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Z Á P I S N I C A  

z XXV. zasadnutia Mestského  zastupiteľstva Stará Turá konaného dňa 23.09.2021 

 

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. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly č. 3/2021 

4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí  

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení, návrh rozpočtových opatrení 

6.1. Rozpočtové opatrenia m. p. o. Technické služby Stará Turá 

6.2. Rozpočtové opatrenia  m. p. o. DK Javorina Stará Turá 

7. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30.06.2021 

8. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2021 a monitorovacia správa 

k programovému rozpočtu 

9. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o. Technické služby Stará Turá k 30.06.2021 

10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 30.06.2021 

11. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov DK Javorina m. p . o. k 30.06.2021 

12. Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu DK Javorina m. p. o.  k 30.06.2021    

13. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s. r. o. k 30.06.2021 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov  

14. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. k 30.06.2021 

vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov  

15. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR a. s. k 30.06.2021 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

16. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá, s. 

r. o. k  30.06.2021 

17. Prijatie investičného splátkového úveru so stanoviskom HK mesta Stará Turá  

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

19. Návrh VZN o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na  

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

20. Návrh na zmenu sídla obchodných spoločností Lesotur s .r. o. a TECHNOTUR s. r. o. 

21. Schválenie zástupcu mesta do štatutárneho orgánu spoločnosti AQUATUR a. s.   

22. Zmeny v komisiách MsZ 

23. Návrhy a otázky poslancov 

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

 

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

uznášaniaschopné. Prítomných bolo 10 poslancov. Ospravedlnení boli poslanci Iveta Gavačová 

a Richard Bunčiak . Neospravedlnený bol poslanec  Ivan Klimáček. 

 

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

v pozvánke. 
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Hlasovanie poslancov :  za:  10     

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 1 – XXV/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 Anna 

Halinárová, Matej Antálek a Michal Valenčík a za  overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci 

Igor Slezáček  a Helena Fáberová. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10     

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 2 – XXV/2021 

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

Halinárová, Matej Antálek a Michal Valenčík a za overovateľov zápisnice poslancov Igora 

Slezáčka a Helenu Fáberovú.  

 
Primátor mesta informoval, že skrutátorkou bude Ing. Dominika Gulánová a zapisovateľkou 

Miroslava Bezáková. 

 

3. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly č. 3/2021 

 

Informáciu k Správe hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly č. 3/2021 podala hlavná 

kontrolórka mesta pani Štepanovicová v súlade s jej predloženým písomným  materiálom.  V 

zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je úlohou 

hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na 

jeho najbližšom zasadnutí. Správy o výsledkoch kontroly predkladané MsZ sú vyhotovené ako 

verejný informatívny materiál so zreteľom na dodržanie osobitných predpisov upravujúcich napr. 

ochranu osobných údajov, obchodné tajomstvo, daňové tajomstvo a pod. v súlade s princípom 

dodržiavania práva na informácie a verejnú kontrolu. 

Oprávnenie ku kontrole vyplýva hlavnému kontrolórovi z ustanovenia §18d ods.1 a zároveň § 18d 

ods. 2 písm. a) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého kontrolnej činnosti podlieha mestský 

úrad. 
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Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stará 

Turá na obdobie máj - jún 2021, v zmysle § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

a  podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

Primátor mesta skonštatoval, že kontrola je potrebná a vďaka nej vieme, ktoré veci robíme správne 

a ktoré nie. Bol by rád, keby sa vedenie mesta a právnici MsÚ Stará Turá stretli s hlavnou 

kontrolórkou mesta pani Štepanovicovou a dohodli si postup pri odstránení nedostatkov zistených 

pri kontrole a aby kontrolovaný aj kontrolujúci boli v zhode.  Do budúcna by chcel, aby došlo 

k dohode pri prijímaní uznesení,  najmä pri schvaľovaní majetkových záležitostí. Uviedol, že 

súhlasí s predloženou kontrolou a uvedené nedostatky akceptuje a budú odstránené.  Pán Šuchta, 

vedúci oddelenia vnútornej správy potvrdil slová primátora mesta a dodal, že ak sa kontrolovaný 

útvar kontroluje, tak by mala byť možnosť, aby sa niektoré veci vysvetlili. Tým vysvetlením 

viaceré tvrdenia, ktoré sú uvedené v správe, už môžu byť vo väčšej miere prehodnotené. Pani 

hlavná kontrolórka Štepanovicová informovala, že z kontroly bol vypracovaný návrh správy 

(doručený dňa 23.07.2021), ku ktorej primátor mesta mohol v stanovenej lehote (do 10.08.2021) 

podať písomné námietky. Písomné námietky doručené v stanovenej lehote neboli.  Z tohto dôvodu 

bol Návrh správy o výsledku kontroly č. 3/2021 uzatvorený bez podaných písomných námietok v 

stanovenej lehote. Predmetná kontrola bola ukončená vyhotovením správy dňa 11.08.2021 

(doručená primátorovi mesta dňa 19.08.2021). Ďalej dodala, že pri prijímaní uznesení má hlavné 

slovo MsZ. Primátor mesta povedal, že je za konštruktívnu diskusiu a bol by rád, keby došlo 

k dohode. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10     

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 3 – XXV/2021 

 
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 23. septembra 2021 prerokovalo 

a   b e r i e  n a   v e d  o m i e  Správu o výsledku kontroly č. 3/2021 – Kontrola plnenia 

uznesení mestského zastupiteľstva. 

 
4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 

 

Návrhy v rámci bodu 4.1.a až 4.4.a programu predniesla Lenka Galbavá, referentka oddelenia 

ekonomiky a majetku mesta.  
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4.1.a) Návrh na odpredaj časti pozemku 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Milana Medňanského, Družstevná 

486/69, Stará Turá o odkúpenie časti cca 399 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 440/1. 

Pozemok sa nachádza na ul. Hlubockého za pozemkom žiadateľa, je málo udržiavaný až 

neudržiavaný, burina prerastá cez plot žiadateľa. Žiadateľ po odkúpení predmetný pozemok 

zveľadí a využije ho na rozšírenie svojej záhrady. 

 

Primátor mesta informoval, že predkladateľ tejto žiadosti pán Medňanský sa  ( mailom dňa 

21.09.2021 ) prihlásil, že by chcel k tomuto bodu vystúpiť na rokovaní MsZ, no na rokovanie MsZ 

sa nedostavil.  

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:    9  

     proti:    0    

     zdržal sa :   1 ( Slezáček )   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 4 – XXV/2021 

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

registra „C“ parc. č. 440/1.  

 
4.1.b) Návrh na odpredaj časti pozemku 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Mariána Kučeru, Furdekova 5, 

Bratislava o odkúpenie časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 11876. Pozemok na nachádza 

v miestnej časti Papraď medzi pozemkami vo vlastníctve žiadateľa a tvorí prístup k jeho 

nehnuteľnostiam. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 5 – XXV/2021 

 

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

registra „C“ parc. č. 11876.  

 

4.1.c) Návrh na odpredaj pozemku 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Barbory Vallovej, Papraď 1803, 

Stará Turá  o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 16861/1. Pozemok na nachádza 

v miestnej časti Papraď a bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľky. Po 

odkúpení má žiadateľka záujem pozemok na vlastné náklady očistiť, ohradiť a riadne užívať 

a obhospodarovať. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 6 – XXV/2021 

 

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

registra „C“ parc. č. 16861/1. 

 

4.1.d) Návrh na prenájom časti pozemku 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť Lukáša Kaňu o prenájom časti pozemku 

parc. reg. C. č. 1057/8, na ktorom chce prevádzkovať službu, ktorá v meste chýba, bližšie ju však 

nešpecifikoval. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 7 – XXV/2021 

 

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

registra „C“ parc. č. 1057/8. 
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4.2.a) Návrh na zriadenie vecného bremena 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Miroslavy Blažkovej, 1. mája 55/4, 

Myjava o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 15251 – trvalý trávny 

porast o celkovej výmere 299 m2 a parc. č. 15250 – záhrada o celkovej výmere 187 m2, ktoré bude 

spočívať v práve vybudovania vjazdu a výjazdu a chodníka na pozemok parc. č. 15242/1, ktorý je 

vo vlastníctve žiadateľky. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 8 – XXV/2021 

 

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

na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 15250 – záhrada o celkovej výmere 187 m2 a parc. č. 

15251 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 299 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 Miroslavu 

Blažkovú, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom 1. mája 55/4, Myjava. Vecné bremeno 

bude spočívať v práve vybudovania vjazdu a výjazdu  na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. 

