premietanej mape odprezentovala  hranice predávaných pozemkov. 

Poslankyňa Pániková sa ešte spýtala, či navrhovaná cena odpredaja pozemku stanovená 

znaleckým posudkom korešponduje s našou cenovou mapou. Poslankyňa Gavačová jej 

odpovedala, že Hodnotová mapa mesta Stará Turá je určená pre predaj pozemkov  pre prípad 

osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a toto nie je ten prípad. Pani 

poslankyňa Halinárová, informovala, že ona porovnávala ceny a v tomto prípade je cena o 0,25 

€ na m2 vyššia, ako keď mesto Stará Turá  nadobudlo tieto pozemky od TSK. 

 

Primátor dal hlasovať za návrh uznesenia tak, ako ho prečítala poslankyňa Gavačová a 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. 3 - XXI/2021 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj pozemkov parcely reg. „C“ parc. 

č. 610/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 135 m2, parc. č. 613/4 – 

zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 478 m2, parc. č. 613/5 – zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 67 m2, ktoré sú evidované v k. ú. Stará Turá zapísané na LV 

č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1 spoločnosti STROJSTAV s. r. o., Lipová 13, 

Prievidza, IČO : 31573258, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 6/2021 zo dňa 

19.4.2021, vypracovaným Ing. Evou Gregušovou, znalkyňou z odboru stavebníctva vo 

výške 14,37 €/m2, cena spolu 9 800,- €.  

 

Primátor mesta sa všetkým poďakoval. 

 

Pani poslankyňa Pilátová sa spýtala, či mesto plánuje povoliť otvorenie pohostinstva Kozmos 

na ulici Kozmonautov. Primátor mesta jej odpovedal, že mesto má snahu nepovoliť túto 

prevádzku. Pani poslankyňa Gavačová ju informovala, že sa pripravuje návrh nového VZN 

o pravidlách určovania prevádzkového času predaja v obchode a prevádzkového času služieb 

v meste Stará Turá a na komisiách MsZ sa bude touto témou zaoberať. 

 

Po vyčerpaní programu ukončil primátor mesta zasadnutie MsZ o 15:24 hod. 
 

 

Spracovala : Miroslava Bezáková 

           

V Starej Turej, dňa 26.04.2021 
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Overovatelia zápisnice: Mgr. Matej Antálek  .......................................... 

 

     

    Ing. Igor Slezáček  .......................................... 

 

 

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

    Prednostka MsÚ 

 

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

     Primátor mesta    