č. 15250 a parc. č. 15251 v prospech vlastníka pozemku parc. č. 15242/1. Jednorazová výška 

odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Stará Turá. 

 

4.2.b) Návrh na zriadenie vecného bremena 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Miroslava Vašku a manželky Oľgy, 

Hurbanova 139/32, Stará Turá o zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. 

č. 15251 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 299 m2 a parc. č. 15250 – záhrada o celkovej 

výmere 187 m2, ktoré bude spočívať v práve vybudovania vjazdu a výjazdu na pozemok parc. č. 

15248/2, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 



7 

 

 

U z n e s e n i e  č. 9 – XXV/2021 

 

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

na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 15250 – záhrada o celkovej výmere 187 m2 a parc. č. 

15251 – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 299 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 Miroslava Vašku, 

rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX a manželku Oľgu Vaškovú, rod. XXX, nar. XXX, rod. 

číslo XXX, bytom Hurbanova 139/32, Stará Turá. Vecné bremeno bude spočívať v práve 

vybudovania vjazdu a výjazdu  na pozemkoch parcely reg. „E“ parc. č. 15250 a parc. č. 15251 

v prospech vlastníka pozemku parc. č. 15248/2. Jednorazová výška odplaty za zriadenie 

vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

Stará Turá. 

 

4.2.c) Návrh na zriadenie vecného bremena 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti Prodas s. r. o., Nové Mesto 

nad Váhom o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5354/2 – zastavaná 

plocha a nádvorie o celkovej výmere 3124 m2, ktorého spoluvlastníkom je mesto Stará Turá 

v podiele 1/33 a pozemok sa nachádza v k. ú. Nové Mesto nad Váhom. Vecné bremeno bude 

spočívať v práve vybudovania vjazdu a výjazdu k rodinným domom. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 10 – XXV/2021 

 

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

na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 5354/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 

3124 m2,  ktorý je zapísaný v k. ú. Nové Mesto nad Váhom pod radovým číslom B20 na LV 

č. 4492 na mesto Stará Turá v podiele 1/33 pre spoločnosť Prodas, s. r. o. Tehelná 1804/61, 

Nové Mesto nad Váhom, IČO 53 508 831. Vecné bremeno bude spočívať v práve 

vybudovania vjazdu a výjazdu. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena 

bude určená v zmysle § 25 bod 2. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. Zmluva 

bude uzatvorená po doručení súhlasného vyjadrenia väčšinového vlastníka. 

 

4.2.d) Návrh na zriadenie vecného bremena 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Ing. Michala Niča, Sihoťská 

6983/11, Piešťany o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1 – 
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zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 9245 m2, ktoré bude spočívať v práve uloženia 

vodovodnej a kanalizačnej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 1386/5. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 11 – XXV/2021 

 

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

na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 

9 245 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 Ing. Michala Niča, rod. XXX, nar. XXX, rod. číslo XXX, bytom 

Sihoťská 6983/11, Piešťany. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia vodovodnej 

a kanalizačnej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 1386/5. Jednorazová výška 

odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 3. Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Stará Turá. 

 

4.2.e) Návrh na zriadenie vecného bremena 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Michala Studeného, Lány 1395/8, 

Bojnice o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1749/38 – zastavaná 

plocha a nádvorie o celkovej výmere 649 m2, ktoré bude spočívať v práve uloženia vodovodnej 

a kanalizačnej prípojky a vjazdu a výjazdu v prospech vlastníka pozemku parc. č. 1243/2. 

 

Primátor mesta informoval, že spomínaný pozemok susedí s hasičskou zbrojnicu a bol donedávna 

využívaný, ako tréningová plocha pre hasičov. Na MsÚ Stará Turá  sa uskutočnilo stretnutie 

hasičov so súčasným majiteľom pozemku, ktorý chce na danom pozemku vybudovať 

autoumyváreň.  Hľadalo sa iné vhodné miesto na realizáciu autoumyvárne, ale bolo ťažké ho nájsť 

aj z toho dôvodu, že mesto Stará Turá na takúto aktivitu pozemok nemá. Z hľadiska toho, že tento 

pozemok kúpil súkromník od súkromníka a je to v súlade s územným plánom mesta Stará Turá 

rozbehli sa všetky procesy k tomu, aby bola autoumyváreň vybudovaná na tomto pozemku. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:    8  

     proti:    1 ( Hluchá )    

     zdržal sa :   1 ( Zigová )   

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 12 – XXV/2021 

 

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

na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 1749/38 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 

výmere 649 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 spoločnosť  MS CARWASH s. r. o., Lány 1395/5, 972 01 

Bojnice, IČO 53 723 783. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia vodovodnej 

a kanalizačnej prípojky v prospech vlastníka pozemku parc. č. 1243/2. Jednorazová výška 

odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle § 25 bod 2. Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Stará Turá. 

 

4.3.a) Obchodná verejná súťaž – informácia o výsledku 

 

Mesto Stará Turá vyhlásilo dňa 28.6.2021 obchodné verejné súťaže na odpredaj majetku mesta a to 

na budovu súp. č. 81 na Hurbanovej ul. spolu s pozemkami, budovu súp. č. 71 na ul. SNP spolu 

s pozemkami a budovu súp. č. 72 na ul. SNP spolu s pozemkami.  

Elektronické aukcie sa konali nasledovne - dňa 26.8. 2021 o 9.00 hod. na budovu SNP 71 – 

najlepšia ponuka vo výške 80 000,- € je od Sandry Krúpovej, Stará Turá, dňa 26.8.2021 o 13.00 

hod. na budovu Hurbanova 81 – najlepšia ponuka vo výške 45 000,- € je od Mária Kučeru, Piešťany 

a dňa 27.8.2021 o 9.00 hod. na budovu SNP 72 – najlepšia ponuka vo výške 155 000,- € je od Ing. 

Vladimíra Dingu, Stará Turá. 
 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 13 – XXV/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo   b e r i e    n  a    v e d o m  i e   výsledky obchodných verejných súťaží 

na odpredaj majetku mesta – „Hurbanova 81“  najlepšia ponuka 45 000,- €, Mário Kučera; 

„SNP 71“ najlepšia ponuka 80 000,- €, Sandra Krúpová; „SNP 72“  najlepšia ponuka 

155 000,- €, Ing. Vladimír Dinga. 

 

4.4.a) Oprava uznesenia č. 18 – XXIII/2021 zo dňa 24.06.2021 

 

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na opravu uznesenia č. 18 – XXIII/2021 

zo dňa 24.06.2021, ktorým bol schválený investičný zámer mesta zrealizovať zariadenie sociálnych 

služieb a technickej vybavenosti v stavbe „Prestavba objektu  súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov, 

Stará Turá“ a schválenie záväzkov potrebných na čerpanie úveru zo ŠFRB. Pri spracovaní žiadosti 

sa zistilo, že do schválenej výšky úveru neboli započítané náklady na vypracovanie projektovej 

dokumentácie. Náklady na projektovú dokumentáciu budú preplatené v rámci realizácie projektu 
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no je potrebné aby boli zahrnuté vo výške úveru. Z uvedeného dôvodu je potrebné v schválenom 

uznesení opraviť  v bode  3 výšku úveru na sumu 1 773 400,- € a zároveň uvedenú výšku opraviť 

aj v bode 5. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:    9  

     proti:    0    

     zdržal sa :   1 ( Pániková )   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 14 – XXV/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e  opravu uznesenia č. 18 – XXIII/2021 zo dňa 24.06.2021 

v bode 3. a v bode 5. nasledovne: 

3. spôsob financovania výstavby  „Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov, 

Stará Turá“ na základe Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby  „ Prestavba objektu súp. č. 1 

na zariadenie pre seniorov, Stará Turá“ od spoločnosti STROJSTAV spol. s r. o. 

prostredníctvom: 

- úveru zo ŠFRB na výstavbu zariadenia sociálnych služieb vo výške 100% z obstarávacieho 

nákladu zariadenia sociálnych služieb, t. j. vo výške 1 773 400,- € 

5. predloženie žiadosti o poskytnutie štátnej podpory (úveru) z prostriedkov ŠFRB na 

výstavbu zariadenia sociálnych služieb „Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre 

seniorov, Stará Turá“ vo výške 1 773 400,- € (100%  Obstarávacieho nákladu) 

 

5. Informácia o aktuálnom hospodárení mesta 

 

Informáciu podala pani Liptaiová, vedúca oddelenia ekonomiky, majetku mesta a podnikania 

MsÚ. Mesto  Stará  Turá  eviduje k  dátumu 02.09.2021 finančné prostriedky v celkovej výške 

1 696 651,08 €. Stav na jednotlivých bankových účtoch je uvedený v prílohe. Mesto v júli 

zinkasovalo z podielových daní celkovú sumu vo výške 362 863 € a v auguste 317 697 €, čo je v 

porovnaní s rovnakými obdobím minulého roka nárast o 107 792 € a v porovnaní s tohtoročnou 

rozpočtovanou čiastkou je to nárast o 122 245 €. Celková výška nesplatených úverov k rovnakému 

dátumu je v sume 3 956 933,61 €. 

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

(1 696 651,08 €) je časť finančných prostriedkov vo výške 923.664,60 € účelovo viazaná v 

rezervnom fonde a suma 45.048,21 € je viazaná na účte finančnej zábezpeky na nájom bytov. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

U z n e s e n i e  č. 15 – XXV/2021 

 

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. 

 

6. Prehľad zrealizovaných rozpočtových opatrení / návrh rozpočtových opatrení 

 

Informáciu  podala pani Liptaiová, vedúca oddelenia ekonomiky, majetku mesta a podnikania 

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 

III. zmene rozpočtu mesta Stará Turá na rok 2021. 

Rozpočtové opatrenia č. 20210020 až 20210022, 20210024 a 20210025 schválil primátor mesta v 

súlade s § 1 ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá a sú mestskému zastupiteľstvu 

predložené na vedomie. 

Rozpočtové opatrenie č. 20210018 je rozpočtové opatrenie 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. 20210019 a 20210023 sú návrhy rozpočtových opatrení, 

ktorých schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 16 – XXV/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  

  

a) s c h v a ľ u j e  rozpočtové opatrenia č. 20210019 a 20210023  

 

b) b e r i e   n a   v e d o m i e rozpočtové opatrenia č. 20210018, 20210020, 20210021, 

20210022, 20210024 a 20210025.  
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Uvedenými rozpočtovými opatreniami sa  

 

znížia celkové príjmy rozpočtu o sumu: 625 752,00 EUR  

a  

znížia celkové výdavky rozpočtu o sumu: 626 450,00 EUR 

 

6.1. Rozpočtové opatrenia m. p. o. Technické služby Stará Turá 

 

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 m. p. o. Technické služby Stará Turá predkladá 

mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenia č. 1/2021, č. 2/2021 a č. 3/2021, ktoré schválil 

primátor mesta a odporúča ich zobrať na vedomie. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 17 – XXV/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  b e r i e  n a  v e d o m i e rozpočtové opatrenia m. p. o. 

Technické služby Stará Turá:  

  

Rozpočtové opatrenie č.1  

- Ide o navýšenie bežných výdavkov na Prvku 6.1.1.Komunálny odpad o 10 708,78 €  

 

Rozpočtové opatrenie č.2  

- Ide o presun z bežných na kapitálové výdavky na Prvku 12.1.2 Cintoríny o 4 600 €  

 

Rozpočtové opatrenie č.3  

- Ide o navýšenie bežných výdavkov na Prvku 12.1.2. Cintoríny o 4 600 €  

 

6.2. Rozpočtové opatrenia  m. p. o. DK Javorina Stará Turá 

 

Informáciu  podala  pani  Adámková,  riaditeľka  m. p. o. DK Javorina 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 m. p. o. DK Javorina Stará Turá predkladá mestskému 

zastupiteľstvu rozpočtové opatrenia č. 1/2021 a č. 2/2021 a odporúča ich zobrať na vedomie. 
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Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 18 – XXV/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  b e r i e  n a  v e d o m i e   rozpočtové opatrenia m. p. o. 

Dom kultúry Javorina Stará Turá č. 1/2021 a č. 2/2021.  

Z rokovacej miestnosti odišla poslankyňa Hluchá 16:24 hod.. 

Do rokovacej miestnosti sa vrátila poslankyňa Hluchá 16:26 hod 

 

7. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stará Turá k 30.06.2021 

 

Informáciu  podala pani Liptaiová, vedúca oddelenia ekonomiky, majetku mesta a podnikania 

MsÚ.  Mesto  Stará  Turá  eviduje  na  vybraných  účtoch  k  dátumu  30.06.2021  pohľadávky 

v hodnote  613 709,82 €  a  záväzky vo výške 394 128,33 €. Všetky záväzky mesta sú v lehote 

splatnosti a na rizikové pohľadávky sú vytvorené opravné položky. 

V  priebehu  roka 2012 mesto Stará Turá odpísalo významnú časť pohľadávok, ktoré prevzalo od  

spoločností  Lesotur s. r. o. a Technotur s. r. o..  Z  celkovej  sumy 84 635,59 €  boli úplne odpísané   

pohľadávky    prevzaté  od    spoločnosti    Lesotur  s. r. o.  a    čiastočne   odpísané pohľadávky 

prevzaté od spoločnosti Technotur s. r. o.. Mesto Stará Turá k dátumu 30.06.2021 eviduje z tohto 

titulu už len prevzaté pohľadávky od spoločnosti Technotur s. r. o. a to vo výške 18 567,80 € 

(Chirana Prema, a. s.). Uvedená pohľadávka je v exekučnom vymáhaní a v minulosti účtovná 

jednotka vytvorila na celú sumu prevzatých pohľadávok, t. j. na sumu 84 365,59 € opravné položky. 

Za rizikové pohľadávky mesto Stará Turá považuje daňové pohľadávky z rokov 2002 až 2014, 

ktorých celková suma na dani z nehnuteľností dosiahla sumu 77 823,65€. Tieto pohľadávky sú 

voči spoločnostiam v konkurze (Végh Štefan; CHIRANAPREMA, a. s., TURO, s. r. o.). Celkový 

nedoplatok na poplatkoch za tuhý komunálny odpad je k 30.06.2021 v sume 145 716,70 €. V 

prehľade pohľadávok je zahrnutá aj suma nedobytných pohľadávok vedených na podsúvahovom 

účte, ktorých výška k 30.06.2021 je 33 956,70 €. Stav bežných záväzkov na vybraných účtoch k 

30.06.2021 dosiahol sumu 394 128,33 €, z čoho sumu 345 754,06 € tvoria záväzky z obchodného 

styku. Sumu 13 711,21 € tvoria ostatné záväzky, sumu 686,12 € preplatky za tuhý komunálny 

odpad a sumu 769,04 € za daň z nehnuteľnosti. Mesto eviduje tiež iné pohľadávky vo výške 12 000 

€, ktoré tvoria finančné zábezpeky. Všetky záväzky evidované k 30.06.2021 sú v lehote splatnosti. 

Osobitnou kategóriou záväzkov, ktoré vyžadujú osobitný zreteľ a pre ktoré bolo potrebné v 

účtovníctve mesta Stará Turá zriadiť osobitnú analytickú evidenciu, sú záväzky, ktoré vznikli ako 

preplatky na daňovej povinnosti daňovníkom miestnych daní (daň za psa, daň z nehnuteľností, daň 

za užívanie verejného priestranstva a poplatky za tuhý komunálny odpad). Preplatky na miestnych 

daniach, ktorých výška k 30.06.2021 dosiahla sumu 1 473,80 €, je možné len veľmi ťažko 

likvidovať. Jediná zákonná možnosť je ich vrátenie pôvodnému daňovníkovi na základe jeho 
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žiadosti a to len v prípade, ak preplatok presiahne sumu 5,00 € za pohľadávku jednotlivo alebo 

dedičovi daňovníka v prípade, ak daňovník zomrel a daňový preplatok bol zahrnutý do dedičského 

konania. Vrátenie daňového preplatku na podnet správcu dane bez žiadosti daňovníka nie je možné. 

Ak zohľadníme s tým vznikajúce náklady môžeme konštatovať, že ide o neefektívnu činnosť, pri 

ktorej vznikajú nepomerne vyššie náklady ako je samotná suma celkových daňových preplatkov. 

Podrobná analýza záväzkov je uvedená v dokumente „Stav záväzkov“. 

 

Pán Durec riaditeľ spoločnosti Lesotur s. r. o. Stará Turá sa spýtal, či spoločnosť Lesotur s. r. o. 

musí zaplatiť výšku nájomného do konca septembra, ako je to navrhované. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 19 – XXV/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  b e r i e  n a  v e d o m i e   Aktualizáciu stavu pohľadávok 

a záväzkov mesta Stará Turá k 30.06.2021. 

 
Z rokovacej miestnosti odišla poslankyňa Pániková 16:28 hod.. 

 

8. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.06.2021 a monitorovacia správa 

k programovému rozpočtu 

 

Informáciu  podala pani Liptaiová, vedúca oddelenia ekonomiky, majetku mesta a podnikania 

MsÚ. Na základe § 12 ods. 2 zákona č.583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú mestá a obce povinné v priebehu roka 

monitorovať a hodnotiť plnenie svojich programových rozpočtov. Mesto Stará Turá na základe 

vyššie uvedeného ustanovenia predkladá MsZ plnenie rozpočtu mesta a monitorovaciu správu k 

30.06.2021.  

Mesto Stará Turá k 30.06.2021 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 1 023 752 EUR, v 

kapitálovom rozpočte schodok vo výške 1 294 092 EUR a finančné operácie zaznamenali prebytok 

vo výške 1 385 586 EUR. Plnenie celkového rozpočtu vykazuje prebytok vo výške 1 115 246 EUR.    

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:    9  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   
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MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 20 – XXV/2021 

 

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

mesta Stará Turá k 30.06.2021 a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu. 

 

Do rokovacej miestnosti sa vrátila poslankyňa Pániková 16:31 hod 

 

9. Aktualizácia stavu pohľadávok a záväzkov m. p. o . Technické služby Stará Turá 

k 30.06.2021 

 

Informáciu  podala  pani  Vráblová,  riaditeľka  m. p. o. Technické služby Stará Turá. Technické 

služby, m. p. o. evidujú pohľadávky ku dňu 30.6.2021 vo výške 61 128,77 € z uvedených 

pohľadávok bola väčšia časť uhradená v lehote splatnosti. Záväzky po lehote splatnosti ku dňu 

30.6.2021 neevidujú. Nevymožiteľné pohľadávky evidujú voči firme Zberné suroviny, Žilina vo 

výške 1 765,08 € . Túto pohľadávku sme prihlásili k správcovi reštruktualizácie. Zatiaľ sme 

neobržali žiadne vyjadrenie. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 21 – XXV/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá b e r i e  n a  v e d o m i e Aktualizáciu stavu pohľadávok     

a záväzkov m. p. o. Technické služby Stará Turá k 30.06.2021. 

 

10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 30.06.2021 

 

Informáciu    podala   pani  Vráblová,   riaditeľka  m. p. o.  Technické  služby Stará Turá. Po 

uplynutí  1. polroka  2021 spracovala  m. p. o. Technické služby   Stará Turá údaje o svojom  

 

hospodárení  do vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ  SLUŽBY Stará Turá 

k 30.06.2021 a predkladá ho na vedomie MsZ. 
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Plnenie rozpočtu  za rok 2021 Rozpočet 

2021 

schválený 

Plnenie 

rozpočtu 

Plnenie 

rozpočtu 

v € v € v % 

Bežný rozpočet  Príjmy 1 427 850 674 288 47,22 

Výdavky 1 427 850 643 462 45,07 

Kapitálový 

rozpočet 

Príjmy 115 000  0 0 

Výdavky 115 000 27 349 0 

Bežný + 

Kapitálový 

rozpočet spolu 

Príjmy 1 542 850 674 288 43,70 

Výdavky 1 542 850 670 811 43,48 

 

Pani poslankyňa Pániková informovala, že sa jej občania často pýtajú, prečo nie je v meste 

pokosená tráva a zdá sa im, že sa  menej vynášajú smeti. Pani Vráblová, riaditeľka  m. p. o.  

Technické  služby Stará Turá jej odpovedala, že to má dva dôvody. Jeden je ten, že po lete keď 

príde obdobie dažďov, tráva veľmi rýchlo rastie a  nie je možné ju všade naraz pokosiť. Druhý 

dôvod je ten, ako už spomínala, že majú veľa pracovníkov na PN a momentálne ich trápi i 

nedostatok šoférov, ktorí im odchádzajú na lepšie platené miesta. Ďalej informovala, že im  občania 

volajú a pýtajú sa, kedy sa budú strihať kríky. Strihanie kríkov budú realizovať v období 

vegetatívneho kľudu a to je v mesiacoch október až marec.  

Primátor mesta informoval, že v minulosti padli návrhy, že by sa nekosili všetky trávnaté plochy. 

Napríklad, že by sa vytypovali nejaké plochy, kde by sa tieto trávy nechali vyrásť. Samozrejme 

občania by boli o tom informovaní. Ohľadom riešenia problému šoférov v m. p. o. Technické 

služby Stará Turá doporučil spraviť analýzu, či sú preplácaní inde rádovo v stovkách eur, alebo 

v iných sumách, aby sme vedeli zaujať stanovisko. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 22 – XXV/2021 

 

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

rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 30.6.2021. 

 

Primátor mesta vyhlásil o 16:45 hod krátku prestávku. O 16:58 hod pokračovalo rokovanie MsZ. 

 

11. Aktualizácia pohľadávok a záväzkov DK Javorina m. p. o. Stará Turá k 30.06.2021 

 

Informáciu  podala  pani  Adámková,  riaditeľka  m. p. o. DK Javorina. Dom kultúry Javorina 

eviduje na vybraných účtoch, pohľadávky na nájomnom ku dňu 30.06.2021 vo výške 1 666,22 €.  
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Záväzky ku dňu 30.06.2021 nie sú žiadne. Pohľadávky na účte 315 sú nedoplatky na nájomnom u 

nájomníkov:  

Club 3- Izakovič vo výške 555,59 € , Greenmotor vo výške 226 €, Kozmetika Katka vo výške 

109,12 €, Autoškola Mira 197,10 €, Mgr. Gavačová 222,98 € a nedoplatok z roku 2020 pani 

Kopanicová vo výške 355,43 €.  

Časť pohľadávok evidovaných ku dňu 30.06.2021 bola ku dňu zostavenia materiálov uhradená. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 23 – XXV/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  b e r i e  n a  v e d o m i e   Aktualizáciu stavu pohľadávok 

a záväzkov m. p. o.  Domu kultúry Javorina Stará Turá k 30.06.2021. 

 

12. Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 

30.06.2021 

 

Informáciu  podala  pani  Adámková,  riaditeľka  m. p. o. DK Javorina. Po uplynutí I. poroka 

spracovala m. p. o. DK Javorina Stará Turá údaje o svojom hospodárení do Vyhodnotenia plnenia 

programového rozpočtu m. p. o. DK Javorina Stará Turá k 30.06.2021 a predkladá ho na vedomie 

MsZ. 

Plnenie programového rozpočtu  v 1. polroku poznačila pandénia koronavírusu a s ňou spojené 

opatrenia a zákazky. Príjmová časť plánovaného programového rozpočtu bola naplnená 

nasledovne:  

transfer od mesta vo výške 96 000 € ( 50%), vlastné príjmy len vo výške 18 984 € (23%) a získané 

granty a dotácie vo výške 68 000 €. 

Vo výdavkovej časti rozpočtu dosiahli celkové výdavky vo výške 110 669 € ( 41%). Plánované 

výdavky na honoráre, vstupenky a dopravu zostali nenaplnené, nakoľko koncerty, zájazdy a iné 

spoločenské podujatia nebolo možné kvôli aktuálnym epidemiologickým opatreniam a zákazom 

realizovať.  

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   
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MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 24 – XXV/2021 

 

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

rozpočtu m. p. o. Dom kultúry Javorina Stará Turá k 30.6.2021. 

 

13. Informácia  o plnení hospodárskeho plánu Lesotur s. r. o. k 30.06.2021 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov 

 

Informáciu  podal pán Durec,  riaditeľ spoločnosti Lesotur s. r. o  Stará   Turá. Hospodársky 

(finančný) plán pre rok 2021 vychádza z plánovanej ťažby drevnej hmoty vo výške 15 000 m3. K 

30.06.2021 bolo vyťažených 8 461,65 m3 dreva. Celkové náklady spoločnosti boli plnené vo výške 

47%. Nájomné za lesné porasty, cesty, zvážnice a chodníky potrebné pre obhospodarovanie lesov 

platené Mestu Stará Turá bolo k 30.06.2021 uhradené vo výške 35 000,- eur. Celkové výnosy 

spoločnosti boli plnené vo výške 61%. Tržby za predaj drevnej hmoty (tržby za vlastné výrobky) 

boli vo výške 450 534,- eur, čo predstavuje plnenie vo výške 62%. Hospodársky výsledok 

spoločnosti k 30.06.2021– zisk vo výške 107 951 eur. 

Pohľadávky z obchodného styku k 30.06.2021 po lehote splatnosti boli vo výške 6.981,70 eur. Z 

uvedenej čiastky sú pohľadávky vo výške 2.029,72 eur k dnešnému dňu (16.08.2021) uhradené. 

Na pohľadávky firmy Martinček Miroslav, Bratislava (celková výška po lehote splatnosti 1.703,37 

eur) bola vytvorená opravná položka vo výške 100% menovitej hodnoty pohľadávok, nakoľko je 

predpoklad, že nebudú uhradené. Pohľadávky z obchodného styku, ktoré boli k 30.06.2021 po 

lehote splatnosti zostávajú neuhradené vo výške 3.248,61 eur.  

Všetky krátkodobé záväzky vykázané k 30.06.2021 sú k dnešnému dňu (16.08.2021) uhradené. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 25 – XXV/2021 

 

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

hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s. r .o. Stará Turá k 30.06.2021 vrátane prehľadu 

pohľadávok a záväzkov. 

 

14. Informácia o plnení hospodárskeho plánu  spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. 

k 30.06.2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

 

Informáciu  podala pani Petrášová, riaditeľka spoločnosti TECHNOTUR s. r. o Stará   Turá. 

Spoločnosť predkladá Správu o hospodárení a činnosti k 30.06.2021 v súlade so zakladateľskou 
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listinou spoločnosti. Pri tvorbe plánu pre rok 2021, tak ako po iné roky vychádzali z dosiahnutej 

skutočnosti v predchádzajúcom roku - náklady, ktoré najviac ovplyvnili výsledok hospodárenia, sú 

náklady na opravy a náklady na plyn a energie. Rovnako je to aj pri plánovaní výnosov.   V roku 

2021 pokračovala  spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. v rekonštrukcii budovy Mestského domu- 

v druhom kvartály sme dokončili na budove fasádu a prestrešenie hlavného vstupu do budovy. 

Kolaudáciu budovy bola 10.08.2021a budova je skolaudovaná. Doteraz sme preinvestovali čiastku 

830 900 eur. V sume sú zahrnuté všetky investície v tejto budove-práce na projektoch, opravy, 

úpravy, zariadenie kancelárií nábytkom, aj v spoločných priestoroch, vybavenie sociálnych 

zariadení, zázemia. Ďalšie náklady, ktoré vznikli na tejto budove k tomuto dátumu, sú v sume 8 054 

eur. Sú to náklady na úroky z úveru, poplatky a provízia za úver, náklady na spotrebu vody 

a elektriny pri prestavbe budovy. Po kolaudácii budovy táto bude zaradená do majetku ako 

technické zhodnotenie. V roku 2020 bola elektronická aukcia na nákup energií - plynu a elektriny. 

Prikladáme výsledky tejto aukcie - zmluvy sú uzatvorené na roky 2021-2022. Na úseku tepelného 

hospodárstva sme vybudovali novú prípojku z Domu kultúry do objektu internátu na Štefánikovej 

ulici, ktorý s prestavuje na byty, v sume 28 400 eur. V budove centrálnej plynovej kotolne robili 

pravidelnú údržbu a servis všetkých kotlov v celkovej sume 13 700 eur. Od januára 2021 má naša 

spoločnosť v správe 24 nových bytov, ktoré vznikli prestavbou bývalého sídla spoločnosti 

Technotur s. r. o. na Štefánikovej ulici. Všetky tieto byty sú obsadené. Na úseku nebytových 

priestorov, ktoré sú využívané na podnikanie - sme robili bežnú údržbu.  

 

Prehľad pohľadávok a záväzkov k 30.06.2021 
 

Pohľadávky z obchodného styku - nebyty 3 406 € 

Pohľadávky z obchodného styku - byty 100 € 

Pohľadávky z obchodného styku - teplo 67 515 € 

Pohľadávky z obchodného styku - podnájom priestorov 53 151 € 

Pohľadávky z obchodného styku - ubytovaní 466  € 

Pohľadávky z obchodného styku - vyúčtovanie byty 10 400 € 

Zúčtovanie úhrad za byty a nebyty 373 824 € 

Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 11 235 € 

Daňové pohľadávky 4 973 € 

  

- záväzky voči konsolidovanému celku, krátkodobé rezervy 9 822 € 

- záväzky z obchodného styku, faktúry hradené z úveru 238 085 € 

- prijaté preddavky na bytoch a nebytoch, ktoré budú zúčtované 478 859 € 

- ostatné záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, soc. fondu a daňové záväzky 56 755 €   

- účtovný zostatok fondu opráv a údržby bytových domov  850 591 € 

- zo sociálneho fondu a odloženej daňovej povinnosti  24 559 € 
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Primátor mesta vyzdvihol nákup energií – plynu a elektriny na roky 2021 - 2022, ktorý prebehol 

elektronickou aukciou, hlavne v tejto dobe, keď ceny energií stúpajú. Spýtal sa pani Petrášovej na 

poruchu potrubia, či už vedia v ktorom mieste sa nachádza. Pani Petrášová mu odpovedala, že áno. 

Je to pri viadukte v smere na Nové Mesto nad Váhom a to na pravej strane pri SBDO. 

Informovala, že sa rozhodli vymeniť celé potrubie za Domom špecialistov, kde sa nachádza sad, 

pretože tam bola porucha aj minulý rok. Za Domom špecialistov sa robí asfaltová cesta a aj tam je 

pod zbúraným schodiskom nefunkčné potrubie. Jediné čo nespravia je prípojka do Domu 

špecialistov zo sadu  do kompaktnej odvádzacej stanice, lebo tá  je v poriadku.  Primátor mesta sa 

pýtal, v akom stave je potrubie pod cestou.  Pani Petrášová odpovedala, že potrubie je dobré. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 26 – XXV/2021 

 

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

hospodárskeho plánu spoločnosti TECHNOTUR s. r .o. Stará Turá k 30.06.2021 vrátane 

prehľadu pohľadávok a záväzkov. 

 

15. Informácia o plnení hospodárskeho plánu RVC AQUATUR a. s. Stará Turá 

k 30.06.2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov  

 

Informáciu podal pán Ješko, predseda predstavenstva spoločnosti AQUATUR a. s. Stará Turá. 

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a. s. Stará Turá má zostavený rozpočet 

(hospodársky plán) na rok 2021, ktorý predpokladá dosiahnutie výnosov vo výške 374 tis. € 

a nákladov vo výške 371 tis. €, čo znamená dosiahnutie hospodárskeho výsledku v podobe zisku 

vo výške 3 tis. €. Z predkladaného výkazu ziskov a strát za 1. polrok 2021 vyplýva, že výnosy 

zatiaľ sú v proporcionálnom pomere hospodárskeho plánu na rok 2021 čo vyplýva z pravidelného 

a jediného príjmu na základe Koncesnej zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie v meste Stará Turá.  

V oblasti nákladov je plnenie hospodárskeho plánu takisto proporcionálne. Výraznejšia odchýlka 

od hospodárskeho plánu je v položke Ostatné služby, v dôsledku sústredenia rozhodujúcich 

položiek do prvého polroku (monitorovacia práva pre ČOV Stará Turá, audit). V druhom polroku 

2021 predpokladáme dodržanie hospodárskeho plánu.  

Spoločnosť mala k 30.06.2021 pohľadávky po lehote splatnosti v objeme 17 tis. €, všetko so 

spoločnosťou PreVaK, s.r.o. v dôsledku dočasného nedostatku finančných prostriedkov. 

K dnešnému dňu sú pohľadávky vyrovnané. Spoločnosť AQUATUR, a.s. nemala k 30.06.2021 

záväzky po lehote splatnosti. 

K 30.06.2020 spoločnosť AUQTAUR, a. s. uhradila poslednú časť Krátkodobej finančnej 

výpomoci vo výške 20 000,- € z celkových 100 000,- €. V roku 2021 spoločnosť AQUATUR, a.s. 
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emitovala listinné akcie na meno v počte 16 ks v hodnote 10 000 €. Základné imanie spoločnosti 

je v súčasnosti 1 458 000,- €. 

 

Primátor mesta sa poďakoval pánovi Ješkovi za prípravu podkladov pre kontrolu záverečnej 

monitorovacej  správy k akcii ČOV Stará Turá, ktorá  prebehla bez pripomienok a námietok 

v mesiaci jún 2021. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 27 – XXV/2021 

 

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

hospodárskeho plánu spoločnosti AQUATUR a. s. Stará Turá k 30.06.2021 vrátane prehľadu 

pohľadávok a záväzkov. 

 

16. Informácia o plnení hospodárskeho plánu Mestský športový areál Stará Turá s. r. o. 

k 30.06.2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov 

 

Primátor mesta uviedol bod programu v súlade s predloženým písomným  materiálom. 

V písomnom materiáli je predložená Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 30.06.2021.   

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 28 – XXV/2021 

 

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

hospodárskeho plánu spoločnosti Mestský športový areál Stará Turá, s. r. o. k 30.06.2021. 
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17. Prijatie investičného splátkového úveru so stanoviskom hlavnej kontrolórky mesta 

Stará Turá 

 

Informáciu  podala pani Liptaiová, vedúca oddelenia ekonomiky, majetku mesta a podnikania 

MsÚ. Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na základe návrhu Mesta Stará Turá odsúhlasilo na 

svojom zasadnutí dňa 18.02.2021 uznesením č. 32-XX/2021 investičný zámer rekonštrukcie 

budovy bývalej SPŠE na MsÚ – „Konverzia školy na MsÚ Stará Turá“. Cieľom rekonštrukcie je 

vybudovať sídlo MsÚ tak, aby spĺňalo všetky požiadavky efektívnej samosprávy poskytujúcej 

kvalitné služby svojim občanom „pod jednou strechou“ a zároveň boli zohľadnené kritériá 

moderného a funkčného pracovného prostredia pre zamestnancov. Budova bývalej SPŠE je 

evidovaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, 

katastrálne územie Stará Turá na liste vlastníctva č. 1, súpisné číslo 375, parcelné číslo 610/1, popis 

stavby – škola. Filozofia investičných projektov v rámci mesta uprednostňuje revitalizáciu už 

postavených a nevyužívaných stavieb pred jednoduchšou výstavbou nových budov bez 

kompromisov, čím sú zachovávané voľné nezastavané plochy v rámci mesta. Mesto malo ambíciu 

získať aspoň časť finančných zdrojov z prostriedkov eurofondov v rámci zverejnených výziev 

programov MIRRI SR. V súčasnosti nie je vypísaná žiadna vhodná výzva. Projekty na zníženie 

energetickej náročnosti budov vyžadujú vyčíslenie 

Spotreby  energie spätne  3  roky dozadu pre následné vyčíslenie úspory energie po dokončení 

projektu.  Uvedenú požiadavku  vzhľadom na budovu bývalej SPŠE nedokážeme splniť, preto 

sme nemohli  realizovať  žiadnu žiadosť a ostala len možnosť požiadať o komerčný investičný 

úver. Konkrétny úver, ktorý bol vybratý z ponuky Slovenskej sporiteľne, a .s., nekladie žiadne 

požiadavky na zabezpečenie poskytovanej sumy finančných prostriedkov nehnuteľnosťou a je za 

daných podmienok optimálny. 

Pokiaľ ide o možnosť financovania investičnej akcie rekonštrukcie budovy bývalej SPŠE na MsÚ 

z vlastných zdrojov, túto sme vylúčili vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť a aj na ďalšie 

aktivity mesta. Dňa 14.07.2021 boli oslovení poskytovatelia platobných služieb (Všeobecná 

úverová banka, a. s., Slovenská sporiteľňa, a .s., Tatra banka, a. s., Československá obchodná 

banka, a. s., Prima banka Slovensko a. s., Fio banka, a. s., UniCredit Bank Czech Republik and 

Slovakia, a. s., 365.BANK a. s., mBank S.A., pobočka zahraničnej banky) výzvou na predloženie 

ponuky financovania investičných potrieb, v ktorej bolo okrem iného uvedené, že Mesto Stará Turá 

plánuje požiadať o investičný dlhodobý úver vo výške 1.800.000,00 EUR 

so  splatnosťou  12 - 15  rokov.  V  odpovedi  na  túto  výzvu  sme  dostali  ponuky  od  dvoch 

poskytovateľov platobných služieb (výzva bola preukázateľne elektronicky doručená do všetkých 

bánk), ktoré boli podrobne rozpracované a bez požiadavky na zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou 

– Slovenská sporiteľňa, a. s. a Prima banka Slovensko, a. s.. Nezáujem ostatných poskytovateľov 

platobných služieb sme si vysvetlili skutočnosťou, že prioritne mestá a obce spolupracujú s tou 

finančnou inštitúciou, ktorá spravuje ich podielové dane, čo bolo aj podmienkou pre poskytnutie 

úveru zo strany Prima banky Slovensko, a. s.. Súčasťou tohto materiálu je ponuka zo Slovenskej 

sporiteľne, a. s.; Prima banky Slovensko a. s. a porovnávacia tabuľka úverových možností. 

Informáciu k Stanoviskom hlavnej kontrolórky mesta k prijatiu investičného splátkového úveru 

podala hlavná kontrolórka mesta pani Štepanovicová v súlade s jej predloženým písomným  

materiálom. V stanovisku hlavnej kontrolórky mesta Stará Turá sa uvádza, že na základe 

preverenia zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania hlavná kontrolórka 

konštatuje, že mesto Stará Turá spĺňa obe podmienky uvedené v ust. § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 

Z. z. na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 1 800 000 Eur formou Investičného 
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splátkového úveru na financovanie Investičného zámeru rekonštrukcie budovy bývalej SPŠE na 

MsÚ – „Konverzia školy na MsÚ Stará Turá“. 

V prípade schválenia podanej žiadosti a po podpise zmluvy so ŠFRB v súvislosti s investičným 

projektom - „Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre seniorov, Stará Turá“, kedy bude známa 

presná výška ročných splátok, táto skutočnosť bude zohľadnená v súlade s ust. § 17 ods. 15 zákona 

č. 583/2004 Z. z., v zmysle ktorého, hlavná kontrolórka mesta sleduje počas rozpočtového roka 

stav a vývoj dlhu mesta. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 29 – XXV/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo spôsob financovania investičnej akcie 

„Konverzia školy na MsÚ Stará Turá“ a: 

 

a) s c h v a ľ u j e  prijatie investičného splátkového úveru vo výške 1.800.000,00 EUR od 

Slovenskej sporiteľne a. s. s fixnou úrokovou mierou 0,23 %, doby splácania 12 rokov 

a mesačnou splátkou istiny vo výške 12.500,00 EUR 

 

b) b e r i e  n a  v e d o m i e  stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na 

prijatie investičného splátkového úveru 

 

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

Tento bod programu odprezentoval pán Krč, vedúci kancelárie primátora mesta v súlade 

s predloženým materiálom. Na základe § 5 VZN č. 2/2021 – Nar. o dotáciách na podporu športu v 

meste Stará Turá z rozpočtu mesta, predložili do 30.6.2021 žiadatelia svoje žiadosti o dotáciu 

písomnou formou na obdobie od 1.9.2021 do 31.8.2022, rozdelenú na dve časti – na 1. a 2. časť 

sezóny. Kontrola žiadostí sa uskutočnila počas mesiaca august 2021. V žiadostiach koordinátor 

športových dotácii, vedúci kancelárie primátora spolu s vedúcou ekonomiky a majetku mesta 

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 následne rozdeľované finančné prostriedky na 1. časť 

sezóny 2021/2022.  

Po odporúčaní Komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie, Komisie MsZ pre šport 

a schválení na zasadnutí zastupiteľstva by mali byť v októbri 2021 poukázané na účty žiadateľov. 

Vo februári 2022 sa podľa rovnakého bodového hodnotenia budú po schválení rozpočtu na r. 2022 

rozdeľovať dotácie na 2. časť sezóny 2021/2022. 
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Čiastka určená na prerozdelenie v 1. časti sezóny 2021/2022 je 35.000,- €. 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.  

Z dôvodu, že neboli finančné prostriedky pre športové kluby pôsobiace v meste Stará Turá 

poskytnuté na 2. časť predchádzajúcej sezóny 2020/2021, pre šíriacu sa pandémiu, bolo tak možné 

rozdeliť na túto 1. časť sezóny väčšiu rozpočtovanú čiastku. Prerozdeľovaná čiastka je zvýšená 

oproti predchádzajúcim obdobiam, avšak je v súlade so schváleným rozpočtom mesta pre rok 2021.    

Výpočet bodového hodnotenia každého žiadateľa. 

Postupovalo sa podľa metodického postupu, ktorý je určený v § 7 VZN č. 2/2021: 

Rozdelenie dotácie podľa bodového hodnotenia každého žiadateľa 

Po vypočítaní bodového hodnotenia jednotlivých žiadateľov, pristúpili koordinátor športových 

dotácii, vedúci kancelárie primátora a vedúca odd. ekonomiky a majetku mesta k rozdeleniu 

čiastky určenej na dotácie.  

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:    8  

     proti:    0    

     zdržal sa :   2 ( Pilátová, Zigová )   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 30 – XXV/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá s c h v a ľ u j e návrh na pridelenie dotácii 

športovým klubom mesta na 1. časť sezóny 2021/2022 v súlade s VZN č. 2/2021 – Nar. 

o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta nasledovne: 

 

Pridelená dotácia na 1. časť sezóny 2021/2022: 

Športové kluby/žiadateľ Pridelená dotácia 

WU-SHU centrum Stará Turá 3.738,00 € 

Klub športového aerobiku Stará Turá 6.615,00 € 

Tenisový klub Oskoruša Stará Turá 3.034,50 € 

Mestský basketbalový klub Stará Turá 13.667,50 € 

Mestský futbalový klub Stará Turá 7.945,00 € 

Spolu         35.000,00 € 
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19. Návrh VZN o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov 

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

Turá 

 

Tento bod programu predložila a odprezentovala pani Elena Sládková, vedúca oddelenia školstva 

a sociálnych vecí v súlade s predloženým materiálom. Návrhom predkladaného VZN o určení 

výšky mesačných  príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov   na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, ktoré by malo byť účinné od 1.10.2021 dôjde v súlade so  

zmenou zákona  č. 544/2010 Z. o dotáciách v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon 

o dotáciách) od 01.08.2021 k zmenám poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa a k  zmenám úhrady za stravné v školách.  Zákonní zástupcovia budú uhrádzať 

výšku nákladov na nákup potravín v plnej výške okrem výnimiek uvedených v § 4 ods. 3 zákona 

o dotáciách. Zákonní zástupcovia budú povinní predložiť doklad o splnení podmienok na 

poskytovanie dotácie na stravu - čestné  vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového 

zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, 

žijúce s daňovníkom v domácnosti  alebo potvrdenie, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

alebo čestné vyhlásenie, že príjem rodiny v ktorej dieťa žije je najviac vo výške životného minima, 

Úhrada časti režijných nákladov podľa §6  ods. 7 pôvodného VZN č. 6/2020 sa ruší (paušálne 

4€/mesiac). Za žiakov základnej školy  navrhujeme úhradu režijných nákladov vo výške 0,10€ / 

jeden obed. Na úhradu časti režijných nákladov v školskej jedálni navrhujeme prispievať aj 

za  žiaka základnej školy, ktorému je poskytnutá dotácia na stravu podľa §4  ods. 3 písm. c) zákona 

544/2010 Z. z.  sumou 0,10 €/ 1 obed. 

 Za deti materskej školy (okrem predškolákov, sa režijné náklady uhrádzať nebudú, nakoľko 

zákonní zástupcovia uhrádzajú mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov. 

Ďalej navrhujeme úhradu režijných nákladov  aj za všetky deti, ktoré majú rok pred plnením 

povinnej školskej dochádzky a deti, ktorým je poskytnutá dotácia podľa §4  ods. 3 písm. c) zákona 

544/2010 Z. z. Pre predškolákov navrhujeme uhrádzať režijné náklady vo výške 0,10€ / jeden obed. 

Za deti materskej školy (okrem predškolákov) sa režijné náklady uhrádzať nebudú, nakoľko 

zákonní zástupcovia uhrádzajú mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov. 

Z dôvodu podporiť výnimočne talentované deti, navrhujeme znížiť poplatok za žiakov, ktorí sú 

prihlásení v inej ZUŠ, ale majú záujem navštevovať aj ZUŠ Stará Turá z pôvodných 50€ na 20€. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:    9  

     proti:    0    

     zdržal sa :   1 ( Halinárová )   

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 31 – XXV/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo návrh VZN o určení výšky mesačných 

príspevkov  zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu  nákladov  v  školách  a  

školských  zariadeniach  na území   mesta Stará Turá., a týmto  s c h v a ľ u j e  VZN  č. 5 

/2021  Nar. o určení výšky mesačných príspevkov  zákonných zástupcov detí a žiakov na 

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

 

20. Návrh na zmenu sídla obchodných spoločností Lesotur s .r. o. a TECHNOTUR s. r. o. 

Primátor mesta uviedol bod programu v súlade s predloženým písomným  materiálom. V súvislosti 

s prebiehajúcim kolaudačným konaním budovy tzv. Mestského domu (bývalá budova prístavby 

SPŠE)  a plánovaným  sťahovaním mestských spoločností  TECHNOTUR    s. r. o.  a Lesotur s. r. 

o. do zrekonštruovaných priestorov od 1. 10. 2021, predkladá návrh na zmenu sídla oboch 

spoločností, a tým aj na zmenu zakladateľských listín spoločností, týkajúcich sa sídla obchodných 

spoločností.  

Pán Durec, riaditeľ spoločnosti Lesotur s. r. o Stará Turá informoval, že dnes komunikoval s pani 

Petrášovou riaditeľkou spoločnosti TECHNOTUR s. r. o Stará   Turá, ktorá mu poslala nájomnú 

zmluvu do nových priestorov a chcel vedieť aké dôsledky nastanú, ak túto zmluvu nepodpíše, lebo 

výška nájomného je pre neho neprijateľná. Uviedol, že sídlo spoločnosti sa meniť môže, ale podľa 

neho by sa malo uskutočniť stretnutie a porozprávať sa o výške nájomného. Primátor  mesta mu 

odpovedal, že takéto stretnutie bude. 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:    8 

     proti:    0    

     zdržal sa :   2 ( Hluchá, Pániková )   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 32 – XXV/2021 

 

Mestské   zastupiteľstvo   Stará Turá schvaľuje zmenu sídla spoločnosti Lesotur s.r.o., IČO: 

36 715 191 zo : SNP 72/36, 916 01  Stará Turá, na : Gen. M. R. Štefánika 40/63A, 916 01  

Stará Turá. Zároveň sa mení aj zakladateľská listina v časti sídlo spoločnosti. 

 

U z n e s e n i e  č. 33 – XXV/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schvaľuje zmenu sídla spoločnosti TECHNOTUR s.r.o., 

IČO: 36 704 482 z : Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01  Stará Turá, na : Gen. M. R. 

Štefánika 40/63A, 916 01  Stará Turá. Zároveň sa mení aj zakladateľská listina v časti sídlo 

spoločnosti. 
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21. Schválenie zástupcu mesta do štatutárneho orgánu spoločnosti AQUATUR a. s.   

 

Primátor mesta uviedol bod programu v súlade s predloženým písomným  materiálom. Na valnom 

zhromaždení spoločnosti AQUATUR a. s. dňa 29. 6. 2021 sa vzdal svojej funkcie predsedu 

predstavenstva Ing. Jaromír Ješko. Z uvedeného dôvodu v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  predkladáme návrh na schválenie 

zástupcu mesta ako jediného akcionára spoločnosti do štatutárneho orgánu spoločnosti – 

predstavenstva. Ako zástupcu mesta v štatutárnom orgáne je navrhutá Ing. Zuzana Petrášovú. 

 

Pani poslankyňa Pániková sa spýtala pani Petrášovej, ktorá je štatutárom v spoločnosti  

TECHNOTUR s. r. o. Stará  Turá a táto funkcia jej zaberie čas, či bude vlastne mať čas  vykonávať 

túto novú funkciu. Pani Petrášová jej odpovedala, že áno.  Primátor mesta informoval, že sa o tejto 

téme dlho diskutovali. Preberali sa rôzne varianty a v tomto návrhu nevidí žiadne riziká. Pán Ješko 

navrhol, aby sa do návrhu uznesenia doplnil text – s účinnosťou od 01.10.2021. 

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

o návrh pána Ješka. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 34 – XXV/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá schvaľuje ako zástupcu do štatutárneho orgánu  

spoločnosti AQUATUR a. s. Ing. Zuzanu Petrášovú, nar. XXX, r. č. XXX, bytom SNP 14/3, 

916 01 Stará Turá s účinnosťou od 01.10.2021. 

 

Pán Ješko sa poďakoval všetkým s ktorými pracoval za spoluprácu, poprial im do budúcich období 

hodne úspechov a hlavne poďakoval Ing. Klenkovej za vznikajúcu spoluprácu a dúfa, že v tejto 

spolupráci budú pokračovať aj s pani Petrášovou. 

Primátor mesta sa poďakoval pánovi Ješkovi v mene MsÚ Stará Turá, ale aj svojom za jeho prístup, 

angažovanosť, všetku energiu, ktorú venoval v prospech mesta, lebo vie že nepôsobil iba 

v spoločnosti AQUATUR a. s., ale v minulosti bol vo funkcii prednostu MsÚ Stará Turá. Ctí si na 

ňom to, že vždy bol korektný a férový v jednaniach  a spolupráca s ním bola výborná. Poprial mu 

a aj jeho blízkym zdravie, veľa energie a elánu. Pán Ješko sa primátorovi mesta poďakoval. 

 

22. Zmeny v komisiách MsZ 

 

Tento bod programu odprezentovala pani Krištofíková, prednostka MsÚ Stará Turá v súlade 

s predloženým materiálom. V dôvodovej správe predkladaného materiálu sa uvádza: 
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a) Na základe mailu zo dňa 14.07.2021 sa vzdala členstva v komisii ZPOZ mesta Stará Turá Mgr. 

Ľubica Klimáčková 

b) Na základe Vzdania sa členstva v komisii zo dňa 19.07.2021 sa vzdala členstva v komisii pre 

výstavbu a životné prostredie mesta Stará Turá k 19.07.2021 Ing. Gabriela Belišová 

c) Na základe Odstúpenia z členstva komisie zo dňa 17.09.2021 sa vzdal členstva v komisii pre 

školstvo a kultúru mesta Stará Turá Viliam Matuška 

d) Na základe vzdania sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva Stará Turá.  MUDr. 

Radovana Ammera zo dňa 16.07.2021 je navrhnutá do funkcie členky  komisie pre ochranu 

verejného záujmu mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová 

e) Z dôvodu neprítomnosti  Matúša Geschwandtnera na zasadaniach komisie pre výstavbu 

a životné prostredie mesta Stará Turá od 14.04.2020  navrhuje sa zrušiť jeho členstvo v tejto 

komisii.  

 

Poslanci nemali žiadne otázky, pripomienky ani protinávrhy. 

 

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

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 35 – XXV/2021 

 

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

MsZ: 

 

a) Mgr. Ľubica Klimáčková sa vzdala členstva v Komisii ZPOZ pri MsZ mesta Stará 

Turá dňom 14.07.2021. 

 

b) Ing. Gabriela Belišová   sa vzdala členstva v Komisii pre výstavbu a životné prostredie 

pri MsZ mesta Stará Turá k 19.07.2021. 

 

c) Viliam Matuška sa vzdal členstva v Komisii pre školstvo a kultúru pri MsZ mesta 

Stará Turá dňom 17.09.2021. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:    9  

     proti:    0    

     zdržal sa :   1 ( Halinárová )   

MsZ prijalo 
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U z n e s e n i e  č. 36 – XXV/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá volí do funkcie členky Komisie pre ochranu verejného 

záujmu pri MsZ mesta Stará Turá poslankyňu Ing. Annu Halinárovú. 

 

Hlasovanie poslancov :  za:  10  

     proti:    0    

     zdržal sa :   0   

MsZ prijalo 

 

U z n e s e n i e  č. 37 – XXV/2021 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá odvoláva z  funkcie člena Komisie pre výstavbu a životné 

prostredie pri MsZ mesta Stará Turá Matúša Geschwandtnera.   

 

23. Návrhy a otázky poslancov  

 

Pani poslankyňa Pániková informovala,  že v lokalite časti mesta ,,Kórea“ spoločnosť Slovak 

Telekom, a. s. rozkopáva chodníky a ukladá tam optické káble. Práce prebiehajú tak, že chodníky 

rozkopú a potom sa tam dlhý čas nič  nerobí.  Chcela vedieť, či je uzavretá zmluva, kde je stanovený 

termín, do kedy sa majú  ukončiť práce. Primátor mesta odpovedal, že kolegovia z oddelenia 

výstavby a životného prostredia MsÚ Stará Turá tam boli viackrát na kontrole a stanovený termín 

dokončenia prác je do konca októbra 2021. Pani Krištofíková,  prednostka MsÚ informovala, že 

práce prebiehajú po častiach, na ktoré sa vždy dávajú povolenia. Teraz sa práce zastavili z toho 

dôvodu, lebo zhotoviteľ avizoval, že mal robotníkov pozitívnych na COVID-19 a hľadali inú partiu 

robotníkov. No vedenie mesta vie, že sú tam problémy, dokonca dostali i písomné upozornenie 

a riešilo sa s danou firmou. Primátor mesta informoval, že z posledného stretnutia s touto firmou 

je vyhotovená zápisnica a ak by sa nedodržali termíny ukončenia prác, tak budú sankcionovaní. 

Ďalej sa poslankyňa Pániková spýtala, či sa bude na Starej Turej stavať predajňa LIDL, nakoľko 

počula, že bude na súkromnom pozemku, ako sú potraviny PT univerzál. Primátor mesta jej 

odpovedal, že mesto Stará Turá niekoľko krát jednalo so spoločnosťou LIDL. Ide o to, či 

spoločnosť LIDL sa dohodne s majiteľom pozemku, inak výstavba nie je reálna. Ale ak by došlo 

k zásadnejším posunom, tak jeho predstava je taká, že by sa zorganizovalo pracovné stretnutie 

s poslancami. Pán Durec, riaditeľ spoločnosti Lesotur s. r. o. Stará Turá, informoval, že spoločnosť 

sa zúčastnila cezhraničného projektu, kde vykonali terénne merania v rámci analýzy druhovej 

skladby lesa Mestských lesov Považská Bystrica, čo bolo súčasťou cezhraničného 

projektu  ZLEPŠENIE EKOSTABILITY PRIHRANIČNÝCH LESOV. Tento projekt bol 

odprezentovaný aj v partnerskom meste v Kunoviciach. Primátor  mesta ešte spomenul, že sa 

nachádzame v neľahkej epidemickej situácii a je tu  riziko nakazenia. Skonštatoval, že zdrojom 

nakazenia sú aj školy a poprosil pani Sládkovú, vedúcu oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ 

Stará Turá v skratke zhrnúť, aká je situácia v školách. Pani Sládková odpovedala, že zatiaľ nie sú 

žiadne konkrétne usmernenia, sleduje stále usmernenia z MŠ SR. Žiaci boli na začiatku školského 

roka otestovaní a dostali aj testy do rodín. Primátor mesta informoval, že sa dnes rozprával s pánom 

riaditeľom SOŠ Stará Turá pánom Duroškom a vie, že pred týždňom bol na tejto škole jeden 

pozitívny žiak. Momentálna situácia je nevyspytateľná a dúfa, že ju zvládneme.  Pani Sládková 

ešte doplnila,  že majú usmernenie, že ak by bol niekto pozitívny na COVID-19, tak sa nebude 
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zatvárať celá škola, ale iba trieda, kde sú chorí žiaci. Primátor mesta, skonštatoval, že mal väčšie 

očakávania čo sa týka očkovania.   V Starej Turej je zaočkovaných  okolo 40 % obyvateľov. 

Primátor mesta následne  pogratuloval pani  Evke Adámkovej, riaditeľke m. p. o. Domu kultúry 

Javorina v Starej Turej a kolektívu  Staroturanského okrášľovacieho spolku, ktorí  získali  

významné ocenenie Flores Musarum od predsedu TSK Jaroslava Bašku. Pani Adámková ho 

dostala za dlhodobú angažovanosť v kultúrnej oblasti a za uchovávanie tradícií a zvyklostí, ktoré 

sú typické pre tento región a pre naše mesto. Staroturiansky spolok dostal toto ocenenie za veľa 

aktivít spravených pre naše mesto, najvýznamnejšou bola obnova Židovského cintorína.  Pani 

Adámková  povedala, že si váži toto ocenenie, ale zároveň to vníma, že to ocenenie je aj celého 

kultúrneho tímu. Sú to ľudia na ktorých sa môžete vždy spoľahnúť a to je veľmi dôležité. Nikdy 

nehľadajú dôvod ako sa to nedá urobiť, ale ako sa to dá a preto si ich váži a projekty do ktorých 

idú, robia s nadšeným a vkladajú sa do toho celí a dúfa, že to je potom cítiť.   

 

Po vyčerpaní programu ukončil primátor mesta zasadnutie MsZ o 18:07 hod. 

 
 

Spracovala : Miroslava Bezáková 

           

V Starej Turej, dňa 01.10.2021 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Igor Slezáček  .......................................... 

 

     

    Bc. Helena Fáberová  .......................................... 

 

 

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

    Prednostka MsÚ 

 

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

     Primátor mesta    


